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Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rozk∏ad czasu s∏u˝by
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych dalej
„funkcjonariuszami”, oraz tryb udzielania czasu wol-
nego w zamian za s∏u˝b´ w wymiarze przekraczajà-
cym 40 godzin tygodniowo.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej albo komen-
danta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej; 

2) pora nocna — czas od godziny 2200 do 600;

3) s∏u˝ba w porze nocnej — s∏u˝ba pe∏niona co naj-
mniej przez 3 godziny w porze nocnej.

§ 3. Rozk∏ady czasu s∏u˝by w Komendzie G∏ównej
Stra˝y Granicznej, komendzie oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicznej, placów-
ce Stra˝y Granicznej i dywizjonie Stra˝y Granicznej,
zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, ustala
kierownik danej jednostki. 

§ 4. 1. W jednostkach organizacyjnych wprowadza
si´ rozk∏ady czasu s∏u˝by:

1) zmianowy — na stanowiskach s∏u˝bowych, na
których wymaga si´ pe∏nienia s∏u˝by w systemie
zmianowym lub w sposób ciàg∏y;

2) za∏ogowy — na stanowiskach s∏u˝bowych za∏óg
jednostek p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej, w okre-
sie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych w sk∏a-
dzie za∏ogi jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej
wyznaczonej do pe∏nienia s∏u˝by granicznej lub
prowadzenia dzia∏aƒ granicznych, w okresie pe∏-
nienia tej s∏u˝by lub prowadzenia tych dzia∏aƒ;

3) lotniczy — na stanowiskach s∏u˝bowych za∏óg
i obs∏ugi naziemnej statków powietrznych Stra˝y
Granicznej, w okresie obs∏ugiwania tych statków
powietrznych;

4) jednozmianowy — na pozosta∏ych stanowiskach
s∏u˝bowych.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierow-
nik komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y
Granicznej, zwanej dalej „Komendà G∏ównà”, mogà
ustaliç indywidualny rozk∏ad czasu s∏u˝by funkcjona-
riusza:

1) je˝eli jest to podyktowane sposobem pe∏nienia
s∏u˝by lub innà szczególnà potrzebà s∏u˝by, a za-
dania lub czynnoÊci realizowane przez funkcjona-
riusza nie mogà byç prawid∏owo realizowane
w ramach rozk∏adów czasu s∏u˝by, o których mo-
wa w ust. 1;

2) na pisemny wniosek funkcjonariusza, je˝eli nie ko-
liduje to z wykonywaniem powierzonych mu za-
daƒ s∏u˝bowych.

3. Rozk∏ad czasu s∏u˝by funkcjonariusza skierowa-
nego na nauk´ lub przeszkolenie w oÊrodkach szkole-
nia Stra˝y Granicznej jest okreÊlony programem na-
uczania, programem szkolenia, planem zaj´ç lub re-
gulaminem nauki.

4. W przyj´tym okresie rozliczeniowym wymiar
czasu s∏u˝by w zmianowym, za∏ogowym, lotniczym
i indywidualnym rozk∏adzie czasu s∏u˝by ustala si´
zgodnie z wymiarem czasu s∏u˝by obowiàzujàcym
w tym samym okresie w jednozmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by. 

§ 5. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w zmianowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by, bez wzgl´du na dzieƒ tygo-
dnia, na zmiany trwajàce od 6 do 12 godzin lub 24 go-
dziny, w zale˝noÊci od rodzaju i sposobu pe∏nienia
s∏u˝by.

2. W placówkach Stra˝y Granicznej, obejmujàcych
terytorialnym zasi´giem dzia∏ania przejÊcia graniczne
po∏o˝one w miejscowoÊciach innych ni˝ siedziba pla-
cówki, czas trwania zmiany funkcjonariusza pe∏niàce-
go s∏u˝b´ w tych przejÊciach mo˝na przed∏u˝yç do
14 godzin, za zgodà prze∏o˝onego w∏aÊciwego w spra-
wach osobowych.

3. Po zakoƒczeniu zmiany trwajàcej od 6 do 12 go-
dzin funkcjonariuszowi udziela si´ czasu na nieprze-
rwany wypoczynek, nie krótszego ni˝ 11 godzin.
W przypadku zakoƒczenia zmiany trwajàcej do 14 go-
dzin czas na nieprzerwany wypoczynek przys∏ugujàcy
funkcjonariuszowi po zakoƒczeniu zmiany ulega wy-
d∏u˝eniu o 2 godziny za ka˝dà rozpocz´tà godzin´
s∏u˝by powy˝ej 12. godziny trwania zmiany.

4. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w zmia-
nowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w ka˝dym tygodniu
udziela si´ czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie
krótszego ni˝ 35 godzin, obejmujàcego co najmniej
11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po zakoƒcze-
niu zmiany. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci,
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o których mowa w § 14 ust. 1, oraz w przypadku wpro-
wadzenia innych godzin rozpocz´cia i zakoƒczenia
s∏u˝by na okreÊlonej zmianie, czas udzielony na nie-
przerwany wypoczynek mo˝e obejmowaç mniejszà
liczb´ godzin, nie mo˝e byç jednak krótszy ni˝ 24 go-
dziny.

5. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w zmia-
nowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by na zmiany trwajàce
24 godziny, udziela si´ 72 godzin na nieprzerwany wy-
poczynek po zakoƒczeniu s∏u˝by.

6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 5,
w przypadku wystàpienia szczególnych potrzeb s∏u˝-
by oraz gdy jego nieobecnoÊç spowodowa∏aby po-
wa˝ne zak∏ócenie organizacji s∏u˝by na stanowiskach,
na których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝-
by w sposób ciàg∏y, czas udzielony na nieprzerwany
wypoczynek mo˝e okresowo, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez miesiàc, obejmowaç mniejszà liczb´ godzin, nie
mo˝e byç jednak krótszy ni˝ 48 godzin — przy zacho-
waniu normy czasu s∏u˝by, o której mowa w art. 37
ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y
Granicznej, zwanej dalej „ustawà”. 

7. Funkcjonariusz, do którego obowiàzków nale˝y
kierowanie pojazdem samochodowym, mo˝e pe∏niç
s∏u˝b´ do 12 godzin na dob´, w tym kierowaç pojaz-
dem nie d∏u˝ej ni˝ 10 godzin. Po 6 godzinach nieprze-
rwanego prowadzenia pojazdu funkcjonariusz wyko-
rzystuje przerw´ trwajàcà co najmniej 30 minut, która
mo˝e byç zastàpiona przerwami trwajàcymi co naj-
mniej po 15 minut ka˝da, wykorzystanymi w okresie
prowadzenia pojazdu. W okresie 24 godzin od rozpo-
cz´cia s∏u˝by, w ramach której funkcjonariusz wyko-
nywa∏ obowiàzki polegajàce na kierowaniu pojazdem
samochodowym, udziela si´ mu co najmniej 11 go-
dzin na nieprzerwany wypoczynek.

8. Do czasu s∏u˝by trwajàcej:

1) do 8 godzin — wlicza si´ 20 minut przerwy;

2) powy˝ej 8 godzin — wlicza si´ 45 minut przerwy;

3) 24 godziny — wlicza si´ 60 minut przerwy.

9. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych, czas przerw
mo˝na przed∏u˝yç do 45 minut w s∏u˝bie trwajàcej do
8 godzin oraz do 60 minut w s∏u˝bie trwajàcej powy-
˝ej 12 godzin. Czas przerw ustala funkcjonariusz nad-
zorujàcy pe∏nienie s∏u˝by.

10. W jednym dniu kalendarzowym funkcjonariusz
mo˝e pe∏niç s∏u˝b´ tylko na jednej zmianie.

11. D∏ugoÊç poszczególnych zmian, godziny ich
rozpocz´cia i zakoƒczenia oraz czas udzielany na nie-
przerwany wypoczynek ustala kierownik jednostki or-
ganizacyjnej, a w komórce organizacyjnej Komendy
G∏ównej — kierownik tej komórki lub upowa˝nione
przez nich osoby. Je˝eli jest to uzasadnione koniecz-
noÊcià prawid∏owego zdania i przej´cia s∏u˝by, okresy
trwania zmian nast´pujàcych po sobie mogà si´
w cz´Êci pokrywaç. 

§ 6. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w za∏ogowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by w sk∏adzie za∏ogi jednostki
p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej. Okres nieprzerwanego
obs∏ugiwania jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej
przez jednà za∏og´ nie mo˝e przekroczyç 12 dni kalen-
darzowych.

2. S∏u˝b´ w sk∏adzie za∏ogi jednostki p∏ywajàcej
Stra˝y Granicznej pe∏ni si´ w systemie wacht, których
sk∏ad i liczb´ okreÊlajà przepisy w sprawie sposobu
pe∏nienia s∏u˝by na jednostkach p∏ywajàcych Stra˝y
Granicznej. W przypadku ustalenia dwóch lub wi´k-
szej liczby wacht funkcjonariusz mo˝e zostaç wyzna-
czony do pe∏nienia s∏u˝by niezale˝nie od systemu
wacht.

3. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w sk∏a-
dzie za∏ogi jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej
przez okres 24 godzin lub d∏u˝szy, udziela si´ co naj-
mniej 8 godzin wypoczynku w ciàgu doby s∏u˝by ro-
zumianej jako 24 godziny, poczynajàc od godziny,
w której funkcjonariusz rozpoczà∏ s∏u˝b´.

4. Po zakoƒczeniu s∏u˝by w sk∏adzie za∏ogi jed-
nostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej funkcjonariuszo-
wi udziela si´ czasu na wypoczynek w wymiarze nie
mniejszym ni˝ czas s∏u˝by pe∏nionej w sk∏adzie za∏ogi.

§ 7. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w lotniczym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by, bez wzgl´du na dzieƒ tygo-
dnia, w ramach dy˝urów lotniczych trwajàcych
od 6 do 12 godzin. Przepis § 5 ust. 11 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Czas trwania dy˝uru lotniczego mo˝na przed∏u-
˝yç do 13 godzin w przypadku udzia∏u w akcji ratow-
niczej lub poszukiwawczej, wykonywania rozpocz´-
tych lub niecierpiàcych zw∏oki czynnoÊci zwiàzanych
z pe∏nieniem s∏u˝by granicznej lub prowadzeniem
dzia∏aƒ granicznych albo koniecznoÊcià zapewnienia
ciàg∏oÊci pe∏nienia dy˝uru. 

3. W lotniczym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, po zakoƒ-
czeniu dy˝uru lotniczego, funkcjonariuszowi udziela
si´ co najmniej 11 godzin na nieprzerwany wypoczy-
nek.

4. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w lotni-
czym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w ka˝dym tygodniu
udziela si´ czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie
krótszego ni˝ 35 godzin, obejmujàcego co najmniej
11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po zakoƒcze-
niu dy˝uru lotniczego. W przypadku wystàpienia oko-
licznoÊci, o których mowa w § 14 ust. 1, oraz w przy-
padku udzia∏u w akcji ratowniczej lub poszukiwawczej
czas udzielony na nieprzerwany wypoczynek mo˝e
obejmowaç mniejszà liczb´ godzin, nie mo˝e byç jed-
nak krótszy ni˝ 24 godziny. 

5. W lotniczym rozk∏adzie czasu s∏u˝by czas wyko-
nywania czynnoÊci lotniczych przez cz∏onka za∏ogi
statku powietrznego Stra˝y Granicznej nie mo˝e prze-
kroczyç 12 godzin w ciàgu kolejnych 24 godzin s∏u˝by,
poczynajàc od godziny, w której funkcjonariusz rozpo-
czà∏ wykonywanie czynnoÊci lotniczych. W ramach
wykonywania czynnoÊci lotniczych czasy lotów nie
mogà przekroczyç:
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1) 8 godzin — w ciàgu kolejnych 24 godzin;

2) 80 godzin — w miesiàcu kalendarzowym;

3) 800 godzin — w roku kalendarzowym.

6. Przekroczenie wymiaru czasu lotów, o których
mowa w ust. 5 pkt 1, nie wi´cej ni˝ o 2 godziny, mo˝e
nastàpiç za zgodà dowódcy statku powietrznego Stra-
˝y Granicznej w razie udzia∏u w akcji ratowniczej lub
poszukiwawczej, wykonywania rozpocz´tych lub nie-
cierpiàcych zw∏oki czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nieniem
s∏u˝by granicznej lub prowadzeniem dzia∏aƒ granicz-
nych.

7. W lotniczym rozk∏adzie czasu s∏u˝by funkcjona-
riusz mo˝e pe∏niç dy˝ury lotnicze w kolejnych dniach
kalendarzowych przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 10 dni.

8. Przed ka˝dym okresem pe∏nienia dy˝urów lotni-
czych w kolejnych dniach kalendarzowych, o którym
mowa w ust. 7, czas na nieprzerwany wypoczynek
udzielony funkcjonariuszowi nie mo˝e byç krótszy ni˝
24 godziny.

§ 8. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w jednozmia-
nowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by przez 8 godzin dzien-
nie, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 815

do 1615, z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej mo˝e wpro-
wadziç w jednozmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by
inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 godziny rozpocz´cia i za-
koƒczenia s∏u˝by:

1) w podleg∏ej jednostce organizacyjnej,

2) w niektórych komórkach organizacyjnych,

3) na niektórych stanowiskach s∏u˝bowych

— je˝eli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi lub
wymaga tego szczególny charakter wykonywanych
zadaƒ. 

3. W komórce organizacyjnej jednostki organiza-
cyjnej, w której wykonywane sà zadania orkiestry,
w ramach jednozmianowego rozk∏adu czasu s∏u˝by
mo˝na okresowo — je˝eli planowany czas wykonywa-
nych zadaƒ o charakterze reprezentacyjnym uniemo˝-
liwia ich realizacj´ w czasie ustalonym dla jednozmia-
nowego rozk∏adu czasu s∏u˝by — wprowadziç s∏u˝by
pe∏nione zgodnie z grafikiem s∏u˝b. Grafik s∏u˝b mo˝e
obejmowaç, w zale˝noÊci od potrzeb s∏u˝bowych,
wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem normy czasu
s∏u˝by, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. Grafik
s∏u˝b ustala kierownik danej komórki organizacyjnej.

4. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach,
w szczególnoÊci ze wzgl´du na dojazd do miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by lub sprawy rodzinne, kierownik jednost-
ki organizacyjnej mo˝e, je˝eli nie koliduje to z wyko-
nywaniem przez funkcjonariusza zadaƒ s∏u˝bowych,
ustaliç dla niego inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 godziny
rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by lub liczb´ godzin
czasu s∏u˝by, w granicach normy czasu s∏u˝by, o któ-
rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.

5. Do czasu s∏u˝by wlicza si´ 20 minut przerwy.
Przepis § 5 ust. 9 stosuje si´ odpowiednio.

6. W jednozmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by
funkcjonariuszowi udziela si´ po zakoƒczeniu s∏u˝by
w danym dniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie
krótszego ni˝ 11 godzin. W ka˝dym tygodniu funkcjona-
riuszowi udziela si´ czasu na nieprzerwany wypoczy-
nek, nie krótszego ni˝ 35 godzin, obejmujàcego co naj-
mniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po za-
koƒczeniu s∏u˝by. W przypadku wystàpienia okoliczno-
Êci, o których mowa w § 14 ust. 1, udzielony czas na nie-
przerwany wypoczynek mo˝e obejmowaç mniejszà licz-
b´ godzin, nie mo˝e byç jednak krótszy ni˝ 24 godziny.

§ 9. Funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w jed-
nozmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w przypadku
wprowadzenia grafiku s∏u˝by, o którym mowa w § 8
ust. 3, oraz funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´
w zmianowym, za∏ogowym lub lotniczym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by udziela si´ co najmniej raz na 3 tygodnie
wolnych od s∏u˝by niedzieli i poprzedzajàcej jà soboty.

§ 10. W przypadku og∏oszenia mobilizacji lub
w czasie wojny mo˝na wprowadziç na czas mobiliza-
cji oraz wojny rozk∏ad czasu s∏u˝by:

1) zmienny, w którym w przyj´tym okresie rozlicze-
niowym czas s∏u˝by w poszczególne dni mo˝na
wyznaczaç w ró˝nym wymiarze, nie d∏u˝szym jed-
nak ni˝ 24 godziny, z zachowaniem normy, o któ-
rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy;

2) przerywany, w którym w przyj´tym okresie rozli-
czeniowym pe∏ni si´ s∏u˝by trwajàce 8 godzin
z jednà przerwà trwajàcà nie d∏u˝ej ni˝ 5 godzin,
niewliczanà do czasu s∏u˝by, z zachowaniem nor-
my, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.

§ 11. 1. W przypadku og∏oszenia mobilizacji lub
w czasie wojny funkcjonariusz, bez wzgl´du na obo-
wiàzujàcy go rozk∏ad czasu s∏u˝by, na polecenie bez-
poÊredniego prze∏o˝onego lub wy˝szych prze∏o˝o-
nych, w okresie jednorazowo nie d∏u˝szym ni˝ tydzieƒ,
pe∏ni s∏u˝b´ przez czas niezb´dny do realizacji ustawo-
wych zadaƒ Stra˝y Granicznej w czasie mobilizacji lub
w czasie wojny, z zachowaniem prawa do wypoczynku
w wymiarze tygodniowym co najmniej 77 godzin.

2. Przerwa pomi´dzy kolejnymi okresami pe∏nie-
nia s∏u˝by w sposób, o którym mowa w ust. 1, wyno-
si co najmniej tydzieƒ.

§ 12. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kie-
rownik komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej
ustalajà harmonogram s∏u˝by w dni tygodnia inne ni˝
dni, w których funkcjonariusz obowiàzany jest do pe∏-
nienia s∏u˝by zgodnie z obowiàzujàcym rozk∏adem
czasu s∏u˝by, zwane dalej „dniami s∏u˝by”, je˝eli s∏u˝-
ba w te dni jest niezb´dna ze wzgl´du na szczególny
charakter wykonywanych zadaƒ lub interes spo∏ecz-
ny. Przepisy § 19 stosuje si´ odpowiednio.

§ 13. 1. W uzasadnionych przypadkach Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e ustaliç dla wszystkich
albo cz´Êci funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jed-
nozmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by dniem s∏u˝by
sobot´ w zamian za jeden inny dzieƒ s∏u˝by.
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2. O ustaleniu soboty dniem s∏u˝by nale˝y poin-
formowaç funkcjonariuszy co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem, w sposób przyj´ty w danej jednostce
organizacyjnej.

§ 14. 1. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by funkcjonariusza
ponad wymiar okreÊlony w art. 37 ust. 2 ustawy mo-
˝e nastàpiç ze wzgl´du na koniecznoÊç:

1) wykonania rozpocz´tych lub niecierpiàcych zw∏oki
czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by gra-
nicznej lub prowadzeniem dzia∏aƒ granicznych
albo doprowadzaniem osób zatrzymanych oraz
czynnoÊci: dochodzeniowo-Êledczych, operacyj-
no-rozpoznawczych, konwojowo-ochronnych albo
administracyjno-porzàdkowych, je˝eli nie mogà
zostaç przerwane; 

2) zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by na stanowiskach, na
których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝-
by w sposób ciàg∏y;

3) realizacji innych spraw niecierpiàcych zw∏oki.

2. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by funkcjonariusza po-
nad wymiar okreÊlony w art. 37 ust. 2 ustawy nie mo-
˝e spowodowaç przekroczenia przeci´tnego 48-go-
dzinnego tygodniowego wymiaru czasu s∏u˝by
w przyj´tym okresie rozliczeniowym.

3. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by nast´puje na polece-
nie kierownika:

1) jednostki organizacyjnej; 

2) komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej;

3) komórki wewn´trznej wchodzàcej w sk∏ad komór-
ki organizacyjnej Komendy G∏ównej; 

4) komórki organizacyjnej w komendzie oddzia∏u
Stra˝y Granicznej albo oÊrodku szkolenia Stra˝y
Granicznej. 

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi bezpoÊrednio po za-
koƒczeniu podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje czas na wy-
poczynek w wymiarze 11 godzin, je˝eli czas powrotu
z podró˝y s∏u˝bowej:

1) wynosi∏ nie mniej ni˝ 8 godzin albo

2) obejmowa∏ co najmniej 2 godziny w porze nocnej
i funkcjonariusz nie korzysta∏ z wagonu z miejsca-
mi do le˝enia lub spania.

2. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujàcy funkcjonariuszowi czas na wypoczynek
jest d∏u˝szy ni˝ czas pozostajàcy do rozpocz´cia pla-
nowanej s∏u˝by, godzina rozpocz´cia s∏u˝by ulega
przesuni´ciu do godziny zakoƒczenia przys∏ugujàce-
go mu czasu wolnego. Okres pomi´dzy planowanà
a faktycznà godzinà rozpocz´cia wlicza si´ do czasu
s∏u˝by.

3. Funkcjonariuszowi mo˝na, na zasadach okreÊlo-
nych w § 14, poleciç niezw∏oczne stawienie si´ we
wskazanym miejscu po podró˝y odbytej w warun-
kach, o których mowa w ust. 1. 

§ 16. 1. Polecenie wyjazdu lub powrotu z podró˝y
s∏u˝bowej w dniu, w którym funkcjonariusz nie pe∏ni
s∏u˝by zgodnie z obowiàzujàcym rozk∏adem s∏u˝by,
zwanym dalej „dniem wolnym od s∏u˝by”, mo˝e na-
stàpiç nie cz´Êciej ni˝ 3 razy w miesiàcu.

2. Ka˝dy wyjazd lub powrót z podró˝y s∏u˝bowej
w dniu wolnym od s∏u˝by zmniejsza o jeden dy˝ur
iloÊç dy˝urów domowych, do których mo˝na wyzna-
czyç funkcjonariusza w danym miesiàcu.

§ 17. 1. Czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´ prze-
kraczajàcà norm´ okreÊlonà w art. 37 ust. 2 ustawy
udziela si´ w godzinach, dniach lub tygodniach.

2. Czas wolny jest udzielany w:

1) godzinach — je˝eli nie przekracza liczby godzin,
przez które funkcjonariusz jest obowiàzany pe∏niç
s∏u˝b´ w danym dniu, na danej zmianie albo dy˝u-
rze lotniczym;

2) dniach — je˝eli obejmuje okres co najmniej
dwóch dni s∏u˝by, pe∏nienia jednej zmiany albo
dy˝uru lotniczego oraz przys∏ugujàcego po ich za-
koƒczeniu czasu na wypoczynek, a udzielony czas
wolny nie przekracza ∏àcznie czterech dni;

3) tygodniach — je˝eli obejmuje okres co najmniej
pi´ciu kolejnych dni kalendarzowych lub wielo-
krotnoÊci pi´ciu dni.

3. W przypadku udzielania czasu wolnego
w dniach — ka˝dy dzieƒ jest równowa˝ny 8 godzinom
s∏u˝by przekraczajàcej norm´ okreÊlonà w art. 37
ust. 2 ustawy.

4. W przypadku udzielania czasu wolnego w tygo-
dniach — ka˝dy tydzieƒ jest równowa˝ny 40 godzi-
nom s∏u˝by przekraczajàcej norm´ okreÊlonà w art. 37
ust. 2 ustawy.

§ 18. 1. Czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´ prze-
kraczajàcà norm´ okreÊlonà w art. 37 ust. 2 ustawy
udziela prze∏o˝ony zajmujàcy stanowisko kierownicze
bezpoÊrednio wy˝sze od stanowiska zajmowanego
przez funkcjonariusza, poczynajàc od kierownika sek-
cji (równorz´dnego) lub dowódcy plutonu:

1) z urz´du, w ustalonych przez siebie terminach,
uwzgl´dniajàc potrzeby s∏u˝bowe;

2) na pisemny wniosek funkcjonariusza, we wskaza-
nych przez niego terminach, w szczególnoÊci
w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym urlop
wypoczynkowy lub po jego ukoƒczeniu, je˝eli nie
zak∏óca to normalnego toku s∏u˝by.

2. W uzasadnionych przypadkach czasu wolnego,
o którym mowa w ust. 1, mo˝e udzieliç równie˝ prze-
∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych funkcjona-
riusza albo kierownik komórki organizacyjnej Komen-
dy G∏ównej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

3. O terminie udzielenia z urz´du czasu wolnego
funkcjonariusza informuje si´ nie póêniej ni˝:

1) do chwili zakoƒczenia s∏u˝by poprzedzajàcej s∏u˝-
b´ w dniu, w którym wyznaczono funkcjonariuszo-
wi termin udzielenia czasu wolnego w godzinach
lub dniach;
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2) na tydzieƒ przed udzieleniem funkcjonariuszowi
czasu wolnego co najmniej tygodniowego.

4. W czasie mobilizacji lub w czasie wojny do
udzielania czasu wolnego stosuje si´ przepisy
ust. 1—3, z tym ˝e Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej mo˝e okreÊliç wymiar minimalny lub maksy-
malny, w jakim czas wolny mo˝e byç udzielany.

§ 19. 1. W zamian za s∏u˝b´ pe∏nionà w dniu wol-
nym od s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje czas wolny,
w tym samym wymiarze, w innym wskazanym przez
siebie dniu tygodnia, je˝eli nie zak∏óca to normalnego
toku s∏u˝by.

2. W zamian za ka˝de 8 godzin s∏u˝by pe∏nionej
w dniach wolnych od s∏u˝by funkcjonariusz otrzymu-
je dzieƒ wolny w innym wskazanym przez siebie dniu
tygodnia, je˝eli nie skorzysta∏ z czasu wolnego w spo-
sób okreÊlony w ust. 1 i nie zak∏óca to normalnego to-
ku s∏u˝by.

§ 20. 1. W jednostkach organizacyjnych prowadzi
si´ ewidencj´ czasu s∏u˝by funkcjonariuszy, która
obejmuje listy obecnoÊci i roczne karty ewidencji
obecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie. Ewidencj´ czasu
s∏u˝by prowadzi si´ w sposób umo˝liwiajàcy jej udo-
st´pnienie na ˝àdanie funkcjonariusza. 

2. Listy obecnoÊci prowadzi si´ odr´bnie dla ka˝-
dego przyj´tego okresu rozliczeniowego. W listach
obecnoÊci odnotowuje si´ terminy i czas s∏u˝by pe∏-
nionej przez funkcjonariuszy obj´tych danà listà,
w sposób pozwalajàcy na rozliczenie wymiaru czasu
s∏u˝by obowiàzujàcego tych funkcjonariuszy w przyj´-
tym okresie rozliczeniowym.

3. Roczne karty ewidencji obecnoÊci funkcjonariu-
sza w s∏u˝bie zak∏ada si´ i prowadzi odr´bnie dla ka˝-
dego funkcjonariusza. Karty te obejmujà informacje
o urlopach, zwolnieniach od zaj´ç s∏u˝bowych, zwol-
nieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych
i nieusprawiedliwionych nieobecnoÊciach w s∏u˝bie
oraz informacje o pe∏nionych dy˝urach domowych,
s∏u˝bie pe∏nionej ponad ustawowy wymiar i otrzyma-
nym z tego tytu∏u czasie wolnym.

4. Ewidencja czasu s∏u˝by funkcjonariuszy mo˝e
byç prowadzona w formie elektronicznej. Ewidencja
prowadzona w formie elektronicznej powinna zapew-
niaç mo˝liwoÊç kontroli prawa dost´pu do danych,
a tak˝e niezw∏ocznego ich odczytu i wydruku w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci. 

§ 21. 1. Czas odbytej przez funkcjonariusza podró-
˝y s∏u˝bowej, która trwa∏a nie d∏u˝ej ni˝ dzieƒ, ewi-
dencjonuje si´ w listach obecnoÊci w nast´pujàcy
sposób: 

1) je˝eli podró˝ odbywa∏a si´ w dniu, który zgodnie
z obowiàzujàcym funkcjonariusza rozk∏adem cza-
su s∏u˝by by∏ dla niego dniem s∏u˝by, a:

a) czas dojazdu do miejsca wykonywania czynno-
Êci s∏u˝bowych, czas wykonywania czynnoÊci
oraz czas powrotu nie przekracza∏ obowiàzujà-
cych w tym dniu liczby godzin s∏u˝by lub wy-
miaru czasu s∏u˝by — jako czas s∏u˝by ewiden-
cjonowany jest ca∏y czas podró˝y s∏u˝bowej,

b) czas dojazdu do miejsca wykonywania czynno-
Êci s∏u˝bowych i czas ich wykonywania nie
przekracza∏ obowiàzujàcych w tym dniu liczby
godzin s∏u˝by lub wymiaru czasu s∏u˝by, a czas
powrotu przekracza∏ w ca∏oÊci albo w cz´Êci go-
dziny s∏u˝by lub wymiaru czasu s∏u˝by — jako
czas s∏u˝by ewidencjonowany jest czas równy
ró˝nicy obowiàzujàcego w tym dniu wymiaru
czasu s∏u˝by i czasu s∏u˝by pe∏nionej w tym
dniu w sta∏ym miejscu pe∏nienia s∏u˝by,

c) czas dojazdu do miejsca wykonywania czynno-
Êci s∏u˝bowych i czas ich wykonywania przekra-
cza∏ obowiàzujàce w tym dniu liczby godzin
s∏u˝by lub wymiaru czasu s∏u˝by — jako czas
s∏u˝by ewidencjonowany jest czas od chwili wy-
jazdu w podró˝ s∏u˝bowà do chwili zakoƒczenia
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, bez wzgl´du
na d∏ugoÊç czasu powrotu;

2) je˝eli podró˝ odbywa∏a si´ w dniu, który zgodnie
z obowiàzujàcym funkcjonariusza rozk∏adem cza-
su s∏u˝by by∏ dla niego dniem wolnym od s∏u˝by
— przyjmuje si´, ˝e w danym dniu funkcjonariu-
sza obowiàzywa∏ 8-godzinny wymiar czasu s∏u˝by,
i je˝eli w tym dniu wykonywa∏ on czynnoÊci s∏u˝-
bowe, przepisy pkt 1 stosuje si´.

2. W celu rozliczenia obowiàzujàcego funkcjona-
riusza wymiaru czasu s∏u˝by w przyj´tym okresie roz-
liczeniowym czas odbytej przez funkcjonariusza po-
dró˝y s∏u˝bowej, która trwa∏a d∏u˝ej ni˝ dzieƒ, ewi-
dencjonuje si´ w listach obecnoÊci jak s∏u˝b´ pe∏nio-
nà w wymiarze obowiàzujàcym w jednozmianowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by. 

3. W przypadku gdy cel podró˝y s∏u˝bowej obej-
mowa∏ wykonywanie czynnoÊci s∏u˝bowych w czasie
trwania dojazdu lub powrotu z miejsca stanowiàcego
cel podró˝y s∏u˝bowej, okres tego dojazdu lub powro-
tu ewidencjonuje si´ jako czas s∏u˝by.

§ 22. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz
kierownik komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej
mogà wyznaczyç funkcjonariusza do pe∏nienia dy˝uru
domowego. Do pe∏nienia dy˝uru domowego nie wy-
znacza si´ funkcjonariusza bezpoÊrednio po zakoƒcze-
niu s∏u˝by pe∏nionej w porze nocnej.

2. W czasie dy˝uru domowego funkcjonariusz
przebywa w wybranym przez siebie miejscu, umo˝li-
wiajàc kontakt ze sobà prze∏o˝onemu, o którym mowa
w ust. 1, albo wskazanym przez niego osobom. 

3. Funkcjonariusz mo˝e pe∏niç dy˝ur domowy nie
wi´cej ni˝ 4 razy w miesiàcu, w tym najwy˝ej raz
w dzieƒ ustawowo wolny od pracy. Czas trwania jed-
nego dy˝uru nie mo˝e przekroczyç 13 godzin, a czas
trwania wszystkich dy˝urów w miesiàcu — ∏àcznie
48 godzin.

4. W przypadku gdy funkcjonariusz nie wykonuje
w czasie dy˝uru domowego poleconych czynnoÊci
s∏u˝bowych, czasu dy˝uru domowego nie wlicza si´
do czasu s∏u˝by.

5. Je˝eli funkcjonariusz wykonywa∏ polecone
czynnoÊci s∏u˝bowe w czasie dy˝uru domowego pe∏-
nionego:
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1) po godzinach s∏u˝by, to za czas ich wykonywania
udziela si´ w tym samym wymiarze czasu wolne-
go od s∏u˝by;

2) w dniu wolnym od s∏u˝by lub w dniu ustawowo
wolnym od pracy, stosuje si´ przepisy § 19. 

§ 23. 1. Do s∏u˝by w porze nocnej oraz w dni usta-
wowo wolne od pracy nie wyznacza si´ funkcjonariu-
sza:

1) kobiety w cià˝y;

2) opiekujàcego si´ dzieckiem do 4 lat, bez jego pi-
semnej zgody — je˝eli z uprawnienia tego nie ko-
rzysta drugi rodzic lub opiekun;

3) b´dàcego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat
lub osoby wymagajàcej sta∏ej opieki, bez jego pi-
semnej zgody. 

2. Prze∏o˝ony, w przypadku gdy funkcjonariusz:

1) jest w cià˝y,

2) pe∏ni s∏u˝b´ na stanowisku, na którym wyst´pujà
przekroczenia najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ
i nat´˝eƒ czynników szkodliwych, okreÊlonych
w przepisach odr´bnych,

3) opiekuje si´ dzieckiem do 4 lat i nie udzieli∏ pisem-
nej zgody, a z uprawnienia tego nie korzysta drugi
rodzic lub opiekun,

4) jest jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub oso-
by wymagajàcej sta∏ej opieki i nie udzieli∏ pisem-
nej zgody

— ustala czas s∏u˝by nieprzekraczajàcy 8 godzin na
dob´.

§ 24. 1. Wymiar czasu s∏u˝by ulega zmniejszeniu
o liczb´ godzin usprawiedliwionej nieobecnoÊci funk-
cjonariusza w s∏u˝bie w przyj´tym okresie rozliczenio-
wym.

2. Po okresie usprawiedliwionej nieobecnoÊci
w s∏u˝bie funkcjonariusz podejmuje s∏u˝b´ w pierw-
szym dniu, który by∏ dla niego planowany jako dzieƒ
s∏u˝by, chyba ˝e w∏aÊciwy kierownik jednostki organi-
zacyjnej, a w przypadku Komendy G∏ównej równie˝
kierownik komórki organizacyjnej Komendy G∏ównej,
zarzàdzi inaczej. 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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