
Art. 4. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z póên.
zm.5)) w art. 9 uchyla si´ ust. 1.

Art. 5. Do stosunków z umów zawartych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 6. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa
o „zak∏adzie ubezpieczeƒ” rozumie si´ przez to ubez-
pieczyciela.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w ust. 2: 

— w pkt 4 po lit. e Êrednik zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ lit. f—h w brzmieniu: 

„f) przest´pstw okreÊlonych w art. 228, 229
i 231 Kodeksu karnego, pope∏nionych
przez pracowników Stra˝y Granicznej
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
s∏u˝bowych,

g) przest´pstw okreÊlonych w art. 229 Kodek-
su karnego, pope∏nionych przez osoby
nieb´dàce funkcjonariuszami lub pracow-
nikami Stra˝y Granicznej w zwiàzku z wy-

konywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych przez
funkcjonariuszy lub pracowników Stra˝y
Granicznej,

h) przest´pstw okreÊlonych w art. 190, 222,
223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych
przeciwko funkcjonariuszom Stra˝y Gra-
nicznej podczas lub w zwiàzku z pe∏nie-
niem obowiàzków s∏u˝bowych;”, 

— po pkt 5b dodaje si´ pkt 5c i 5d w brzmieniu: 

„5c) ochrona szlaków komunikacyjnych
o szczególnym znaczeniu mi´dzynaro-
dowym przed przest´pczoÊcià, której
zwalczanie nale˝y do w∏aÊciwoÊci Stra˝y
Granicznej;

5d) prowadzenie czynnoÊci w celu rozpo-
znawania i przeciwdzia∏ania zagro˝e-
niom terroryzmem;”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Stra˝ Graniczna prowadzi post´powania
w sprawach rozpoznawania, zapobiegania
i wykrywania przest´pstw okreÊlonych
w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, po-
pe∏nionych przez funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci s∏u˝bowych.”; 

2) w art. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nadawanie regulaminów organizacyjnych ko-
mendom oddzia∏ów Stra˝y Granicznej oraz ko-
mórkom organizacyjnym Komendy G∏ównej
Stra˝y Granicznej, a tak˝e nadawanie statutów
oÊrodkom szkolenia Stra˝y Granicznej;”;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ, ustaw´ z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego, usta-
w´ z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y  Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y  Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze oraz
ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkoma-
nii. 

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.



3) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego,
paƒstwowe jednostki organizacyjne,
banki oraz instytucje ubezpieczeniowe
mogà uczestniczyç w pokrywaniu wy-
datków inwestycyjnych, modernizacyj-
nych lub remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jedno-
stek organizacyjnych Stra˝y Granicz-
nej, a tak˝e zakupu niezb´dnych dla ich
potrzeb towarów i us∏ug. 

2. Tworzy si´ Fundusz Wsparcia Stra˝y
Granicznej, zwany dalej „Funduszem”,
sk∏adajàcy si´ z funduszy: centralnego,
oddzia∏ów i oÊrodków szkolenia Stra˝y
Granicznej. 

3. Fundusz jest paƒstwowym funduszem
celowym. 

4. Ârodki finansowe uzyskane przez Stra˝
Granicznà od podmiotów, o których
mowa w ust. 1, na podstawie umów
zawartych przez: 

1) Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej — sà przychodami funduszu
centralnego;

2) komendantów oddzia∏ów Stra˝y
Granicznej — sà przychodami fun-
duszy oddzia∏ów;

3) komendantów oÊrodków szkolenia
Stra˝y Granicznej — sà przychoda-
mi funduszy oÊrodków szkolenia
Stra˝y Granicznej. 

5. Ârodki Funduszu sà przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyj-
nych, modernizacyjnych lub remon-
towych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organi-
zacyjnych Stra˝y Granicznej;

2) zakup niezb´dnych na ich potrzeby
towarów i us∏ug. 

6. Ârodkami Funduszu dysponujà: 

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej — w zakresie funduszu central-
nego;

2) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Gra-
nicznej — w zakresie funduszy od-
dzia∏ów;

3) komendanci oÊrodków szkolenia
Stra˝y Granicznej — w zakresie fun-
duszy oÊrodków szkolenia Stra˝y
Granicznej. 

7. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
sporzàdza ∏àczny plan finansowy
i ∏àczne sprawozdanie finansowe Fun-
duszu. 

8. Dysponent Êrodków Funduszu mo˝e
dokonywaç wydatków wy˝szych ni˝
planowane bez zmiany planu, do wy-
sokoÊci ∏àcznej kwoty przychodów
uzyskanych ponad plan i pozosta∏oÊci
Êrodków z okresów poprzednich, po
uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych. 

9. Przeniesienia wydatków pomi´dzy po-
szczególnymi pozycjami planu Fundu-
szu mogà byç dokonywane przez dys-
ponenta Êrodków Funduszu po uzys-
kaniu zgody ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych. 

10. Przepisów art. 151 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.3)) nie stosuje si´. 

11. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady gospodarki finan-
sowej Funduszu oraz tryb i terminy
sporzàdzania jego planów i sprawo-
zdaƒ finansowych, uwzgl´dniajàc po-
stanowienia umów oraz racjonalne 
gospodarowanie Êrodkami.”;

4) w art. 9e:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊlonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1,
art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167,
art. 168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1,
art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Ko-
deksu karnego,”,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) okreÊlonych w art. 229 Kodeksu karne-
go, pope∏nionych przez osoby nieb´dà-
ce funkcjonariuszami lub pracownikami
Stra˝y Granicznej w zwiàzku z wykony-
waniem czynnoÊci s∏u˝bowych przez
funkcjonariuszy lub pracowników Stra˝y
Granicznej;”, 

b) ust. 5 uchyla si´,

c) ust. 11 i 12 otrzymujà brzmienie: 

„11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4,
9 i 10, stosuje si´ odpowiednio ust. 8. Sàd
przed wydaniem postanowienia, o którym
mowa w ust. 9 lub 10, mo˝e zapoznaç si´
z materia∏ami uzasadniajàcymi wniosek
zgromadzonymi podczas kontroli operacyj-
nej zarzàdzonej w tej sprawie.
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12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10,
sàd okr´gowy rozpoznaje na posiedzeniu,
jednoosobowo, przy czym czynnoÊci sàdu
zwiàzane z rozpoznaniem tych wniosków
sà wykonywane w warunkach przewidzia-
nych dla przekazywania, przechowywania
i udost´pniania informacji niejawnych oraz
z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Ko-
deksu post´powania karnego. W posiedze-
niu sàdu mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcznie pro-
kurator i przedstawiciel organu Stra˝y Gra-
nicznej wnioskujàcego o zarzàdzenie kon-
troli operacyjnej.”, 

d) ust. 18 i 19 otrzymujà brzmienie:

„18. Organ Stra˝y Granicznej, który wnioskowa∏
o zarzàdzenie kontroli operacyjnej, doko-
nuje niezw∏ocznie po zakoƒczeniu kontroli
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia
zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej materia∏ów niezawierajà-
cych dowodów pozwalajàcych na wszcz´-
cie post´powania karnego lub niemajà-
cych znaczenia dla toczàcego si´ post´po-
wania karnego.

19. Na postanowienia sàdu w przedmiocie
kontroli operacyjnej, o których mowa
w ust. 1, 4, 9 i 10, przys∏uguje za˝alenie 
organowi Stra˝y Granicznej, który z∏o˝y∏
wniosek o wydanie tego postanowienia.
Do za˝alenia stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy Kodeksu post´powania karnego.”; 

5) w art. 9f w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) okreÊlone w art. 229 Kodeksu karnego, po-
pe∏nione przez osoby nieb´dàce funkcjo-
nariuszami lub pracownikami Stra˝y Gra-
nicznej w zwiàzku z wykonywaniem czyn-
noÊci s∏u˝bowych przez funkcjonariuszy
lub pracowników Stra˝y Granicznej;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) okreÊlone w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165
§ 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 171,
art. 172, art. 173 § 1, art. 258 i art. 264 
§ 2 i 3 Kodeksu karnego,”;

6) po art. 10b dodaje si´ art. 10c w brzmieniu: 

„Art. 10c. 1. Je˝eli jest to konieczne dla skuteczne-
go zapobie˝enia przest´pstwom okreÊ-
lonym w art. 9e ust. 1 lub ich wykry-
cia albo ustalenia sprawców i uzyska-
nia dowodów, Stra˝ Graniczna mo˝e
korzystaç z informacji dotyczàcych
umów ubezpieczenia, a w szczegól-
noÊci z przetwarzanych przez zak∏a-
dy ubezpieczeƒ danych podmiotów,
w tym osób, które zawar∏y umow´
ubezpieczenia, a tak˝e przetwarza-
nych przez banki informacji stanowià-
cych tajemnic´ bankowà oraz infor-
macji dotyczàcych umów o rachunek

papierów wartoÊciowych, umów o ra-
chunek pieni´˝ny, umów ubezpiecze-
nia lub innych umów dotyczàcych 
obrotu instrumentami finansowymi,
a w szczególnoÊci z przetwarzanych
przez uprawnione podmioty danych
osób, które zawar∏y takie umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do: 

1) spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowych; 

2) podmiotów wykonujàcych dzia∏al-
noÊç na podstawie ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 121, poz. 1019 i Nr 183,
poz. 1537 i 1538 oraz z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119); 

3) podmiotów wykonujàcych dzia∏al-
noÊç ubezpieczeniowà; 

4) funduszy inwestycyjnych; 

5) podmiotów wykonujàcych dzia∏al-
noÊç w zakresie obrotu papierami
wartoÊciowymi i innymi instru-
mentami finansowymi na podsta-
wie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119). 

3. Informacje i dane, o których mowa
w ust. 1, oraz informacje zwiàzane
z przekazywaniem tych informacji
i danych podlegajà ochronie przewi-
dzianej w przepisach o ochronie in-
formacji niejawnych i mogà byç udo-
st´pniane jedynie funkcjonariuszom
prowadzàcym czynnoÊci w danej
sprawie i ich prze∏o˝onym, uprawnio-
nym do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi przez nich w tej spra-
wie czynnoÊciami operacyjno-rozpo-
znawczymi. Akta zawierajàce te infor-
macje i dane udost´pnia si´ ponadto
wy∏àcznie sàdom i prokuratorom, je-
˝eli nast´puje to w celu Êcigania kar-
nego. 

4. Informacje i dane, o których mowa
w ust. 1, udost´pnia si´ na podstawie
postanowienia wydanego na pisem-
ny wniosek Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej albo komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej przez sàd
okr´gowy w∏aÊciwy miejscowo ze
wzgl´du na siedzib´ organu Stra˝y
Granicznej sk∏adajàcego wniosek. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4,
powinien zawieraç: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, je-
˝eli zosta∏ jej nadany; 
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2) opis przest´pstwa z podaniem je-
go kwalifikacji prawnej; 

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrze-
b´ udost´pnienia informacji i da-
nych; 

4) wskazanie podmiotu, którego in-
formacje i dane dotyczà; 

5) podmiot zobowiàzany do udost´p-
nienia informacji i danych; 

6) rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku sàd, w dro-
dze postanowienia, wyra˝a zgod´ na
udost´pnienie informacji i danych
wskazanego podmiotu, okreÊlajàc ich
rodzaj, zakres oraz podmiot obowià-
zany do ich udost´pnienia, albo od-
mawia udzielenia zgody na udost´p-
nienie informacji i danych. Przepis
art. 9e ust. 12 stosuje si´ odpowied-
nio. 

7. Na postanowienie sàdu, o którym
mowa w ust. 6, przys∏uguje za˝alenie
organowi Stra˝y Granicznej wniosku-
jàcemu o wydanie postanowienia. Do
za˝alenia stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania kar-
nego. 

8. W przypadku wyra˝enia przez sàd
zgody na udost´pnienie informacji,
uprawniony przez sàd organ Stra˝y
Granicznej pisemnie informuje pod-
miot obowiàzany do udost´pnienia
informacji i danych o rodzaju i zakre-
sie informacji i danych, które majà
byç udost´pnione, podmiocie, które-
go informacje i dane dotyczà, oraz
o osobie funkcjonariusza upowa˝nio-
nego do ich odbioru. Do pisemnej in-
formacji do∏àcza si´ postanowienie
sàdu. 

9. W terminie do 120 dni od dnia prze-
kazania informacji i danych, o których
mowa w ust. 1, Stra˝ Graniczna, z za-
strze˝eniem ust. 10 i 11, informuje
podmiot, o którym mowa w ust. 5
pkt 4, o postanowieniu sàdu wyra˝a-
jàcym zgod´ na udost´pnienie infor-
macji i danych. 

10. Sàd, który wyda∏ postanowienie
o udost´pnieniu informacji i danych,
na wniosek Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzyska-
niu pisemnej zgody Prokuratora Ge-
neralnego, mo˝e odroczyç, w drodze
postanowienia, na czas oznaczony,
z mo˝liwoÊcià dalszego przed∏u-
˝ania, obowiàzek, o którym mowa
w ust. 9, je˝eli zostanie uprawdopo-
dobnione, ˝e poinformowanie pod-
miotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4,

mo˝e zaszkodziç wynikom podj´tych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje
si´ odpowiednio. 

11. Je˝eli w okresie, o którym mowa
w ust. 9 lub 10, zosta∏o wszcz´te 
post´powanie przygotowawcze, pod-
miot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest po-
wiadamiany o postanowieniu sàdu
o udost´pnieniu informacji i danych
przez prokuratora lub, na jego polece-
nie, przez Stra˝ Granicznà przed za-
mkni´ciem post´powania przygoto-
wawczego albo niezw∏ocznie po jego
umorzeniu. 

12. Je˝eli informacje i dane, o których
mowa w ust. 1, nie dostarczy∏y pod-
staw do wszcz´cia post´powania
przygotowawczego, organ wniosku-
jàcy o wydanie postanowienia pisem-
nie zawiadamia o tym podmiot, który
informacje i dane przekaza∏. 

13. Materia∏y zgromadzone w trybie,
o którym mowa w ust. 1—10, nieza-
wierajàce informacji potwierdzajà-
cych zaistnienie przest´pstwa podle-
gajà niezw∏ocznemu, protokolarne-
mu, komisyjnemu zniszczeniu. Znisz-
czenie materia∏ów zarzàdza organ
Stra˝y Granicznej, który wnioskowa∏
o udost´pnienie informacji i danych. 

14. Skarb Paƒstwa ponosi odpowiedzial-
noÊç za szkody wyrzàdzone narusze-
niem przepisów ust. 3 na zasadach
okreÊlonych w Kodeksie cywilnym.”;

7) w art. 11: 

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) zatrzymywania osób stwarzajàcych w spo-
sób oczywisty bezpoÊrednie zagro˝enie dla
˝ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak˝e dla
mienia;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu: 

„1a. Zatrzymanie osoby mo˝e byç zastosowane
tylko wówczas, gdy inne Êrodki okaza∏y si´
bezcelowe lub nieskuteczne. 

1b. CzynnoÊci wymienione w ust. 1 powinny
byç wykonywane w sposób mo˝liwie naj-
mniej naruszajàcy dobra osobiste osoby,
wobec której zosta∏y podj´te.

1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1
pkt 5a przys∏ugujà uprawnienia przewi-
dziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie
post´powania karnego.”, 

c) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie: 

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób post´powania przy wykony-
waniu uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 4—5a, a tak˝e wzory dokumentów stoso-
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wanych w tych sprawach, uwzgl´dniajàc
skutecznoÊç dzia∏aƒ podejmowanych przez
Stra˝ Granicznà oraz poszanowanie praw
osób, wobec których dzia∏ania te sà podej-
mowane.

2a. Na sposób przeprowadzania czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1: 

a) pkt 2, 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia do-
konania czynnoÊci, 

b) pkt 7, w terminie 7 dni od dnia gdy pod-
miot dowiedzia∏ si´ o dokonanych wobec
niego czynnoÊciach 

— przys∏uguje za˝alenie do prokuratora
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce przepro-
wadzenia czynnoÊci. Do za˝alenia stosuje
si´ przepisy Kodeksu post´powania karne-
go.”;

8) w art. 24 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W dzia∏aniach pododdzia∏ów odwodowych
u˝ycie broni palnej mo˝e nastàpiç tylko na
rozkaz ich dowódcy.”;

9) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. S∏u˝b´ w Stra˝y Granicznej mo˝e pe∏niç
osoba posiadajàca wy∏àcznie obywatelstwo
polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekara-
na za przest´pstwo lub przest´pstwo skar-
bowe, korzystajàca w pe∏ni z praw publicz-
nych, posiadajàca co najmniej Êrednie wy-
kszta∏cenie oraz zdolnoÊç fizycznà i psy-
chicznà do s∏u˝by w formacjach uzbrojo-
nych, podleg∏ych szczególnej dyscyplinie
s∏u˝bowej, której gotowa jest si´ podpo-
rzàdkowaç, a tak˝e dajàca r´kojmi´ zacho-
wania tajemnicy stosownie do wymogów
okreÊlonych w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b—1d w brzmieniu:

„1b. Kandydat do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej
mo˝e byç przyj´ty do s∏u˝by, je˝eli w dniu
przyj´cia nie przekroczy∏ wieku 35 lat, z za-
strze˝eniem ust. 1d. 

1c. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, ze wzgl´du na posiadanie kwalifikacji
lub umiej´tnoÊci przydatnych do pe∏nienia
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, kandydat nie-
spe∏niajàcy warunku, o którym mowa
w ust. 1b, mo˝e byç przyj´ty do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej za zgodà Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej. 

1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje si´ do osób,
o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a.”;

10) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by 

Wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego lub Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego mo˝e byç
na w∏asnà proÊb´ przeniesiony do
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, je˝eli wy-
kazuje on szczególne predyspozycje
do jej pe∏nienia. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1, do s∏u˝by w Stra˝y Granicz-
nej przenosi, w porozumieniu odpo-
wiednio z Komendantem G∏ównym
Policji, Szefem Biura Ochrony Rzàdu,
Komendantem G∏ównym Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Szefem Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Sze-
fem Agencji Wywiadu, Szefem S∏u˝-
by Wywiadu Wojskowego, Szefem
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
lub Szefem Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej, za zgodà ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. 

3. Funkcjonariusz przeniesiony do s∏u˝-
by w Stra˝y Granicznej zachowuje
ciàg∏oÊç s∏u˝by. 

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu
w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje odprawa ani inne nale˝-
noÊci przewidziane dla funkcjonariu-
szy odchodzàcych ze s∏u˝by. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb
prowadzenia post´powania w sto-
sunku do funkcjonariuszy, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc szcze-
gólne kwalifikacje predestynujàce do
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, równo-
rz´dnoÊç okresów s∏u˝by i sta˝u, na-
le˝noÊci oraz uzyskanych w dotychcza-
sowych jednostkach kwalifikacji zawo-
dowych z przewidzianymi w Stra˝y
Granicznej.”; 

11) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu: 

„Art. 33a. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny Stra˝ Graniczna mo-
˝e byç obj´ta militaryzacjà, o której
mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.4)). 

2. Funkcjonariusze pozostajàcy w sto-
sunku s∏u˝bowym w chwili og∏osze-
nia mobilizacji lub wybuchu wojny
stajà si´ z mocy prawa funkcjonariu-
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szami pe∏niàcymi s∏u˝b´ w czasie
wojny i pozostajà w tej s∏u˝bie do
czasu zwolnienia.”; 

12) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. W sytuacji wymagajàcej podwy˝szo-
nej gotowoÊci operacyjnej Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
skierowaç funkcjonariusza do pe∏nie-
nia s∏u˝by w systemie skoszarowa-
nym. 

2. W czasie trwania s∏u˝by w systemie
skoszarowanym funkcjonariusz pozo-
staje w ciàg∏ej dyspozycji prze∏o˝one-
go s∏u˝bowego. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, organizacj´ pe∏nienia s∏u˝-
by w systemie skoszarowanym, wa-
runki i tryb kierowania do pe∏nienia
tej s∏u˝by oraz sposób jej pe∏nienia,
uwzgl´dniajàc podmioty w∏aÊciwe
w sprawach organizacji s∏u˝by w sys-
temie skoszarowanym, zakres zadaƒ,
których realizacja mo˝e wymagaç
wprowadzenia systemu skoszarowa-
nego, dzienny tok s∏u˝by, cz´stotli-
woÊç i wymiar przerw pomi´dzy
okresami pe∏nienia s∏u˝by oraz ro-
dzaje dokumentów z tym zwiàza-
nych.”;

13) w art. 37:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do funkcjo-
nariusza uprawnionego do dodatku funk-
cyjnego. Funkcjonariuszowi uprawnione-
mu do dodatku funkcyjnego przys∏uguje
czas wolny od s∏u˝by w zamian za czas
s∏u˝by przekraczajàcy norm´ okreÊlonà
w ust. 2, pe∏nionà przed uzyskaniem
uprawnienia do tego dodatku.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rozk∏ad
czasu s∏u˝by, tryb udzielania czasu wolnego
w zamian za s∏u˝b´ w wymiarze przekracza-
jàcym 40 godzin tygodniowo, uwzgl´dnia-
jàc: 

1) rodzaj i organizacj´ s∏u˝by, sposób pe∏-
nienia dy˝urów domowych oraz w∏aÊci-
woÊç prze∏o˝onych do okreÊlenia harmo-
nogramu s∏u˝by; 

2) okolicznoÊci uzasadniajàce przed∏u˝enie
czasu s∏u˝by ponad ustawowy wymiar,
jak równie˝ niezb´dny czas na wypoczy-
nek funkcjonariusza po s∏u˝bie oraz spo-
sób prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by; 

3) mo˝liwoÊç wprowadzenia w jednostkach
organizacyjnych Stra˝y Granicznej od-
miennego rozk∏adu czasu s∏u˝by i trybu

udzielania czasu wolnego w przypadku
og∏oszenia mobilizacji lub w czasie woj-
ny.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku og∏oszenia mobilizacji lub
w czasie wojny Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej mo˝e wprowadziç, w zakresie
okreÊlonym w ust. 4, odmienny od obowià-
zujàcego rozk∏ad czasu s∏u˝by i tryb udziela-
nia czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´ w wy-
miarze przekraczajàcym 40 godzin tygodnio-
wo w jednostkach organizacyjnych Stra˝y
Granicznej, z zachowaniem przepisu ust. 3.”;

14) po art. 39a dodaje si´ art. 39b w brzmieniu: 

„Art. 39b. 1. Funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ na
okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bo-
wych lub w okreÊlonych komórkach
organizacyjnych albo przewidywany
do takiej s∏u˝by mo˝e byç poddany
testowi sprawnoÊci fizycznej, bada-
niu psychologicznemu lub badaniu
psychofizjologicznemu, majàcym na
celu sprawdzenie jego przydatnoÊci
i predyspozycji do s∏u˝by na tych sta-
nowiskach lub w tych komórkach or-
ganizacyjnych.

2. Przeprowadzenie testu i badaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, w stosunku do
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
lub ubiegajàcych si´ o podj´cie s∏u˝-
by w:

1) Komendzie G∏ównej Stra˝y Gra-
nicznej zarzàdza Komendant G∏ów-
ny Stra˝y Granicznej;

2) oddziale Stra˝y Granicznej albo
oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicz-
nej zarzàdza komendant tego od-
dzia∏u albo oÊrodka szkolenia. 

3. Testami lub badaniami, o których
mowa w ust. 1, mogà byç, na zarzà-
dzenie Komendanta G∏ównego Stra-
˝y Granicznej, obj´ci równie˝ funkcjo-
nariusze kwalifikowani do skierowa-
nia na okreÊlone szkolenia, w tym do
szko∏y podoficerskiej, szko∏y chorà-
˝ych lub na przeszkolenie specjali-
styczne, o którym mowa w art. 55
ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb, warunki i w∏aÊciwoÊç komó-
rek organizacyjnych do przepro-
wadzania testu sprawnoÊci fizycz-
nej, badania psychologicznego
i badania psychofizjologicznego
majàcych na celu sprawdzenie
przydatnoÊci i predyspozycji funk-
cjonariusza do s∏u˝by na okreÊlo-
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nych stanowiskach s∏u˝bowych
lub w okreÊlonych komórkach or-
ganizacyjnych, albo odbycia szko-
lenia,

2) tryb, warunki i w∏aÊciwoÊç komó-
rek organizacyjnych do przepro-
wadzania badaƒ psychofizjologicz-
nych, o których mowa w art. 31
ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3,

3) stanowiska s∏u˝bowe oraz komórki
organizacyjne, w których funkcjo-
nariusze mogà byç poddani bada-
niom i testom, o których mowa
w ust. 1

— uwzgl´dniajàc zakres i ramowà
metodyk´ przeprowadzania badaƒ
i testów, w zale˝noÊci od celu bada-
nia lub testu, a tak˝e terminy ich
przeprowadzania, w przypadku gdy
badania lub testy majà charakter
okresowy.”;

15) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu: 

„Art. 40a. 1. Funkcjonariusza mo˝na skierowaç do
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych po-
legajàcych na udzielaniu pomocy Po-
licji, o których mowa w art. 18b ust. 1
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277
i Nr 57, poz. 390). 

2. W przypadku gdy skierowanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, obejmuje wyko-
nywanie zadaƒ s∏u˝bowych w innej
miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç pe∏-
nienia s∏u˝by lub poza terytorialnym
zasi´giem dzia∏ania jednostki organi-
zacyjnej Stra˝y Granicznej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, skiero-
wanie nast´puje na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce w roku kalendarzo-
wym.

3. Skierowanie, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje na podstawie po-
lecenia Komendanta G∏ównego Stra-
˝y Granicznej, komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej albo komendanta
oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej.
W przypadku wydania polecenia
w formie ustnej funkcjonariusz otrzy-
muje potwierdzenie tego polecenia
na piÊmie nie póêniej ni˝ w ciàgu
3 dni od dnia jego wydania. 

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu 
do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w innej miejscowoÊci ni˝ miejsco-
woÊç pe∏nienia s∏u˝by przys∏ugujà
nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wych.”; 

16) w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Funkcjonariusza zawiesza si´ w czynnoÊciach
s∏u˝bowych na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesià-

ce w razie jego tymczasowego aresztowania
lub wszcz´cia przeciwko niemu post´powania
karnego w sprawie o przest´pstwo umyÊlne
Êcigane z oskar˝enia publicznego lub przest´p-
stwo skarbowe umyÊlne. Je˝eli okres tymcza-
sowego aresztowania jest d∏u˝szy ni˝ 3 miesià-
ce, zawieszenie ulega z mocy prawa przed∏u-
˝eniu do czasu zakoƒczenia tymczasowego
aresztowania. 

2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynno-
Êciach s∏u˝bowych w razie wszcz´cia przeciw-
ko niemu post´powania karnego w sprawie
o przest´pstwo nieumyÊlne, Êcigane z oskar˝e-
nia publicznego albo przest´pstwo skarbowe
nieumyÊlne lub post´powania dyscyplinarne-
go, je˝eli jest to celowe z uwagi na dobro po-
st´powania lub dobro s∏u˝by — na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.”;

17) w art. 45: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub przest´pstwo skarbowe
umyÊlne;”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo lub przest´pstwo skar-
bowe inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 4;”,

— w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 10—12 w brzmieniu: 

„10) pope∏nienia czynu o znamionach prze-
st´pstwa albo przest´pstwa skarbowe-
go, je˝eli pope∏nienie czynu jest oczywi-
ste i uniemo˝liwia pozostawanie w s∏u˝-
bie; 

11) up∏ywu 12 miesi´cy zawieszenia w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych, je˝eli nie usta∏y
przyczyny b´dàce podstawà zawiesze-
nia;

12) osiàgni´cia wieku: 

a) w korpusie szeregowych, podofice-
rów i chorà˝ych — 55 lat, 

b) w korpusie oficerów: 

— do stopnia pu∏kownika Stra˝y Gra-
nicznej (komandora Stra˝y Gra-
nicznej) — 58 lat, 

— w stopniu genera∏a brygady Stra-
˝y Granicznej i genera∏a dywizji
Stra˝y Granicznej (kontradmira∏a
Stra˝y Granicznej i wiceadmira∏a
Stra˝y Granicznej) — 60 lat.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku wszcz´cia lub prowadzenia
post´powania dyscyplinarnego wobec
funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 3,
zwolnienie ze s∏u˝by nast´puje w terminie
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do 6 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏osze-
nia wystàpienia ze s∏u˝by.”; 

18) po art. 45a dodaje si´ art. 45b w brzmieniu: 

„Art. 45b. Przepisów art. 45 ust. 3 i 3a nie stosuje
si´ do funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝-
b´ w czasie wojny.”; 

19) w art. 46 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie: 

„4. Funkcjonariuszowi przywróconemu do s∏u˝by
przys∏uguje za okres pozostawania poza s∏u˝-
bà Êwiadczenie pieni´˝ne równe uposa˝eniu
na stanowisku zajmowanym przed zwolnie-
niem, nie wi´cej jednak ni˝ za okres 6 miesi´cy
i nie mniej ni˝ za 1 miesiàc. Âwiadczenie pie-
ni´˝ne wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia
z∏o˝enia przez funkcjonariusza wniosku w tej
sprawie wraz z dokumentem potwierdzajàcym
fakt przywrócenia do s∏u˝by.

5. Okres, za który funkcjonariuszowi przys∏uguje
Êwiadczenie pieni´˝ne, wlicza si´ do okresu
s∏u˝by uwzgl´dnianego przy ustalaniu wzrostu
uposa˝enia zasadniczego, nagrody rocznej,
a tak˝e do okresu s∏u˝by, od którego zale˝à
uprawnienia okreÊlone w art. 35 ust. 2, art. 74
ust. 1 i 2, art. 86 ust. 2, art. 115 ust. 1 i art. 119
ust. 1. Okresu pozostawania poza s∏u˝bà, za
który funkcjonariuszowi nie przys∏uguje
Êwiadczenie pieni´˝ne, nie uwa˝a si´ za prze-
rw´ w s∏u˝bie w zakresie uprawnieƒ uzale˝nio-
nych od nieprzerwanego jej biegu.”; 

20) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu: 

„Art. 46a. 1. Funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝-
by na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 10
i 11, na jego wniosek z∏o˝ony w ter-
minie 7 dni od dnia prawomocnego
zakoƒczenia post´powania karnego
lub post´powania karnego skarbo-
wego, przywraca si´ do s∏u˝by, je˝eli
prowadzone przeciwko niemu post´-
powanie zosta∏o zakoƒczone prawo-
mocnym wyrokiem uniewinniajàcym
albo orzeczeniem o umorzeniu post´-
powania ze wzgl´du na okolicznoÊci
okreÊlone w art. 17 § 1 pkt 1—3 i 6
Kodeksu post´powania karnego. 

2. Do funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 1, przepisy art. 46 stosuje si´
odpowiednio.”; 

21) w art. 57 w ust. 1 zdanie drugie uchyla si´; 

22) art. 91a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 91a. 1. Funkcjonariusze oraz pracownicy
Stra˝y Granicznej sà obowiàzani z∏o-
˝yç oÊwiadczenie o swoim stanie ma-
jàtkowym, w tym o majàtku obj´tym
ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà
przy nawiàzywaniu lub rozwiàzywa-

niu stosunku s∏u˝bowego lub stosun-
ku pracy, corocznie oraz na ˝àdanie
Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej, w∏aÊciwych komendantów
oddzia∏ów lub komendantów oÊrod-
ków szkolenia Stra˝y Granicznej. 

2. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
powinno zawieraç informacje o êród-
∏ach i wysokoÊci uzyskanych przy-
chodów, posiadanych zasobach pie-
ni´˝nych, nieruchomoÊciach, uczest-
nictwie w spó∏kach cywilnych lub
spó∏kach prawa handlowego, posia-
danych udzia∏ach lub akcjach w tych
spó∏kach, mieniu nabytym od Skarbu
Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby
prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzy-
gminnego, które podlega∏o zbyciu
w drodze przetargu, mieniu rucho-
mym, innych prawach majàtkowych
oraz o zobowiàzaniach pieni´˝nych.
OÊwiadczenie to powinno równie˝
zawieraç dane dotyczàce prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
pe∏nienia funkcji w spó∏kach prawa
handlowego lub w spó∏dzielniach,
z wyjàtkiem funkcji w radzie nadzor-
czej spó∏dzielni mieszkaniowej. 

3. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
coroczne sk∏ada si´ do dnia 31 marca
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ro-
ku poprzedniego.

4. Prawo wglàdu do z∏o˝onych oÊwiad-
czeƒ o stanie majàtkowym majà: Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,
w∏aÊciwi komendanci oddzia∏ów lub
oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicz-
nej oraz osoby przez nich pisemnie
upowa˝nione w zakresie niezb´dnym
do przeprowadzenia analizy oÊwiad-
czeƒ. 

5. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu
o stanie majàtkowym, z zastrze˝e-
niem ust. 6, stanowià tajemnic´ s∏u˝-
bowà. OÊwiadczenie przechowuje si´
przez okres 10 lat. 

6. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
osób pe∏niàcych funkcje organów
Stra˝y Granicznej sà publikowane
bez ich zgody na w∏aÊciwych stro-
nach Biuletynu Informacji Publicznej,
z wy∏àczeniem danych dotyczàcych
daty i miejsca urodzenia, numerów
PESEL i NIP, miejsca zamieszkania
i po∏o˝enia nieruchomoÊci. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb post´powania w spra-
wach oÊwiadczeƒ o stanie majàtko-
wym, sposób analizy ich zgodnoÊci
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ze stanem faktycznym, a tak˝e wzór
oÊwiadczenia o stanie majàtkowym
wraz z objaÊnieniami co do miejsca
i terminu jego sk∏adania oraz poucze-
niem o odpowiedzialnoÊci za podanie
informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz tryb publikowa-
nia oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 6, uwzgl´dniajàc zakres da-
nych obj´tych oÊwiadczeniem, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2.”;

23) po art. 91a dodaje si´ art. 91b—91d w brzmieniu: 

„Art. 91b. Funkcjonariusze oraz pracownicy Stra˝y
Granicznej sà obowiàzani poinformo-
waç prze∏o˝onego w∏aÊciwego w spra-
wach osobowych o podj´ciu przez ma∏-
˝onka lub osoby pozostajàce we wspól-
nym gospodarstwie domowym zatrud-
nienia lub innych czynnoÊci zarobko-
wych w podmiotach Êwiadczàcych
us∏ugi detektywistyczne lub us∏ugi w za-
kresie ochrony osób i mienia, obj´ciu
w nich akcji lub udzia∏ów lub podj´ciu
dzia∏alnoÊci gospodarczej w tym zakre-
sie, a tak˝e o fakcie bycia wykonawcà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427)
na rzecz organów i jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych, w terminie 14 dni od
dnia uzyskania informacji o wystàpieniu
takiej sytuacji. 

Art. 91c. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej zwol-
niony ze s∏u˝by, którego zakres obowiàz-
ków s∏u˝bowych obejmowa∏ czynnoÊci
zwiàzane z przygotowaniem lub prze-
prowadzaniem post´powaƒ o udzielenie
zamówienia publicznego, nie mo˝e bez
pisemnej zgody Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej przed up∏ywem 3 lat
od dnia zwolnienia ze s∏u˝by byç zatrud-
niony lub wykonywaç innych zaj´ç
u przedsi´biorcy, który ubiega∏ si´
o udzielenie przez Stra˝ Granicznà za-
mówienia publicznego. 

Art. 91d. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej zwol-
niony ze s∏u˝by nie mo˝e wykorzysty-
waç informacji uzyskanych w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bo-
wych w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowej lub osobistej, albo w zwiàzku
z zatrudnieniem lub wykonywaniem in-
nych zaj´ç u przedsi´biorcy.”;

24) art. 98 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 98. 1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzyma∏
lokalu mieszkalnego na podstawie 
decyzji administracyjnej o przydziale,
przys∏uguje pomoc finansowa na uzy-

skanie lokalu mieszkalnego w spó∏-
dzielni mieszkaniowej lub towarzy-
stwie budownictwa spo∏ecznego albo
domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku: 

1) jej wyp∏aty jako nienale˝nego
Êwiadczenia; 

2) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝-
by przed up∏ywem 10 lat s∏u˝by, je-
˝eli nie naby∏ uprawnieƒ do emery-
tury policyjnej albo policyjnej renty
inwalidzkiej lub prawa do Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z ubezpieczeƒ
emerytalnych i rentowych; 

3) skazania funkcjonariusza prawo-
mocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo umyÊlne lub przest´pstwo
skarbowe umyÊlne, Êcigane z oskar-
˝enia publicznego, pope∏nione
w zwiàzku z wykonywaniem czyn-
noÊci s∏u˝bowych i w celu osiàgni´-
cia korzyÊci majàtkowej lub osobi-
stej, albo za przest´pstwo okreÊlone
w art. 258 Kodeksu karnego lub wo-
bec którego orzeczono prawomoc-
nie Êrodek karny pozbawienia praw
publicznych za przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe. 

3. Do s∏u˝by, o której mowa w ust. 2
pkt 2, zalicza si´ równie˝ okresy s∏u˝by
oraz okresy równorz´dne ze s∏u˝bà
w rozumieniu przepisów o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb post´powania oraz warunki przy-
znawania i cofania pomocy finanso-
wej, o której mowa w ust. 1, sposób
ustalania jej wysokoÊci oraz kwoty
podlegajàcej zwrotowi, podmioty w∏aÊ-
ciwe w tych sprawach, uwzgl´dniajàc
rodzaje wymaganych dokumentów
oraz przypadki uzasadniajàce obni˝e-
nie kwoty podlegajàcej zwrotowi.”; 

25) w art. 99a w ust. 1 w pkt 12 kropk´ zast´puje
si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu: 

„13) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sà-
du za przest´pstwo umyÊlne lub przest´p-
stwo skarbowe umyÊlne, Êcigane z oskar˝e-
nia publicznego, pope∏nione w zwiàzku 
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z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych i w ce-
lu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub oso-
bistej, albo za przest´pstwo okreÊlone w art. 258
Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono
prawomocnie Êrodek karny pozbawienia praw
publicznych za przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe.”;

26) w art. 102 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego,
o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje funk-
cjonariuszowi, który zosta∏ skazany prawo-
mocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo
umyÊlne lub przest´pstwo skarbowe umyÊlne,
Êcigane z oskar˝enia publicznego, pope∏nione
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bo-
wych i w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub osobistej, albo za przest´pstwo okreÊlone
w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego
orzeczono prawomocnie Êrodek karny pozba-
wienia praw publicznych za przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe.”;

27) w art. 103 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przez przeci´tne uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 3, rozumie si´ uposa˝enie wraz
z 1/12 równowartoÊci nagrody rocznej.”; 

28) art. 105 i 106 otrzymujà brzmienie:

„Art. 105. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia: 

1) grupy uposa˝enia zasadniczego funk-
cjonariuszy, kategorie uposa˝enia 
zasadniczego w poszczególnych gru-
pach tego uposa˝enia oraz odpowia-
dajàce im wysokoÊci uposa˝enia 
zasadniczego ustalone z zastosowa-
niem mno˝ników kwoty bazowej; 

2) zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bo-
wych do poszczególnych grup uposa-
˝enia zasadniczego oraz stopni etato-
wych. 

Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç
zró˝nicowanie uposa˝enia zasadnicze-
go w poszczególnych grupach tego
uposa˝enia, a tak˝e charakter i rodzaje
stanowisk s∏u˝bowych w poszczegól-
nych jednostkach organizacyjnych Stra-
˝y Granicznej.

Art. 106. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb zaliczania okresów s∏u˝by
i pracy do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej
przy ustalaniu wysokoÊci dodatku za
wys∏ug´ lat, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝-
by w Stra˝y Granicznej, Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝-

bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, S∏u˝bie Wi´ziennej, Si∏ach Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, okresy
traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà
w Stra˝y Granicznej, okresy zakoƒczo-
nego zatrudnienia, a tak˝e inne okresy
wliczane na mocy odr´bnych przepisów
do okresu pracy, jak równie˝ okoliczno-
Êci wy∏àczajàce zaliczenie okresu s∏u˝by
lub pracy do wys∏ugi lat, podmioty w∏aÊ-
ciwe do ich zaliczania oraz sposób do-
kumentowania tych okresów.”;

29) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko
s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy
uposa˝enia zasadniczego zachowuje prawo do
uposa˝enia zasadniczego pobieranego na po-
przednio zajmowanym stanowisku, do czasu
uzyskania wy˝szego uposa˝enia wed∏ug zaj-
mowanego stanowiska s∏u˝bowego.”;

30) w art. 108 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce dodat-
ki do uposa˝enia: 

1) dodatek za wys∏ug´ lat w wysokoÊci uzale˝-
nionej od okresów s∏u˝by, o których mowa
w art. 106;

2) dodatek za stopieƒ w wysokoÊci uzale˝nio-
nej od posiadanego stopnia Stra˝y Granicz-
nej;

3) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowni-
czym lub samodzielnym;

4) dodatek s∏u˝bowy na stanowiskach innych
ni˝ wymienione w pkt 3; 

5) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊci-
woÊciami, kwalifikacjami, warunkami lub
miejscem pe∏nienia s∏u˝by. 

2. Dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta-
∏ym sà dodatki ustalone w wysokoÊci mie-
si´cznej.”;

31) w art. 111 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W razie zw∏oki w wyp∏acie uposa˝enia, innych
Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych funk-
cjonariuszowi przys∏ugujà, na jego wniosek,
odsetki ustawowe od dnia, w którym uposa˝e-
nie, inne Êwiadczenie lub nale˝noÊç pieni´˝na
sta∏y si´ wymagalne.”;

32) w art. 118:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na podsta-
wie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3—8 i 12
oraz ust. 3 otrzymuje:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na pod-
stawie art. 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje ekwiwa-
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lent pieni´˝ny za niewykorzystane przed
zwolnieniem ze s∏u˝by urlopy wypoczynko-
we lub dodatkowe oraz ekwiwalent za nie-
wykorzystany czas wolny od s∏u˝by udziela-
ny na podstawie art. 37 ust. 3, nie wi´cej jed-
nak ni˝ za ostatnie 3 lata.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
lub upowa˝niony przez niego prze∏o˝ony
mo˝e w przypadkach zas∏ugujàcych na
szczególne uwzgl´dnienie przyznaç, z uwagi
na uzasadnione potrzeby rodziny funkcjona-
riusza, odpraw´ w wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej 50 % w razie zwolnienia go ze s∏u˝by
na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
ust. 2 pkt 2 i 9—11.”;

33) po art. 120 dodaje si´ art. 120a w brzmieniu: 

„Art. 120a. 1. Cz∏onkom rodziny funkcjonariusza
w razie jego Êmierci pozostajàcej
w zwiàzku ze s∏u˝bà Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
przyznaç pomoc finansowà, jedno-
razowo lub okresowo ze Êrodków
w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicz-
nej. Za cz∏onków rodziny funkcjona-
riusza uwa˝a si´ osoby, o których
mowa w art. 93, spe∏niajàce w dniu
Êmierci funkcjonariusza warunki do
otrzymania renty rodzinnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, okresy, na które pomoc
mo˝e byç przyznawana, jej maksy-
malnà wysokoÊç, podmioty w∏aÊci-
we w sprawach wyp∏aty oraz tryb
post´powania w tych sprawach,
uwzgl´dniajàc okolicznoÊci, w któ-
rych mo˝na przyznaç pomoc, oraz
rodzaje wymaganych dokumen-
tów.”;

34) art. 128 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 128. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zawiesza
si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci
50 % nale˝nego uposa˝enia. 

2. Okres zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, o którym mowa w ust. 1,
nie podlega wliczeniu do okresu s∏u˝-
by funkcjonariusza, od którego zale˝y
wysokoÊç uposa˝enia, wysokoÊç in-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub pra-
wo do nich oraz wymiar urlopu wy-
poczynkowego, a tak˝e innych rodza-
jów urlopów przys∏ugujàcych funk-
cjonariuszowi. 

3. Po zakoƒczeniu post´powania karne-
go lub dyscyplinarnego w sprawie
o czyn stanowiàcy podstaw´ zawie-
szenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych
funkcjonariusz otrzymuje zawieszonà
cz´Êç uposa˝enia oraz obligatoryjne
jego podwy˝ki wprowadzone w okre-
sie zawieszenia, je˝eli: 

1) nie zosta∏ ukarany karà dyscypli-
narnà wydalenia ze s∏u˝by;

2) post´powanie karne zosta∏o zakoƒ-
czone prawomocnym wyrokiem
uniewinniajàcym bàdê umorze-
niem ze wzgl´du na okolicznoÊci
wymienione w art. 17 § 1 pkt 1—3
i 6 Kodeksu post´powania karne-
go, nawet po zwolnieniu ze s∏u˝by. 

4. W przypadku gdy post´powanie dys-
cyplinarne albo karne w sprawie
o czyn stanowiàcy podstaw´ zawie-
szenia zakoƒczy∏o si´ w sposób okre-
Êlony w ust. 3, okres zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych wlicza
si´ do okresu s∏u˝by, od którego zale-
˝y wysokoÊç lub wymiar nale˝noÊci
pieni´˝nych oraz urlopów, o których
mowa w ust. 2, lub prawo do nich. 

5. Nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mo-
wa w ust. 3 i 4, wyp∏aca si´ wraz z od-
setkami ustawowymi za okres zawie-
szenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
na wniosek funkcjonariusza, w termi-
nie miesiàca od dnia otrzymania
przez w∏aÊciwà jednostk´ organiza-
cyjnà Stra˝y Granicznej pisemnej in-
formacji o prawomocnym zakoƒcze-
niu post´powania dyscyplinarnego
albo karnego, o czyn stanowiàcy pod-
staw´ zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych.”;

35) art. 129 uchyla si´; 

36) po art. 134 dodaje si´ art. 134a w brzmieniu:

„Art. 134a. 1. W przypadku czynu stanowiàcego
przewinienie dyscyplinarne, wype∏-
niajàcego jednoczeÊnie znamiona
wykroczenia, w przypadku mniejszej
wagi lub ukarania grzywnà, prze-
∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e nie 
wszczynaç post´powania dyscypli-
narnego a wszcz´te post´powanie
umorzyç.

2. W przypadku czynu stanowiàcego
przewinienie dyscyplinarne mniej-
szej wagi prze∏o˝ony dyscyplinarny
mo˝e odstàpiç od wszcz´cia post´-
powania i przeprowadziç ze spraw-
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cà przewinienia dyscyplinarnego
udokumentowanà w formie notatki
rozmow´ dyscyplinujàcà.

3. Notatk´, o której mowa w ust. 2,
w∏àcza si´ do akt osobowych na
okres roku.”;

37) po art. 136b dodaje si´ art. 136c w brzmieniu: 

„Art. 136c. 1. Choroba obwinionego, Êwiadka i in-
nego uczestnika post´powania dys-
cyplinarnego usprawiedliwia nie-
obecnoÊç tych osób podczas czyn-
noÊci obj´tych danym post´powa-
niem przez okresy nie d∏u˝sze ni˝
∏àcznie 14 dni w ciàgu ca∏ego post´-
powania dyscyplinarnego. Uspra-
wiedliwienie nieobecnoÊci z powo-
du choroby za ka˝dy nast´pny jej
okres wymaga przedstawienia za-
Êwiadczenia wystawionego przez le-
karza uprawnionego do wystawia-
nia zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych
niemo˝noÊç stawienia si´ na we-
zwanie lub zawiadomienie organu
prowadzàcego post´powanie karne,
zwanego dalej „zaÊwiadczeniem”.
Przepisy wydane na podstawie
art. 117 § 4 Kodeksu post´powania
karnego stosuje si´ odpowiednio.

2. ZaÊwiadczenia nie mo˝e wystawiç
lekarz, o którym mowa w ust. 1, je˝e-
li wchodzi w sk∏ad komisji lekarskiej
podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych, utworzo-
nej w Stra˝y Granicznej.”; 

38) w art. 137 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmie-
niu: 

„2b. Zawieszenie post´powania dyscyplinarnego
wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa
w ust. 2.”;

39) po art. 143a dodaje si´ art. 143b w brzmieniu: 

„Art. 143b. Kto zatrudnia osoby, o których mowa
w art. 91c, lub zleca im wykonywanie
innych zaj´ç wbrew warunkowi w nim
okreÊlonemu, podlega karze aresztu
lub karze grzywny.”; 

40) w art. 147c po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rozpoznawaniu i przeciwdzia∏aniu zagro˝e-
niom terroryzmem;”;

41) w art. 147d:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w przypadkach, o których mowa w art. 147c
pkt 1—3a;”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, o których mowa w art. 147c
pkt 1—3a, w decyzji okreÊla si´ ponadto:”;

42) w art. 147e ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Delegowanie do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngen-
cie oraz przed∏u˝enie czasu delegowania, w przy-
padkach okreÊlonych w art. 147c pkt 1—3a, 
nast´puje za pisemnà zgodà funkcjonariusza.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.5))
w art. 49a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Usi∏owanie i pomocnictwo sà karalne.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 175, poz. 1440, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) w art. 1b pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) osób w komunikacji autobusowej ekspreso-
wej, z zastrze˝eniem art. 2 ust. 2a.”; 

2) w art. 2: 

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) funkcjonariusze Stra˝y Granicznej w czasie
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych zwià-
zanych z ochronà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych
o szczególnym znaczeniu mi´dzynarodo-
wym przed przest´pczoÊcià, której zwal-
czanie nale˝y do w∏aÊciwoÊci Stra˝y Gra-
nicznej;”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do ulgi 100 % przy przejazdach Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego 
autobusowego w komunikacji zwyk∏ej, 
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pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej,
na podstawie biletów jednorazowych, sà
uprawnieni funkcjonariusze Stra˝y Gra-
nicznej w czasie wykonywania czynnoÊci
s∏u˝bowych zwiàzanych z ochronà na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków
komunikacyjnych o szczególnym znacze-
niu mi´dzynarodowym przed przest´pczo-
Êcià, której zwalczanie nale˝y do w∏aÊciwo-
Êci Stra˝y Granicznej.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do ulgi 78 % przy przejazdach Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego autobuso-
wego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszo-
nej, na podstawie biletów jednorazowych,
sà uprawnione osoby wymienione w ust. 1,
z wyjàtkiem osób, o których mowa w ust. 1
pkt 2a.”; 

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej, ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje dokumentów poÊwiadczajà-
cych uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów osób, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2—5, ust. 2a oraz ust. 6, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç wskazania w dokumencie pod-
stawy prawnej uprawniajàcej do ulgi oraz
okreÊlenia dokumentów wydawanych tylko na
czas wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2—5, ust. 2a oraz ust. 6.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.7)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wys∏uga emerytalna — okresy s∏u˝by w Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu 
Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y
Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝bie Wi´ziennej,
z wyjàtkiem okresów zawieszenia w czynno-
Êciach s∏u˝bowych, a tak˝e okresy im równo-
rz´dne, ∏àcznie z okresami, o których mowa
w art. 14 i 16;”; 

2) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego
na podstawie ustawy nie przys∏uguje
funkcjonariuszowi, który zosta∏ skaza-
ny prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo umyÊlne lub przest´p-
stwo skarbowe umyÊlne, Êcigane
z oskar˝enia publicznego, pope∏nione
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
s∏u˝bowych i w celu osiàgni´cia korzy-
Êci majàtkowej lub osobistej, albo za
przest´pstwo okreÊlone w art. 258 
Kodeksu karnego lub wobec którego
orzeczono prawomocnie Êrodek kar-
ny pozbawienia praw publicznych za
przest´pstwo lub przest´pstwo skar-
bowe, które zosta∏o pope∏nione przed
zwolnieniem ze s∏u˝by.

2. Skazanie emeryta albo rencisty prawo-
mocnym wyrokiem sàdu za przest´p-
stwo umyÊlne lub przest´pstwo skar-
bowe umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia
publicznego, pope∏nione w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bo-
wych i w celu osiàgni´cia korzyÊci ma-
jàtkowej lub osobistej, albo za prze-
st´pstwo okreÊlone w art. 258 Kodeksu
karnego lub wobec którego orzeczono
prawomocnie Êrodek karny pozbawie-
nia praw publicznych za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe pope∏nio-
ne przed zwolnieniem ze s∏u˝by, powo-
duje utrat´ prawa do zaopatrzenia
emerytalnego na podstawie ustawy. 

3. O skazaniu emeryta lub rencisty wyro-
kiem, o którym mowa w ust. 2, prezes
sàdu zawiadamia, w terminie 7 dni od
dnia uprawomocnienia si´ wyroku, or-
gan w∏aÊciwy w sprawach zaopatrze-
nia emerytalnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
emeryt albo rencista nabywa prawo
do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpie-
czenia emerytalnego i rentowych, je˝e-
li spe∏nia warunki okreÊlone w ustawie
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.8)). 

5. Przy ustalaniu prawa do Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z ubezpieczenia emerytal-
nego i rentowych osoby, o której mo-
wa w ust. 1 lub 2, która osiàgn´∏a wiek
emerytalny wynoszàcy co najmniej
60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
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m´˝czyzn, uwzgl´dnia si´ równie˝
okresy pobierania emerytury lub renty
inwalidzkiej, je˝eli okresy sk∏adkowe
i niesk∏adkowe ustalone na zasadach
okreÊlonych w art. 5—7 i 10 ustawy,
o której mowa w ust. 4, sà krótsze od
okresu wymaganego do przyznania
tych Êwiadczeƒ.”; 

3) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. W przypadku gdy emerytowi albo ren-
ciÊcie nie przys∏uguje prawo do za-
opatrzenia emerytalnego na podsta-
wie ustawy z przyczyn, o których mo-
wa w art. 10 ust. 2, od uposa˝enia wy-
p∏aconego funkcjonariuszowi po dniu
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia
ze s∏u˝by, od którego nie odprowadzo-
no sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe, przekazuje si´ sk∏adki za
ten okres przewidziane w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95
i Nr 21, poz. 125). 

2. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1,
przekazuje si´ w terminie 60 dni od
dnia, w którym organ w∏aÊciwy
w sprawach emerytalnych otrzyma∏
zawiadomienie prezesa sàdu, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 3. 

4. Organ, o którym mowa w ust. 3,
w terminie 7 dni od dnia, w którym
otrzyma∏ zawiadomienie prezesa sà-
du, informuje o nim jednostk´ w∏aÊ-
ciwà do przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek. 

5. Ustalenie podstawy wymiaru i kwoty
sk∏adek, o których mowa w ust. 1, ich
przekazanie oraz waloryzacja nast´-
puje na zasadach i w trybie okreÊlo-
nym w przepisach dotyczàcych usta-
lenia podstawy i kwoty nale˝nych
sk∏adek, ich przekazywania oraz wa-
loryzowania, w przypadku gdy funk-
cjonariusz zwolniony ze s∏u˝by nie
spe∏nia warunków do nabycia prawa
do emerytury lub renty inwalidz-
kiej.”; 

4) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wys∏ugi emerytalnej zalicza si´ równie˝
okresy pozbawienia wolnoÊci i odbywania ka-
ry pozbawienia wolnoÊci oraz okresy zawiesze-
nia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, w przypadku
gdy funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony lub
post´powanie karne zosta∏o umorzone, albo
gdy nie zosta∏ ukarany karà dyscyplinarnà wy-
dalenia ze s∏u˝by.”; 

5) w art. 24 w pkt 1a lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w czasie pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie Stra-
˝y Granicznej wydzielonym do realizacji zadaƒ,
o których mowa w art. 147c pkt 1—3a ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicz-
nej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên.
zm.9))”;

6) w art. 39 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w razie skazania funkcjonariusza, który ma
ustalone prawo do emerytury lub renty, pra-
womocnym wyrokiem sàdu, o którym mowa
w art. 10 ust. 2.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.10))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Âwiadczenia na warunkach i w wysokoÊci
okreÊlonych w ustawie przys∏ugujà równie˝
˝o∏nierzom zawodowym oraz funkcjonariu-
szom Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej, je˝eli nie spe∏niajà
oni warunków do nabycia prawa lub utracili
prawo do Êwiadczeƒ okreÊlonych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz
cz∏onkom rodzin pozosta∏ym po tych oso-
bach.”;

2) w art. 173 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Przepis ust. 1a stosuje si´ równie˝ do funk-
cjonariuszy, o których mowa w ust. 1a, którzy
po zwolnieniu ze s∏u˝by nabyli prawo do po-
licyjnego zaopatrzenia emerytalnego, a na-
st´pnie utracili to prawo w zwiàzku ze skaza-
niem prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo umyÊlne lub przest´pstwo skarbo-
we umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publiczne-
go, pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci s∏u˝bowych i w celu osiàgni´cia
korzyÊci majàtkowej lub osobistej, albo za
przest´pstwo okreÊlone w art. 258 Kodeksu
karnego lub wobec którego orzeczono pra-
womocnie Êrodek karny pozbawienia praw
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publicznych za przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe pope∏nione przed zwolnie-
niem ze s∏u˝by.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên.
zm.11)) po art. 186 dodaje si´ art. 186a w brzmieniu: 

„Art. 186a. 1. Przewoênik lotniczy, w przypadku gdy
wykonuje loty okreÊlone przez Prezesa
Urz´du jako loty wysokiego ryzyka, jest
obowiàzany zapewniç na pok∏adzie
statku powietrznego wart´ ochronnà
pe∏nionà przez funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej. 

2. Przewoênik lotniczy pokrywa koszty
zwiàzane z pe∏nieniem warty ochron-
nej przez funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, obejmujàce koszty: 
1) przelotu i przewozu baga˝u;
2) posi∏ku na pok∏adzie statku powietrz-

nego;
3) noclegu, o ile jest niezb´dny, w wy-

sokoÊci ustalonej zgodnie z przepisa-
mi w sprawie wysokoÊci oraz warun-
ków ustalania nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych pracownikowi zatrudnione-
mu w paƒstwowej lub samorzàdo-
wej jednostce bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granica-
mi kraju wydanymi na podstawie
art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

3. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2, funkcjonariusze Stra˝y Gra-
nicznej otrzymujà od przewoênika lot-
niczego w naturze na warunkach prze-
widzianych dla pasa˝erów danego lo-
tu, a w przypadku lotów bez pasa˝erów
— na warunkach przewidzianych dla
za∏ogi statku powietrznego.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, przypadki w jakich jest
niezb´dne zapewnienie funkcjonariu-
szom Stra˝y Granicznej noclegu oraz
sposób, tryb i terminy zwrotu przez
przewoênika lotniczego kosztów nocle-
gu, o ile go nie zapewni∏, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç: 

1) zwrotu kosztów noclegów odpowia-
dajàcych rzeczywiÊcie poniesionym
wydatkom w granicach, o których
mowa w przepisach wymienionych
w ust. 2 pkt 3; 

2) zapewnienia noclegu, w przypadku gdy
uprawnienie do wypoczynku w warun-
kach hotelowych przys∏uguje cz∏onkom
za∏ogi statku powietrznego.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
dzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7,
poz. 48) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny w odniesieniu
do prekursorów kategorii 1, a G∏ówny Inspektor
Sanitarny w odniesieniu do prekursorów katego-
rii 2 i 3, w uzasadnionych przypadkach powiada-
miajà Policj´, Stra˝ Granicznà i organy celne o ko-
niecznoÊci zatrzymania przesy∏ki prekursorów,
która nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepi-
sach prawa.”. 

Art. 8. Przepisu art. 31 ust. 1b ustawy wymienionej
w art. 1 nie stosuje si´ do kandydatów do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej, wobec których rozpocz´to post´-
powanie kwalifikacyjne przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 9. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by
w przypadku wszcz´cia lub prowadzenia wobec niego
post´powania dyscyplinarnego przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nast´puje w terminie okreÊ-
lonym w przepisach dotychczasowych. 

Art. 10. Funkcjonariuszowi pozostajàcemu w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy w okresie zawiesze-
nia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, okres tego zawiesze-
nia w zakresie skutków prawnych, o których mowa
w art. 45 ust. 2 pkt 11 ustawy wymienionej w art. 1, li-
czy si´ od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 11. Przepis art. 91c ustawy wymienionej
w art. 1 stosuje si´ do funkcjonariusza zwolnionego ze
s∏u˝by po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 12. Przepisy art. 98 ust. 2 pkt 3, art. 99a ust. 1
pkt 13 i art. 102 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 4,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´
w przypadku gdy funkcjonariusz zosta∏ skazany pra-
womocnym wyrokiem sàdu lub wobec którego orze-
czono prawomocnie Êrodek karny po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 13. Przepis art. 118 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ w przypadku gdy ostateczna decyzja o zwol-
nieniu ze s∏u˝by zosta∏a wydana po dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

Art. 14. Przepis art. 128 ustawy wymienionej
w art. 1 oraz przepisy art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 16 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, stosuje si´ do okresów zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych trwajàcych po dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 15. 1. Wymierzenie funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej w post´powaniu dyscyplinarnym
wszcz´tym i niezakoƒczonym do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy nast´puje w terminie okreÊlonym
w przepisach dotychczasowych.
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og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331.



2. Usprawiedliwienie nieobecnoÊci z powodu cho-
roby obwinionego, Êwiadka i innego uczestnika post´-
powania dyscyplinarnego podczas czynnoÊci obj´tej
post´powaniem dyscyplinarnym, która dokonywana
jest po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nast´-
puje na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie. 

Art. 16. Ilekroç w przepisach prawa jest mowa
o „jednostce organizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y
Granicznej” rozumie si´ przez to „komórk´ organiza-
cyjnà Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej”.

Art. 17. Badania psychofizjologiczne prowadzone
na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3 usta-
wy wymienionej w art. 1 do dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia, o którym mowa w art. 39b ust. 4 ustawy
wymienionej w art. 1, prowadzone sà na dotychczaso-
wych zasadach. 

Art. 18. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotych-
czasowy dodatek s∏u˝bowy otrzymywany przez funk-
cjonariuszy zajmujàcych stanowiska kierownicze lub
samodzielne staje si´ z mocy prawa dodatkiem funk-
cyjnym.

Art. 19. Funkcjonariusze, którzy do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy otrzymywali zwi´kszenie uposa˝enia
zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat otrzymujà dodatek
za wys∏ug´ lat, w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ otrzymy-
wane zwi´kszenie.

Art. 20. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych usta-
wami, o których mowa w art. 1 i 3, zachowujà moc do
czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta-
wie niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres
12 miesi´cy.

2. Art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do
czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta-
wie art. 11 ust. 2 ustawy o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 6 miesi´cy.

Art. 21. Przepis art. 103 ust. 5 ustawy wymienionej
w art. 1 stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2007 r. 

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia z wyjàtkiem: 

1) art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie w cz´Êci dotyczàcej
pkt 5c, pkt 14, art. 3 i art. 6, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên. zm.2))
w art. 24 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu: 

„6) w razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza w czasie
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, o których mo-
wa w pkt 1a, renta rodzinna przys∏uguje w wyso-
koÊci uposa˝enia.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zao-
patrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póên.
zm.3)) w art. 45 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmie-
niu:

„1a. W razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza w cza-
sie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, o których
mowa w art. 44 ust. 2, renta rodzinna wynosi
miesi´cznie 100 % podstawy wymiaru.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin i ustaw´ z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65.
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