
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r. 

Poz. 215 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy 

Straży Granicznej 

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia 

zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z późn. zm.
2)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych lub utrzymujący stałą gotowość 

do ich pełnienia”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) w tabeli nr 1: 

– wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie: 

5 

Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, 

dziekan, radca prawny, legislator, rzecznik prasowy 

Komendanta Głównego SG – kierownik zespołu 

prasowego 

15 płk 

– uchyla się wiersz oznaczony lp. 6, 

– wiersze oznaczone lp. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

8 Audytor wewnętrzny, wicedziekan 14 ppłk 

9 
Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej 

sekcji, rzecznik prasowy 
12 ppłk 

                                                           
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).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 247 i 815, z 2019 r. poz. 242 

i 2026 oraz z 2020 r. poz. 589 i 2409. 
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b) w tabeli nr 1a: 

– wiersz oznaczony lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

3 
Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, 

dziekan, radca prawny, legislator 
15 płk 

– uchyla się wiersz oznaczony lp. 4, 

c) w tabeli nr 2: 

– wiersze oznaczone lp. 4–6 otrzymują brzmienie: 

4 

Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, 

naczelnik wydziału – kierownik strzeżonego ośrodka 

dla cudzoziemców, radca prawny 

12 ppłk, kmdr por. 

5 
Rzecznik prasowy komendanta oddziału SG – 

kierownik zespołu prasowego 
11 mjr, kmdr ppor. 

6 

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej 

sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu 

audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny 

10 mjr, kmdr ppor. 

d) w tabeli nr 3: 

– wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie: 

5 
Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, 

radca prawny 
12 ppłk, kmdr por. 

– uchyla się wiersz oznaczony lp. 6, 

e) w tabeli nr 4: 

– wiersz oznaczony lp. 4 otrzymuje brzmienie: 

4 
Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału – kierownik 

strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny 
12 ppłk, kmdr por. 

– uchyla się wiersz oznaczony lp. 5; 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia wiersz oznaczony lp. 9 otrzymuje brzmienie: 

§ 2. Funkcjonariusz mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisko służbowe, 

które przepisami niniejszego rozporządzenia zostało zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego, zachowuje 

prawo do uposażenia zasadniczego w dotychczasowej wysokości, do czasu uzyskania na podstawie przepisów rozporzą-

dzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, prawa do uposażenia zasadniczego co 

najmniej w takiej samej wysokości. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi 

w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 

9 
Rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG – kierownik zespołu prasowego, rzecznik prasowy komendanta 

oddziału SG – kierownik zespołu prasowego, rzecznik prasowy 
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