
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r.

Poz. 27

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 62 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 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegóło-
wego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. Nr 159, poz. 1340, z 2006 r. Nr 150, poz. 1086 
oraz z 2010 r. Nr 194, poz. 1294) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) komendanta ośrodka Straży Granicznej – kierownik komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej;”;

2) w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) komendant ośrodka Straży Granicznej;”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z wnioskiem o mianowanie na stopień w korpusie oficerów funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku 

komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży 
Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo na innym stanowisku bez-
pośrednio podległym Komendantowi Głównemu Straży Granicznej występuje Komendant Główny Straży Granicznej. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w oddziale, w ośrodku oraz w ośrodku 

szkolenia Straży Granicznej w przypadku mianowania na stopnie inne niż wymienione w pkt 1 lit. a–c funkcjo-
nariusza pełniącego służbę w tym oddziale, ośrodku albo ośrodku szkolenia.”;

5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, właściwy jest Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału, 
komendant ośrodka albo komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy, dla których 
jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych.”;

6) załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego 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 30 grudnia 2013 r. (poz. 27)

Załącznik nr 1 

WZÓR

Z łączniki do rozp rz dz i  
    
     .. . ..) 

    
 

 
strona 1 

 
 ............................................................................. 
 (nazwa jednostki organizacyjnej) 
 

WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ 
STRAŻY GRANICZNEJ 

 
Na podstawie art. ...... ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) wnoszę o mianowanie: 
 

na stopień ............................................. 
 

w korpusie ............................................ 
 

 

1.  Stopień, nr i data postanowienia, rozkazu personalnego: 

 

2. Nazwisko, imię i imię ojca: 

  

 

3.  Data i miejsce urodzenia: 

 

4. Stanowisko służbowe, stopień etatowy, nr i data rozkazu personalnego: 

  

 

5.  Nr ewidencyjny PESEL: 

 

6. Data podjęcia służby w Straży Granicznej: 

  

 

7. Wykształcenie ogólne: 

 

8. Przeszkolenie zawodowe: 

  

 
UZASADNIENIE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ........................................................................... .............................................................................................. 
 (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis podmiotu uprawnionego 
  do złożenia wniosku) 
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strona 2 

 
PRZEBIEG SŁUŻBY 

 
Czas służby Nazwa jednostki Nazwa stanowiska 

od do 
    
    

    

    

    

    

    

    
 

 
 
 .............................................................................................. 
 (podpis prowadzącego ewidencję) 
 
 
 

OPINIA WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 

AKT MIANOWANIA 
NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ 

 
Na podstawie art. ............. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) 

 
PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Postanowieniem nr ...................................... z dnia ....................................... r. 

 

MIANOWAŁ: 
 

........................................................................................................................................ 
(stopień, imię, nazwisko i imię ojca) 

 

NA STOPIEŃ: 
 

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

z dniem .................................................. r.  
 
 

m.p.  ........................................................................ 
(stopień, imię, nazwisko i podpis osoby wydającej akt mianowania) 

 
........................................................................... r. 
 (miejscowość i data) 

 

   

Załącznik nr 2

WZÓR
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 

AKT MIANOWANIA 
NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ 

 
Na podstawie art. ............. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  
 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) 

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

 
 

........................................................................................................................................* 

 
Rozkazem personalnym nr ...................................... z dnia ....................................... r. 

 

MIANOWAŁ: 
 

........................................................................................................................................ 
(stopień, imię, nazwisko i imię ojca) 

 

NA STOPIEŃ: 
 

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

z dniem .................................................. r.  
 
 

m.p.  ........................................................................ 
(stopień, imię, nazwisko i podpis osoby wydającej akt mianowania) 

 
........................................................................... r. 
 (miejscowość i data) 

 

∗ wpisać odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta 
oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej. 

 

   

Załącznik nr 3

WZÓR




