
                           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 lipca 2021 r. 

Poz. 1189 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień 

od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej 

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 

1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu 

obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej 

(Dz. U. poz. 879, z 2011 r. poz. 759, z 2014 r. poz. 1721, z 2017 r. poz. 846 oraz z 2020 r. poz. 1125) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 14: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Funkcjonariuszowi odbywającemu aplikację legislacyjną przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych 

w celu przygotowania się i przystąpienia do egzaminu kończącego aplikację legislacyjną w wymiarze 14 dni robo-

czych.”, 

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2. Funkcjonariuszowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami 

organizacyjnymi Straży Granicznej – na podstawie skierowania przełożonego właściwego w sprawach osobo-

wych na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie albo studia podyplo-

mowe – przysługują zwolnienia od zajęć służbowych na: 

1) udział w obowiązkowych zajęciach przewidzianych programem studiów w wymiarze umożliwiającym 

udział w tych zajęciach; 

2) przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów w wymiarze nie większym niż: 

a) 21 dni roboczych w każdym roku studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – stacjonarnych, 

b) 28 dni roboczych w każdym roku studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – niestacjonarnych, 

c) 28 dni roboczych w całym okresie nauki – w przypadku studiów podyplomowych; 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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3) przygotowanie pracy dyplomowej albo innej pracy wymaganej na zakończenie studiów oraz przygotowanie 

się i przystąpienie do egzaminów kończących studia w wymiarze nie większym niż: 

a) 21 dni roboczych, dodatkowo, w ostatnim roku studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, 

b) 6 dni roboczych, dodatkowo – w przypadku studiów podyplomowych. 

3. Funkcjonariuszowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami orga-

nizacyjnymi Straży Granicznej na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich albo studiach podyplomowych, bez skierowania, przełożony właściwy w sprawach osobowych może 

wyrazić, na jego wniosek, zgodę na udzielanie zwolnień od zajęć służbowych na: 

1) udział w obowiązkowych zajęciach w ramach studiów stacjonarnych albo niestacjonarnych, jeżeli obowią-

zujący funkcjonariusza rozkład czasu służby nie pozwala na udział w tych zajęciach, w wymiarze przewi-

dzianym programem nie większym niż 5 godzin tygodniowo; 

2) udział w zajęciach innych niż wymienione w pkt 1 oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów 

w każdym roku studiów: 

a) stacjonarnych – w wymiarze nie większym niż 21 dni roboczych, 

b) niestacjonarnych – w wymiarze nie większym niż 28 dni roboczych; 

3) udział w zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów na studiach podyplomowych – 

w wymiarze nie większym niż 28 dni roboczych w całym okresie nauki; 

4) przygotowanie pracy dyplomowej albo innej pracy wymaganej na zakończenie studiów oraz przygotowanie 

się i przystąpienie do egzaminów kończących studia: 

a) pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolite magisterskie – w wymiarze nie większym niż 

21 dni roboczych, dodatkowo, w ostatnim roku studiów, 

b) podyplomowe – w wymiarze nie większym niż 6 dni roboczych, dodatkowo. 

4. Funkcjonariuszowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe poprzez przygotowanie rozprawy doktorskiej 

przysługuje, na jego wniosek, zwolnienie od zajęć służbowych na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej 

oraz zwolnienie od zajęć służbowych na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej – w wymiarze nie więk-

szym niż: 

1) 28 dni roboczych w całym okresie przygotowywania rozprawy doktorskiej; 

2) 7 dni roboczych na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Funkcjonariuszowi ubiegającemu się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w przypadku przepro-

wadzania kolokwium habilitacyjnego w toku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 

przysługuje, na jego wniosek, zwolnienie od zajęć służbowych w celu przygotowania się i przystąpienia do kolo-

kwium habilitacyjnego w wymiarze nie większym niż 28 dni roboczych.”; 

2) w § 14a: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 3–5”, 

b) uchyla się ust. 3; 

3) w § 16 w ust. 1 wyrazy „ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1a i 3”. 

§ 2. Do przysługującego zwolnienia od zajęć służbowych na udział w obowiązkowych zajęciach przewidzianych pro-

gramem studiów, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na podstawie skierowania przeło-

żonego właściwego w sprawach osobowych wydanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 
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