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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 marca 2014 r.
Poz. 285

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

.go

z dnia 24 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 39 ust. 3 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 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego
opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 86, poz. 787 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 404) wprowadza się następujące zmiany:
1)

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

w.
rcl

a)

„1. Opinię służbową dotyczącą funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, sporządza się:
1)

2)

w okresie służby przygotowawczej nie później niż do:
a)

90 dnia po upływie pierwszego roku służby,

b)

30 dnia przed upływem drugiego roku służby,

c)

90 dnia przed mianowaniem na stałe,

w służbie stałej:

a)	po upływie każdych 3 lat służby do osiągnięcia 15 lat służby, a później po upływie każdych 5 lat służby,
b)	po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia sporządzenia opinii służbowej stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a), liczy się od dnia przyjęcia do służby lub od dnia ostatniego okresowego opiniowania służbowego, zwanego dalej „opiniowaniem”. Przy obliczaniu terminów sporządzania opinii służbowej nie uwzględnia się opiniowania w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.”,
w ust. 3:

ww

b)

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a–2c w brzmieniu:
„2a) dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

1)

2)

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).
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.


Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 285

2b) urlopu rodzicielskiego,
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2c) urlopu ojcowskiego,”,
– po pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10)	zwolnienia od zajęć służbowych, udzielonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 72
ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.”;
2)

w § 3 w ust. 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)	ustalania, czy funkcjonariusz spełnia warunki do mianowania na wyższy stopień Straży Granicznej, jeżeli
od dnia ostatniego opiniowania minął co najmniej rok albo wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę
opinii służbowej, mającą wpływ na mianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy,”,
b)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

3)

po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

.go

„7)	na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy
Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki lub dywizjonu
Straży Granicznej.”;

„§ 3a. 1. Opiniowania w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dokonuje się najpóźniej na 120 dni przed
najbliższym możliwym terminem mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy na podstawie art. 56 ustawy.
2. Termin opiniowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy opinii służbowej wydanej w trybie odwoławczym.

w § 8:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest Komendant Główny Straży Granicznej, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
komendant oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki oraz dywizjonu Straży Granicznej.
1b. Do rozpatrzenia odwołania od opinii służbowej:

1)

stwierdzającej nieprzydatność do służby w okresie służby przygotowawczej,

2)

stwierdzającej nieprzydatność na zajmowanym stanowisku w okresie służby przygotowawczej,

3)	będącej kolejną opinią stwierdzającą niewywiązywanie się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, wydaną po upływie co najmniej 6 miesięcy od poprzedniej opinii stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych,

4)	zawierającej wniosek o niemianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy w najbliższym terminie mianowania

ww

4)

w.
rcl

3. Ostateczna opinia służbowa zawierająca wniosek o niemianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy pozostaje w mocy nie dłużej niż do 121 dnia przed kolejnym możliwym terminem mianowania funkcjonariusza na
wyższy stopień służbowy na podstawie art. 56 ustawy, chyba że przed tym terminem zostanie sporządzona kolejna
opinia służbowa.”;

– właściwi są Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci
ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania oraz w okresie rozpatrywania odwołania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania decyzji personalnej, której podjęcie jest uzależnione od treści tej
opinii.”,

c)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Opinia służbowa wydana w trybie odwoławczym jest ostateczna. Ostateczną opinię służbową włącza się
do akt osobowych opiniowanego, z wyjątkiem opinii służbowej wydanej w przypadku, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 3. Uchylona opinia służbowa podlega zniszczeniu.”;
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w załączniku do rozporządzenia:
w części I wyrazy: „okoliczności wystawienia opinii (okresowa, awans itp.)” zastępuje się wyrazami: „okoliczności sporządzenia opinii (powołać właściwy przepis rozporządzenia)”,

b)

w części V wyrazy: „- skierować na kurs doskonalenia zawodowego (do szkoły), - awansować w stopniu Straży
Granicznej, - podwyższyć uposażenie itp.” zastępuje się wyrazami: „- skierować na kurs doskonalenia zawodowego (do szkoły), - mianować na wyższy stopień służbowy, - nie mianować na wyższy stopień służbowy
w najbliższym terminie mianowania, - podwyższyć uposażenie itp.”.
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a)

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

w.
rcl

.go

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

ww

5)
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