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Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w spra-
wie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariu-
szy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. Nr 159, 
poz. 1340 oraz z 2006 r. Nr 150, poz. 1086) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Wniosek, o którym mowa w § 2, § 3 i § 4 ust. 1, 
oraz wniosek o mianowanie na stopień w dro-
dze wyróżnienia na podstawie art. 57 ust. 1 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, dotyczący 
funkcjonariusza:

1)  pełniącego służbę poza granicami państwa 
w składzie kontyngentu Straży Granicznej 
może również złożyć dowódca kontyngentu 
Straży Granicznej;

2)  oddelegowanego do wykonywania pracy 
poza Strażą Graniczną może również złożyć 
kierownik urzędu państwowego albo dyrek-
tor generalny urzędu, do którego oddelego-
wano funkcjonariusza.

  2.  Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie 
chorążych albo w korpusie oficerów dowódca 
kontyngentu, kierownik urzędu państwowego 
lub dyrektor generalny urzędu składają za zgo-
dą przełożonego właściwego w sprawach oso-
bowych funkcjonariusza, którego ten wniosek 
dotyczy.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1.  Wniosek o mianowanie osoby przyjmowa-
nej do służby w Straży Granicznej i posia-
dającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony 
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-

wiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, 
Służby Celnej, Państwowej Straży Pożar-
nej, Służby Więziennej lub stopień wojsko-
wy na równorzędny stopień obowiązujący 
w Straży Granicznej, zwane dalej „miano-
waniem na stopień równorzędny obowią-
zujący w Straży Granicznej” , w przypadku 
mianowania na stopień:

1)  w korpusie oficerów — składa do Ko-
mendanta Głównego Straży Granicznej 
właściwy przełożony, o którym mowa 
w § 3, a w przypadku funkcjonariuszy 
pełniących służbę na stanowiskach wy-
mienionych w § 4 ust. 3 — kierownik ko-
mórki organizacyjnej właściwej w spra-
wach osobowych w Komendzie Głów-
nej Straży Granicznej;

2)  w korpusie chorążych i w korpusie pod-
oficerów oraz na stopień starszego 
szeregowego — składa do właściwego 
przełożonego, o którym mowa w art. 36 
ust. 1 ustawy, kierownik podległej temu 
przełożonemu komórki organizacyjnej 
właściwej w sprawach osobowych, 
a w przypadku braku takiej komórki or-
ganizacyjnej — osoba odpowiedzialna 
za prowadzenie spraw kadrowych.

2.  Przełożony, o którym mowa w art. 61 ust. 3 
ustawy, uprawniony do mianowania na 
stopień równorzędny obowiązujący w Stra-
ży Granicznej może, z urzędu albo na wnio-
sek osoby właściwej do występowania 
z wnioskiem o mianowanie na stopień 
równorzędny obowiązujący w Straży Gra-
nicznej, uzależnić mianowanie od odbycia 
przez osobę przyjmowaną do służby i po-
siadającą stopień policyjny, Urzędu Ochro-
ny Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, 
Służby Celnej, Państwowej Straży Pożar-
nej, Służby Więziennej lub stopień wojsko-
wy przeszkolenia wymaganego w Straży 
Granicznej do mianowania na dany sto-
pień.”;

3)  użyte w § 2 pkt 1, § 3 pkt 3 i § 4 ust. 3 wyrazy „jed-
nostki organizacyjnej” zastępuje się wyrazami 
„komórki organizacyjnej”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w z. T. Siemoniak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy  
na stopnie Straży Granicznej

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, 
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, 
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, 
poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, 
Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, 
Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.




