
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r.

Poz. 25

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania 
wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 56, poz. 510, z 2005 r. Nr 214, poz. 1815 oraz z 2006 r. Nr 107, 
poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia 
Straży Granicznej – funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych im oddziałach, ośrodkach lub ośrodkach 
szkolenia,

3)  kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej – funkcjonariuszom pełniącym służbę 
w podległej mu komórce organizacyjnej, w przypadku wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 1–4,”;

2) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia 
Straży Granicznej i kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej – do 7 dni kalenda-
rzowych,”;

3) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniej-
szego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

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, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650. 
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Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

 z dnia .......................... (poz. …..) 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR 
 
.............................................., dnia .................................. 

(miejsce sporządzenia informacji) 
 

 

 

Informacja o udzieleniu pochwały 

 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) oraz § 3 ust. ....... pkt ....... 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r.  
w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 56, 
poz. 510, z późn. zm.), w dniu ........................................... udzieliłem(-łam) 
 

 

................................................................................................................................................................. 
(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe wyróżnionego funkcjonariusza) 

 

 

pochwały. 

 

 

Uzasadnienie 

 

....................................................................................................................................................... 
(krótki opis okoliczności uzasadniających udzielenie pochwały) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

................................................................................. 
(podpis podmiotu udzielającego pochwały, z podaniem stopnia, 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego) 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 30 grudnia 2013 r. (poz. 25)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Załącznik nr 2  

 

 

WZÓR 
 

................................................................................ 
(miejscowość) 

 

 

Rozkaz o wyróżnieniu* 

z dnia ..................................................... 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt ....... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) oraz § 3 ust. ....... pkt ....... 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r.  
w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 56, 
poz. 510, z późn. zm.)  
 

wyróżniam 

 

....................................................................................................................................................... 
(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe wyróżnianego(-nych) funkcjonariusza(-szy)) 

 

 

.................................................... 
(podać rodzaj wyróżnienia) 

 

Uzasadnienie 

 

....................................................................................................................................................... 
(wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie wyróżnienia) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

........................................................................... 
(podpis podmiotu udzielającego wyróżnienia, z podaniem stopnia, 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego) 
 

 

∗ Decyzja o wyróżnieniu – w przypadku udzielania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
wyróżnień, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej. 

Załącznik nr 2

WZÓR
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