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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w spra-
wie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej (Dz. U. Nr 95, poz. 794) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Rozkład czasu służby funkcjonariusza skiero-
wanego na naukę, przeszkolenie lub szkolenie 
przeprowadzane w  jednostkach organizacyj-
nych Straży Granicznej jest określony regula-
minem nauki, programem przeszkolenia lub 
szkolenia albo planem zajęć.”;

2) w § 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  W placówkach Straży Granicznej obejmują-
cych terytorialnym zasięgiem działania 
przejścia graniczne położone poza obiektem 
placówki czas trwania zmiany funkcjonariu-
sza pełniącego służbę w  tych przejściach 
można przedłużyć do 14 godzin za zgodą 
przełożonego właściwego w sprawach oso-
bowych.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a.  Funkcjonariusz, który zakończył służbę 
pełnioną w  ramach określonej zmiany, 
może, po okresie niezbędnym na nieprze-
rwany wypoczynek, o  którym mowa 
w  ust.  3, rozpocząć kolejną służbę, jeżeli 
od rozpoczęcia poprzedniej służby upły-
nęły co najmniej 24 godziny.”;

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  W komórce organizacyjnej jednostki organiza-
cyjnej, w której wykonywane są zadania służ-
bowe w  ramach jednozmianowego rozkładu 
czasu służby, można okresowo — jeżeli plano-
wany czas wykonywanych zadań służbowych 
uniemożliwia ich realizację w czasie ustalonym 
dla jednozmianowego rozkładu czasu służby, 
w  szczególności w  przypadkach konieczności 

realizacji zadań służbowych w różnych dniach 
tygodnia i  porach — wprowadzić służby peł-
nione zgodnie z  grafikiem służb. Grafik służb 
może obejmować, w  zależności od potrzeb 
służbowych, wszystkie dni tygodnia, z  zacho-
waniem normy czasu służby, o  której mowa 
w  art.  37 ust.  2 ustawy. Grafik służb ustala 
i  bieżąco aktualizuje kierownik danej komórki 
organizacyjnej.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1.  Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę 
w jednozmianowym rozkładzie czasu służ-
by, w  przypadku wprowadzenia grafiku 
służby, o którym mowa w § 8 ust. 3, oraz 
funkcjonariuszowi pełniącemu służbę 
w zmianowym, załogowym lub lotniczym 
rozkładzie czasu służby udziela się co naj-
mniej raz na 3 tygodnie wolnych od służby 
niedzieli i poprzedzającej ją soboty. 

2.  W  indywidualnie uzasadnionych przypad-
kach okres, za który funkcjonariuszowi 
udziela się wolnych od służby niedzieli 
i  poprzedzającej ją soboty, może zostać 
wydłużony o 1 tydzień. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 
w przyjętym okresie rozliczeniowym liczba 
udzielonych funkcjonariuszowi wolnych 
od służby niedziel i poprzedzających je so-
bót nie może być mniejsza od liczby usta-
lonej na podstawie ust. 1. 

4.  Na pisemny wniosek funkcjonariusza, 
w zamian za dni, o których mowa w ust. 1 
i 3, można udzielić mu, w tym samym wy-
miarze, wolnych od służby niedzieli i  na-
stępującego po niej poniedziałku albo in-
nych dni wolnych.”;

5)  w § 14 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie-
nie: 

„Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad 
wymiar określony w art.  37 ust.  2 ustawy, w  tym 
każdorazowe przedłużenie czasu służby w ramach 
obowiązującego funkcjonariusza wymiaru czasu 
służby, może nastąpić ze względu na konieczność:”;

6) w § 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W  jednostkach organizacyjnych prowadzi 
się ewidencję czasu służby funkcjonariuszy, 
w tym prowadzi się listy obecności, zaktuali-
zowane grafiki służb, o  ile zostały one spo-
rządzone, i roczne karty ewidencji obecności 
funkcjonariusza w służbie. Ewidencję czasu 
służby prowadzi się w sposób umożliwiają-
cy jej udostępnienie na żądanie funkcjona-
riusza.”,

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  2011  r. Nr  117, poz.  677, Nr  170, 
poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  Grafik służb sporządza się i  prowadzi od-
rębnie dla każdej komórki organizacyjnej 
jednostki organizacyjnej. W  grafiku za-
mieszcza się nazwę komórki organizacyj-
nej, okres, na który został sporządzony, 
liczbę zmian, dni tygodnia i  pory służby 
pełnionej przez poszczególnych funkcjona-
riuszy oraz inne informacje niezbędne do 
potrzeb planowania i  dokumentowania 
pełnionej służby.”;

7) w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  W przypadku funkcjonariuszy realizujących za-
dania służbowe:

1)  w  ramach grafiku służb, o  którym mowa 
w § 8 ust. 3, 

2) w indywidualnym rozkładzie czasu służby, 

3)  na podstawie polecenia realizacji zadania 
w warunkach, o których mowa w § 14 ust. 1, 
wykonywanego w trakcie odbywania podró-
ży służbowej 

— czas realizacji tych zadań ewidencjonuje się 
jako czas służby.”;

8)  w § 23 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie-
nie: 

„Do służby w godzinach zaliczanych do pory noc-
nej oraz w dni ustawowo wolne od pracy nie wy-
znacza się funkcjonariusza:”.

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller




