
nych; liczba i rodzaj ustawianych pu∏apek sà uzale˝-
nione w szczególnoÊci od ukszta∏towania terenu, wy-
st´powania naturalnych granic gruntów oraz sposobu
prowadzenia uprawy kukurydzy na obszarze stref. 

2. Je˝eli w trakcie kontroli, o których mowa
w ust. 1, w czasie dwóch kolejnych sezonów uprawo-
wych nie stwierdzi si´ stonki w strefie pora˝enia, stre-
fie bezpieczeƒstwa lub w strefie buforowej, w strefach
tych nie przeprowadza si´ dzia∏aƒ wymienionych
w § 1—6 ust. 1.

§ 7. 1. W celu zapobie˝enia rozprzestrzenianiu si´
stonki na gruntach po∏o˝onych w odleg∏oÊci nie wi´k-
szej ni˝ 2,5 km od granicy obszaru portu lotniczego
w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego:

1) przy uprawie kukurydzy stosuje si´ zmianowanie
dopuszczajàce jej upraw´ na danym gruncie raz
w okresie dwóch kolejnych sezonów uprawowych;

2) wojewódzki inspektor prowadzi kontrole wyst´po-
wania stonki przy u˝yciu pu∏apek feromonowych.

2. W przypadku stwierdzenia wystàpienia stonki
na gruntach, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy § 2—6.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwal-
czaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu si´ zachod-
niej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 82,
poz. 763).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 kwietnia 2007 r.

w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

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, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) stawki i grupy uposa˝enia zasadniczego,

2) zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych do po-
szczególnych grup uposa˝enia zasadniczego oraz
stopni etatowych,

3) zasady wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u
wys∏ugi lat,

4) warunki otrzymywania dodatków do uposa˝enia
oraz ich wysokoÊç

— dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych
dalej „funkcjonariuszami”.

Rozdzia∏ 2

Uposa˝enie zasadnicze

§ 2. 1. Ustala si´ grupy uposa˝enia zasadniczego
funkcjonariuszy oraz odpowiadajàce im mno˝niki
kwoty bazowej w dwóch kategoriach dla ka˝dej z grup
uposa˝enia, okreÊlone w tabeli stanowiàcej za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia. 

2. WysokoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 1, okreÊla ustawa bud˝etowa.

3. Stawki uposa˝enia zasadniczego stanowià ilo-
czyn mno˝ników, o których mowa w ust. 1, i kwoty ba-
zowej, o której mowa w ust. 2. 

4. Wyliczone stawki uposa˝enia zasadniczego za-
okràgla si´ do pe∏nych dziesi´ciu z∏otych w gór´, je˝e-
li koƒcówka jest równa lub wy˝sza od pi´ciu z∏otych,
albo w dó∏, je˝eli jest ni˝sza od pi´ciu z∏otych.

5. Zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych funkcjo-
nariuszy do odpowiednich grup uposa˝enia zasadni-
czego i stopni etatowych okreÊlajà tabele stanowiàce
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

6. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie sta∏ej przyznaje si´
uposa˝enie zasadnicze w wysokoÊci wynikajàcej z I ka-
tegorii grup uposa˝enia zasadniczego odpowiadajàcej
zajmowanemu stanowisku. 

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390.



7. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie przygotowawczej
przyznaje si´ uposa˝enie zasadnicze w wysokoÊci wy-
nikajàcej z II kategorii grupy uposa˝enia zasadniczego
odpowiadajàcej zajmowanemu stanowisku. 

§ 3. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie kandydackiej
przyznaje si´ uposa˝enie zasadnicze w wysokoÊci
12 % stawki uposa˝enia zasadniczego ustalonego dla
funkcjonariuszy w s∏u˝bie sta∏ej w najni˝szej grupie
zaszeregowania.

§ 4. 1. Uposa˝enie zasadnicze funkcjonariuszy
wzrasta z tytu∏u wys∏ugi lat o 2 % po 2 latach s∏u˝by
i o dalszy 1 % za ka˝dy nast´pny rok, a˝ do wysokoÊci
20 % po 20 latach s∏u˝by, oraz o 0,5 % za ka˝dy nast´p-
ny rok s∏u˝by powy˝ej 20 lat — ∏àcznie do wysokoÊci
25 % po 30 latach s∏u˝by.

2. Miesi´cznà kwot´ wzrostu uposa˝enia zasadni-
czego zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.

3. Podstaw´ wzrostu uposa˝enia zasadniczego,
o którym mowa w ust. 1, stanowi przyznane funkcjo-
nariuszowi uposa˝enie zasadnicze, nieuwzgl´dniajàce
jego wzrostu z tytu∏u wys∏ugi lat.

Rozdzia∏ 3

Dodatki do uposa˝enia

§ 5. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce do-
datki do uposa˝enia:

1) za stopieƒ;

2) s∏u˝bowy;

3) za s∏u˝b´ na morzu;

4) dla personelu latajàcego;

5) dla bezpoÊredniej obs∏ugi statków powietrznych;

6) instruktorski.

2. WysokoÊç dodatków do uposa˝enia stanowi
iloczyn mno˝ników okreÊlonych w rozporzàdzeniu
i kwoty bazowej, o której mowa w § 2 ust. 2.

3. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, po
ich wyliczeniu zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.

§ 6. Ustala si´ miesi´czny dodatek za posiadany
przez funkcjonariusza stopieƒ s∏u˝bowy, którego wy-
sokoÊç okreÊla tabela stanowiàca za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia. 

§ 7. 1. Funkcjonariusze w s∏u˝bie sta∏ej i przygoto-
wawczej otrzymujà dodatek s∏u˝bowy za nale˝yte wy-
konywanie obowiàzków s∏u˝bowych, w szczególnoÊci
za inicjatyw´ i samodzielnoÊç w realizacji zadaƒ s∏u˝-
bowych, terminowoÊç i efektywnoÊç podejmowanych
dzia∏aƒ, a tak˝e posiadane kwalifikacje i umiej´tnoÊci
wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.

2. Kategori´ dodatku s∏u˝bowego, jakà mo˝na
przyznaç funkcjonariuszom na poszczególnych stano-

wiskach s∏u˝bowych, okreÊlajà tabele stanowiàce za-
∏àczniki nr 4 i 5 do rozporzàdzenia.

3. Miesi´cznà wysokoÊç dodatku s∏u˝bowego usta-
la si´ przy zastosowaniu mno˝ników kwoty bazowej
w kategoriach, których wysokoÊç okreÊla tabela stano-
wiàca za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

4. Dodatek s∏u˝bowy jest przyznawany na czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

5. W przypadku przyznania funkcjonariuszowi naj-
ni˝szej kategorii tego dodatku przewidzianej na zajmo-
wanym stanowisku dodatek s∏u˝bowy przyznaje si´
na czas nieokreÊlony.

6. Przyznana funkcjonariuszowi kategoria dodatku
s∏u˝bowego:

1) mo˝e byç obni˝ona w przypadku ustania przes∏a-
nek, o których mowa w ust. 1, uzasadniajàcych
przyznanie jej w dotychczasowej wysokoÊci;

2) ulega obni˝eniu w przypadku:

a) niewywiàzywania si´ przez funkcjonariusza
z obowiàzków s∏u˝bowych na zajmowanym sta-
nowisku s∏u˝bowym, stwierdzonego w opinii
s∏u˝bowej,

b) naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny
s∏u˝bowej lub nieprzestrzegania zasad etyki za-
wodowej, je˝eli prawomocnym orzeczeniem
dyscyplinarnym zosta∏ on uznany za winnego
pope∏nienia czynu, za który ponosi odpowie-
dzialnoÊç dyscyplinarnà.

7. Obni˝enie kategorii dodatku s∏u˝bowego mo˝e
nastàpiç nie wi´cej ni˝ do najni˝szej kategorii dodatku
s∏u˝bowego przewidzianej dla danego stanowiska,
z zastrze˝eniem ust. 8.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, do-
datek s∏u˝bowy mo˝e ulec obni˝eniu do I kategorii.

9. Obni˝enie dodatku s∏u˝bowego nast´puje na
wniosek w∏aÊciwego prze∏o˝onego funkcjonariusza.

§ 8. 1. Dodatek s∏u˝bowy podlega zwi´kszeniu
o mno˝nik 0,05 kwoty bazowej dla funkcjonariusza
mianowanego na stanowisko: kierownika zespo∏u,
kierownika zmiany, starszego specjalisty, specjalisty
— kontrolera, starszego asystenta, starszego stra˝nika
granicznego — kontrolera, asystenta, starszego refe-
renta, stra˝nika granicznego — kontrolera albo refe-
renta w placówce Stra˝y Granicznej, na czas pe∏nienia
s∏u˝by granicznej w bezpoÊredniej ochronie granicy
paƒstwowej lub kontroli ruchu granicznego.

2. Zwi´kszenie, o którym mowa w ust. 1, przys∏u-
guje funkcjonariuszowi na czas pe∏nienia s∏u˝by gra-
nicznej, w wymiarze okreÊlonym w art. 37 ust. 2 usta-
wy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,
w sposób okreÊlony przez Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej w przepisach w sprawie sposobu
pe∏nienia s∏u˝by granicznej i prowadzenia dzia∏aƒ gra-
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nicznych, wliczajàc do tego czasu tak˝e okres choroby,
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, zwolnie-
nia z zaj´ç s∏u˝bowych oraz odbiór czasu wolnego
w zamian za ponadnormatywny czas s∏u˝by.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do funk-
cjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w sk∏adzie pododdzia∏u
odwodowego lub plutonu specjalnego.

4. Dodatek s∏u˝bowy podlega zwi´kszeniu o mno˝-
nik 0,10 kwoty bazowej dla funkcjonariusza opiekujà-
cego si´ psem s∏u˝bowym.

5. W przypadku sprawowania opieki nad wi´cej ni˝
jednym psem s∏u˝bowym funkcjonariusz otrzymuje
zwi´kszenie na ka˝dego psa. W przypadku sprawowa-
nia opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym
psem s∏u˝bowym funkcjonariusze ci otrzymujà zwi´k-
szenie dodatku s∏u˝bowego w równych cz´Êciach.

6. Dodatek s∏u˝bowy mo˝e ulec zwi´kszeniu, nie
wi´cej jednak ni˝ o:

1) mno˝nik 0,40 kwoty bazowej za wykonywanie
przez funkcjonariusza czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych lub dochodzeniowo-Êledczych;

2) mno˝nik 0,30 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostce lub komórce orga-
nizacyjnej nadzoru i kontroli i wykonujàcych czyn-
noÊci kontrolne;

3) mno˝nik 0,20 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w wydzia∏ach odwodowych lub
wydzia∏ach zabezpieczenia w Komendzie G∏ównej
Stra˝y Granicznej oraz pe∏niàcych warty ochronne
na pok∏adach statków powietrznych. 

7. Zwi´kszenie dodatku s∏u˝bowego mo˝e nastà-
piç na okres wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, 2 i 4—6, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 12 miesi´cy. 

8. Zwi´kszenie dodatku s∏u˝bowego nast´puje na
wniosek w∏aÊciwego prze∏o˝onego funkcjonariusza.

9. W przypadku spe∏nienia przes∏anek do zwi´ksze-
nia dodatku s∏u˝bowego z ró˝nych tytu∏ów nie mo˝e
ono przekroczyç wysokoÊci wynikajàcej z ust. 6 pkt 1.

§ 9. 1. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ na eta-
towych stanowiskach za∏óg jednostek p∏ywajàcych
otrzymujà miesi´czny dodatek za s∏u˝b´ na morzu
w wysokoÊci ustalonej przy zastosowaniu mno˝nika
0,30 kwoty bazowej.

2. Funkcjonariuszom wykonujàcym zadania nur-
ków lub p∏etwonurków i instruktorów — nurków lub
instruktorów — p∏etwonurków na czas wykonywania
tych zadaƒ, niezale˝nie od dodatku, o którym mowa
w ust. 1, mo˝na przyznaç miesi´czny dodatek w wyso-
koÊci ustalonej przy zastosowaniu mno˝nika 0,30 kwo-
ty bazowej.

§ 10. 1. Funkcjonariusze, którzy pe∏nià s∏u˝b´
w sk∏adzie personelu latajàcego i wykonujà loty, otrzy-
mujà miesi´czny dodatek dla personelu latajàcego,

ustalony przy zastosowaniu mno˝ników kwoty bazo-
wej, których wysokoÊç okreÊla tabela stanowiàca za-
∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Funkcjonariusze wchodzàcy w sk∏ad personelu
latajàcego zawieszeni w lotach ze wzgl´dów zdrowot-
nych mogà otrzymywaç dodatek dla personelu latajà-
cego:

1) przez okres 6 miesi´cy od zawieszenia w lotach —
na podstawie decyzji komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´;

2) przez okres nast´pnych 6 miesi´cy — na podsta-
wie decyzji komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, za zgo-
dà Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

3. Funkcjonariusze wykonujàcy loty instruktorskie
z personelem latajàcym niezale˝nie od dodatku, o któ-
rym mowa w ust. 1, otrzymujà dodatek instruktorski
w wysokoÊci miesi´cznej ustalonej przy zastosowaniu
mno˝nika 0,10 kwoty bazowej.

4. Funkcjonariuszom wchodzàcym w sk∏ad perso-
nelu latajàcego, którzy w danym roku kalendarzowym
wykonywali bezawaryjnie zadania okreÊlone w indy-
widualnych planach lotów, po zakoƒczeniu roku mo˝-
na przyznaç jednorazowy dodatek w wysokoÊci usta-
lonej przy zastosowaniu mno˝nika do 2,00 kwoty ba-
zowej.

5. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ przy bezpo-
Êredniej obs∏udze statków powietrznych posiadajàcy
uprawnienia mechanika obs∏ugi, mechanika poÊwiad-
czenia obs∏ugi lub upowa˝nienie do poÊwiadczania
obs∏ugi otrzymujà miesi´czny dodatek dla bezpoÊred-
niej obs∏ugi statków powietrznych w wysokoÊci usta-
lonej przy zastosowaniu mno˝nika kwoty bazowej:

1) 0,30 — w przypadku obs∏ugiwania zgodnie z po-
siadanymi uprawnieniami jednej klasy statków
powietrznych;

2) 0,45 — w przypadku obs∏ugiwania zgodnie z po-
siadanymi uprawnieniami wi´cej ni˝ jednej klasy
statków powietrznych.

6. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ przy bezpo-
Êredniej obs∏udze statków powietrznych nieposiadajà-
cy uprawnieƒ, o których mowa w ust. 5, otrzymujà
miesi´czny dodatek dla bezpoÊredniej obs∏ugi stat-
ków powietrznych w wysokoÊci ustalonej przy zasto-
sowaniu mno˝nika 0,05 kwoty bazowej.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 11. 1. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie sta∏ej, którym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przyzna-
no I kategori´ w grupie uposa˝enia zasadniczego,
przyznaje si´ uposa˝enie zasadnicze w wysokoÊci wy-
nikajàcej z I kategorii grupy uposa˝enia zasadniczego
odpowiadajàcej stanowiskom, na które zostali miano-
wani.
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2. Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia zachowano prawo do zaszere-
gowania nale˝nego na poprzednio zajmowanym sta-
nowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zaszere-
gowuje si´ do grupy uposa˝enia zasadniczego odpo-
wiadajàcej stanowisku s∏u˝bowemu obowiàzujàcemu
przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 12. Funkcjonariuszom mianowanym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na stanowiska
s∏u˝bowe:

1) „kierownik Zespo∏u Audytu Wewn´trznego — Au-
dytor Wewn´trzny”, „kierownik samodzielnego ze-
spo∏u” i „g∏ówny specjalista” w Komendzie G∏ów-
nej Stra˝y Granicznej,

2) „dowódca kompanii”, „zast´pca dowódcy kompa-
nii”, „starszy stra˝nik graniczny” i „stra˝nik gra-
niczny” w Komendzie oddzia∏u Stra˝y Granicznej,

3) „starszy stra˝nik graniczny” w oÊrodku szkolenia
Stra˝y Granicznej i dywizjonie Stra˝y Granicznej,

4) „specjalista”, „starszy kontroler”, „starszy stra˝nik
graniczny”, „stra˝nik graniczny” w placówce Stra-
˝y Granicznej,

lub którym powierzono pe∏nienie obowiàzków s∏u˝-
bowych na tych stanowiskach, przyznaje si´ z dniem
1 stycznia 2007 r. uposa˝enie zasadnicze w wysoko-
Êci wynikajàcej z przyznanej kategorii grupy uposa˝e-
nia zasadniczego odpowiadajàcej zajmowanemu sta-
nowisku s∏u˝bowemu przed tym dniem, do czasu
mianowania na inne stanowisko s∏u˝bowe. 

§ 13. Funkcjonariuszom, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia otrzymywali na podstawie do-
tychczas obowiàzujàcych przepisów:

1) dodatek s∏u˝bowy — przyznaje si´ dodatek s∏u˝bo-
wy w kategorii, w której wysokoÊç dodatku jest nie

ni˝sza ni˝ przys∏ugujàca dotychczas wysokoÊç te-
go dodatku;

2) dodatek s∏u˝bowy przyznany na czas nieokreÊlony
— przyznaje si´ dodatek s∏u˝bowy na czas nie-
okreÊlony do czasu przyznania wy˝szej kategorii
tego dodatku;

3) zwi´kszenie dodatku s∏u˝bowego — zachowuje si´
prawo do tego zwi´kszenia w dotychczasowej wy-
sokoÊci do czasu ustalenia tego zwi´kszenia w no-
wej wysokoÊci, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia;

4) dodatek graniczny — przyznaje si´ dodatek s∏u˝bo-
wy w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ dotychczasowa
wysokoÊç tego dodatku i dodatku granicznego,
pomniejszona o przyznane zwi´kszenie, o którym
mowa w § 8 ust. 6 pkt 3;

5) dodatek dla bezpoÊredniej obs∏ugi statków po-
wietrznych — zachowuje si´ prawo do tego dodat-
ku przez okres, o którym mowa w pkt 3.

§ 14. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do uposa˝eƒ i dodatków do uposa˝enia funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej nale˝nych od dnia 1 stycznia
2007 r., z wyjàtkiem § 8 ust. 9 oraz za∏àcznika nr 2 do
rozporzàdzenia, które stosuje si´ od dnia wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków
do uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej
(Dz. U. Nr 67, poz. 622, z 2003 r. Nr 94, poz. 868,
z 2004 r. Nr 245, poz. 2465 i Nr 255, poz. 2564, z 2005 r.
Nr 158, poz. 1331 oraz z 2006 r. Nr 88, poz. 616).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek

Dziennik Ustaw Nr 74 — 4521 — Poz. 491

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. (poz. 491)

Za∏àcznik nr 1

TABELA
GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 

Wyszczególnienie Mno˝niki kwoty bazowej

Lp. Grupa uposa˝enia zasadniczego
kategoria

I II

1 2 3 4

1 15 5,00

2 14 4,40

3 13 2,80 2,70
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5 11 2,20 2,10

1 2 3 4

4 12 2,50 2,40

6 10 1,90 1,80

8 08 1,55 1,50

7 09 1,65 1,60

9 07 1,45 1,40

14 02 0,95 0,90

13 03 1,05 1,00

15 01 0,80 0,75

11 05 1,25 1,20

10 06 1,35 1,30

12 04 1,15 1,10

Za∏àcznik nr 2

TABELE

ZASZEREGOWANIA STANOWISK S¸U˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 
DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1
Komenda G∏ówna Stra˝y Granicznej

Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant G∏ówny SG 15 gen. dyw.

2 Zast´pca Komendanta G∏ównego SG 14 gen. bryg.

3 Dyrektor 13 gen. bryg., p∏k

4 Zast´pca dyrektora, g∏ówny ksi´gowy, rzecznik prasowy, doradca
Komendanta G∏ównego SG, radca 12 p∏k

5 Radca prawny, legislator, dziekan 11 p∏k

6 Naczelnik wydzia∏u, audytor wewn´trzny, wicedziekan 10 p∏k

7 Zast´pca naczelnika wydzia∏u, kierownik samodzielnej sekcji, ekspert 09 pp∏k

8 Kierownik sekcji (grupy), starszy specjalista 08 pp∏k

9 Specjalista, kierownik kancelarii tajnej 07 mjr

10 Starszy asystent, kierownik zespo∏u 06 kpt.

11 Asystent, starszy stra˝nik graniczny — kontroler 05 st. chor. szt.

12 Starszy referent 04 st. chor. szt.

13 Stra˝nik graniczny — kontroler 03 sier˝. szt.

14 Referent 01 sier˝. szt.



Dziennik Ustaw Nr 74 — 4523 — Poz. 491

Tabela nr 2
Komenda oddzia∏u Stra˝y Granicznej

Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant oddzia∏u SG 13 gen. bryg.,
kontradmira∏

2 Zast´pca komendanta oddzia∏u SG, g∏ówny ksi´gowy 12 p∏k, kmdr

3
Naczelnik wydzia∏u granicznego, naczelnik wydzia∏u operacyjno-
-Êledczego, naczelnik wydzia∏u do spraw cudzoziemców, naczelnik
wydzia∏u — kierownik strze˝onego oÊrodka dla cudzoziemców

10 pp∏k, kmdr
por.

14 Referent 01 sier˝. szt.,
bosman szt.

4 Naczelnik wydzia∏u, rzecznik prasowy, radca prawny 09 pp∏k, kmdr
por.

5 Kapelan 08 pp∏k

6
Zast´pca naczelnika wydzia∏u, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik
zak∏adu opieki zdrowotnej, kierownik zespo∏u audytu wewn´trznego —
audytor wewn´trzny, dowódca pododdzia∏u odwodowego

08 mjr, kmdr
ppor.

7
Kierownik sekcji, starszy specjalista, zast´pca kierownika samodzielnej
sekcji, zast´pca kierownika zak∏adu opieki zdrowotnej, audytor
wewn´trzny, zast´pca dowódcy pododdzia∏u odwodowego

07 mjr, kmdr
ppor.

8 Kierownik grupy zabezpieczenia, specjalista 06 kpt.

9 Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego), starszy asystent 05 kpt.

10 Dowódca plutonu, starszy stra˝nik graniczny — kontroler 04 st. chor. szt.

11 Asystent 03 st. chor. szt.

12 Starszy referent 02 st. chor. szt.

13 Stra˝nik graniczny — kontroler 02 sier˝. szt.,
bosman szt.

Tabela nr 3
OÊrodek szkolenia Stra˝y Granicznej

Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant oÊrodka szkolenia SG 13 gen. bryg.,
p∏k

2 Zast´pca komendanta oÊrodka szkolenia SG, komendant oÊrodka
tresury psów s∏u˝bowych SG, g∏ówny ksi´gowy 12 p∏k

3 Zast´pca komendanta oÊrodka tresury psów s∏u˝bowych SG, kierownik
zak∏adu, komendant pododdzia∏ów szkolnych 10 pp∏k

4 Naczelnik wydzia∏u, radca prawny, kierownik zespo∏u 09 pp∏k
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1 2 3 4

5 Starszy wyk∏adowca 09 pp∏k, kmdr
por.

6 Kapelan 08 pp∏k

7

Zast´pca naczelnika wydzia∏u, kierownik samodzielnej sekcji,
komendant studium (kursu), kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej,
wyk∏adowca, kierownik zespo∏u audytu wewn´trznego — audytor
wewn´trzny

08 mjr, kmdr
ppor.

8
Zast´pca komendanta studium (kursu), zast´pca kierownika zak∏adu
opieki zdrowotnej, kierownik sekcji, starszy specjalista, audytor
wewn´trzny

07 mjr

9 Kierownik grupy, specjalista 06 kpt.

10 Dowódca placówki szkolnej, starszy asystent, dowódca plutonu,
zast´pca kierownika grupy 05 kpt.

11 Dowódca plutonu, starszy stra˝nik graniczny — kontroler 04 st. chor. szt.

12 Asystent 03 st. chor. szt.

13 Starszy referent 02 st. chor. szt.

14 Referent 01 sier˝. szt.

Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant dywizjonu SG 12 kmdr, p∏k

2 Zast´pca komendanta dywizjonu SG 10 kmdr por.,
pp∏k

3 Dowódca jednostki p∏ywajàcej kat. I 09 kmdr ppor.,
mjr

4 Zast´pca dowódcy jednostki p∏ywajàcej kat. I, szef s∏u˝b 08 kmdr ppor.,
mjr

5 Dowódca jednostki p∏ywajàcej kat. II, kierownik sekcji, starszy
specjalista 07 kpt.

6 Zast´pca dowódcy jednostki p∏ywajàcej kat. II, specjalista 06 kpt.

7 Starszy asystent 05 por.

8 Dowódca jednostki p∏ywajàcej kat. III, starszy stra˝nik graniczny —
kontroler, starszy bosman 04 st. chor. szt.

9 Bosman, asystent 03 st. chor. szt.

10 Starszy referent 02 st. chor. szt.

11 Referent 01 bosman szt.,
sier˝. szt.

Tabela nr 4
Dywizjon Stra˝y Granicznej
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Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant 12 p∏k

2 Zast´pca komendanta 10 pp∏k

3 Kierownik grupy 09 mjr

4 Kierownik zespo∏u 08 mjr

5 Kierownik zmiany 07 mjr

6 Starszy specjalista 07 mjr

7 Specjalista — kontroler 06 kpt.

8 Starszy asystent 05 por.

9 Starszy stra˝nik graniczny — kontroler 04 st. chor. szt.

10 Asystent 03 st. chor. szt.

11 Starszy referent, stra˝nik graniczny — kontroler 02 sier˝. szt.

12 Referent 01 sier˝. szt.

Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant 10 pp∏k

2 Zast´pca komendanta 09 mjr

3 Kierownik grupy 08 mjr

4 Kierownik zmiany 07 mjr

5 Starszy specjalista 07 mjr

6 Specjalista — kontroler 06 kpt.

7 Starszy asystent 05 por.

8 Starszy stra˝nik graniczny — kontroler 04 st. chor. szt.

9 Asystent 03 st. chor. szt.

10 Starszy referent, stra˝nik graniczny — kontroler 02 sier˝. szt.

11 Referent 01 sier˝. szt.

Tabela nr 5
Placówka Stra˝y Granicznej kategorii I

Tabela nr 6
Placówka Stra˝y Granicznej kategorii II
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Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant 09 pp∏k

2 Zast´pca komendanta 08 mjr

3 Kierownik grupy 08 mjr

4 Starszy specjalista, kierownik zmiany 07 kpt.

5 Specjalista — kontroler 06 kpt.

6 Starszy asystent 05 por.

7 Starszy stra˝nik graniczny — kontroler 04 st. chor. szt.

8 Asystent 03 st. chor. szt.

9 Starszy referent, stra˝nik graniczny — kontroler 02 sier˝. szt.

10 Referent 01 sier˝. szt.

Lp. Stanowisko s∏u˝bowe
Grupa

uposa˝enia
zasadniczego

Stopieƒ
etatowy

1 2 3 4

1 Komendant 08 mjr

2 Zast´pca komendanta 07 mjr

3 Starszy specjalista 07 kpt.

4 Specjalista — kontroler 06 kpt.

5 Starszy asystent 05 por.

6 Starszy stra˝nik graniczny — kontroler 04 st. chor. szt.

7 Asystent 03 st. chor. szt.

8 Starszy referent, stra˝nik graniczny — kontroler 02 sier˝. szt.

9 Referent 01 sier˝. szt.

Tabela nr 7
Placówka Stra˝y Granicznej kategorii III

Tabela nr 8
Placówka Stra˝y Granicznej kategorii IV



Za∏àcznik nr 3 

TABELA 

DODATKU ZA POSIADANY STOPIE¡ STRA˚Y GRANICZNEJ 
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Lp. Stopieƒ SG Mno˝nik kwoty bazowej

1 2 3

1 genera∏ dywizji 1,00

2 genera∏ brygady 0,90

3 pu∏kownik 0,80

4 podpu∏kownik 0,75

5 major 0,70

6 kapitan 0,65

7 porucznik 0,60

8 podporucznik 0,55

9 starszy chorà˝y sztabowy 0,48

10 chorà˝y sztabowy 0,45

11 m∏odszy chorà˝y sztabowy 0,42

12 starszy chorà˝y 0,40

13 chorà˝y 0,38

14 m∏odszy chorà˝y 0,36

15 starszy sier˝ant sztabowy 0,34

16 sier˝ant sztabowy 0,32

17 starszy sier˝ant 0,30

18 sier˝ant 0,28

19 starszy plutonowy 0,26

20 plutonowy 0,25

21 starszy kapral 0,23

22 kapral 0,22

23 starszy szeregowy 0,20

24 szeregowy 0,18



Za∏àcznik nr 4 

TABELA KATEGORII DODATKU S¸U˚BOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 
DLA STANOWISK WYKONAWCZYCH 
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Lp. Stanowisko

Jednostka organizacyjna Stra˝y Granicznej i kategorie dodatku s∏u˝bowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ekspert VII—XX

2 Starszy
specjalista V—XIX V—XIX V—XIX V—XIX V—XIX V—XIX V—XIX V—XIX

3 Starszy
wyk∏adowca V—XIX

4 Specjalista IV—XVIII IV—XVIII IV—XVIII IV—XVIII

5 Specjalista —
kontroler IV—XIV IV—XIV IV—XIV IV—XIV

6 Starszy
asystent IV—XIV IV—XIV IV—XIV IV—XIV IV—XIV IV—XIV IV—XIV IV—XIV

7 Wyk∏adowca IV—XVII

8

Starszy
stra˝nik
graniczny —
kontroler

III—XII III—XII III—XII III—XII III—XII III—XII III—XII III—XII

9 Starszy
bosman III—XII

10 Asystent III—XI III—XI III—XI III—XI III—XI III—XI III—XI III—XI

11 Bosman III—XI

12
Stra˝nik
graniczny —
kontroler

II—IX II—IX II—IX II—IX II—IX II—IX

13 Starszy
referent II—VI II—VI II—VI II—VI II—VI II—VI II—VI II—VI

14 Referent I—V I—V I—V I—V I—V I—V I—V I—V

KGSG oddzia∏ oÊrodek
szkolenia dywizjon placówka

kat. I
placówka

kat. II
placówka

kat. III
placówka

kat. IV



Za∏àcznik nr 5

TABELA KATEGORII DODATKU S¸U˚BOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 
DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH I SAMODZIELNYCH 
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Lp. Stanowisko

Jednostka organizacyjna Stra˝y Granicznej i kategorie dodatku s∏u˝bowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Komendant XXIII—
XXIX

XXIII—
XXIX 

XXI—
XXVI

XXI—
XXVI XV—XXV XV—XXV XV—XXV 

2 Zast´pca
komendanta

XXII—
XXVIII

XXII—
XXVIII XV—XXV XV—XXV IX—XXIV IX—XXIII IX—XXIII

3 Dyrektor XXIII—
XXIX 

4 Zast´pca
dyrektora

XXII—
XXVIII 

5 G∏ówny
ksi´gowy

XXII—
XXVIII

XXII—
XXVIII

XXII—
XXVIII

6

Kierownik 
zespo∏u 
audytu 
wewn´trzne-
go — audytor
wewn´trzny 

IX—XXII IX—XXII

7

Komendant
oÊrodka
tresury psów
s∏u˝bowych

XXII—
XXVIII

8

Komendant
pododdzia-
∏ów szkol-
nych

IX—XXII

9

Zast´pca
komendanta
oÊrodka
tresury psów
s∏u˝bowych

IX—XXII

10
Komendant
studium
(kursu)

IX—XXI

11

Zast´pca
komendanta
studium
(kursu)

IX—XX

12

Dowódca
jednostki
p∏ywajàcej
kat. I

IX—XXI

KGSG oddzia∏ oÊrodek
szkolenia dywizjon placówka

kat. I
placówka

kat. II
placówka

kat. III
placówka

kat. IV

13

Zast´pca
dowódcy
jednostki
p∏ywajàcej
kat. I

IX—XX
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27
Kierownik
samodzielnej
sekcji

IX—XXIV IX—XXII IX—XXII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14

Dowódca
jednostki
p∏ywajàcej
kat. II

IX—XX

15 Szef s∏u˝by IX—XXI

16

Zast´pca
dowódcy
jednostki
p∏ywajàcej
kat. II

VI—XVIII

17 Kierownik
grupy VI—XVIII IX—XXI IX—XX IX—XX

18
Kierownik
grupy zabez-
pieczenia

VI—XX

19 Kierownik
zespo∏u IX—XX IX—XXI IX—XX

20 Kierownik
zmiany IX—XVIII VI—XVIII VI—XVIII

21 Kierownik
zak∏adu

XV—
XXIV

22
Zast´pca
kierownika
grupy

VI—XV

23 Naczelnik
wydzia∏u

XV—
XXV IX—XXIV IX—XXIV

24
Kierownik
kancelarii
tajnej

IX—XX

25
Zast´pca
naczelnika
wydzia∏u

IX—XXIV IX—XXIII IX—XXIII

26

Kierownik
zak∏adu
opieki
zdrowotnej

IX—XXII IX—XXII

28 Kierownik
sekcji (grupy) IX—XXII VI—XXI VI—XXI VI—XXI

29

Zast´pca
kierownika
samodzielnej
sekcji

IX—XXI IX—XXI

30

Zast´pca
kierownika
zak∏adu
opieki
zdrowotnej

IX—XXII IX—XXII
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44 Kapelan IX—XXIII IX—XXIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31
Dowódca
pododdzia∏u
odwodowego

VI—XXII

32

Zast´pca
dowódcy
pododdzia∏u
odwodowego

VI—XXI

33

Dowódca 
plutonu od-
wodowego
(specjalnego),
dowódca 
placówki
szkolnej

VI—XV

34 Dowódca
plutonu VI—XV

35

Dowódca
jednostki
p∏ywajàcej
kat. III

VI—XV

36 Doradca
komendanta

XXII—
XXVIII

37 Rzecznik
prasowy

XXII—
XXVIII IX—XXIII

38 Radca XXI—
XXVIII

39 Radca
prawny

XVIII—
XXVI IX—XXIII IX—XXIII

40 Legislator XVIII—
XXVI

41 Audytor
wewn´trzny

XV—
XXV IX—XXIII IX—XXIII

42 Dziekan XVIII—
XXVI

43 Wicedziekan XV—XXV

Za∏àcznik nr 6 

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

Lp. Kategoria dodatku s∏u˝bowego Mno˝nik

1 2 3
1 XXIX 2,40

2 XXVIII 2,25

3 XXVII 2,10

4 XXVI 1,95

5 XXV 1,80

6 XXIV 1,65

7 XXIII 1,50
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1 2 3
8 XXII 1,35

9 XXI 1,20

10 XX 1,05

11 XIX 0,95

12 XVIII 0,90

13 XVII 0,85

14 XVI 0,80

15 XV 0,75

16 XIV 0,70

17 XIII 0,65

18 XII 0,60

19 XI 0,55

20 X 0,50

Za∏àcznik nr 7
TABELA DODATKU DLA PERSONELU LATAJÑCEGO STRA˚Y GRANICZNEJ

Lp. Personel latajàcy Mno˝nik

1 2 3
1 Piloci posiadajàcy wylatane powy˝ej 2500 godzin 0,90

2 Piloci posiadajàcy wylatane powy˝ej 1500 godzin do 2500 godzin 0,70

3 Piloci posiadajàcy wylatane powy˝ej 1000 godzin do 1500 godzin 0,50

4 Piloci posiadajàcy wylatane powy˝ej 500 godzin do 1000 godzin 0,40

5 Piloci posiadajàcy wylatane do 500 godzin oraz pozosta∏y personel latajàcy posiadajàcy
wylatane powy˝ej 1500 godzin 0,30

6 Pozosta∏y personel latajàcy posiadajàcy wylatane powy˝ej 1000 godzin do 1500 godzin 0,20

7 Pozosta∏y personel latajàcy posiadajàcy wylatane powy˝ej 500 godzin do 1000 godzin 0,15

8 Pozosta∏y personel latajàcy posiadajàcy wylatane do 500 godzin 0,10
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21 IX 0,45

22 VIII 0,40

23 VII 0,35

24 VI 0,30

25 V 0,25

26 IV 0,20

27 III 0,15

28 II 0,10

29 I 0,05
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