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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.
Poz. 1707

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

.go

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy
Straży Granicznej
Na podstawie art. 136b ust. 6 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 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 118, poz. 1015, z późn. zm.3))
wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

w.
rcl

1)

„5)	jednostka organizacyjna Straży Granicznej – Komendę Główną Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej,
ośrodek szkolenia Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej, komórkę organizacyjną Komendy Głównej
Straży Granicznej, kontyngent Straży Granicznej wydzielony do realizacji zadań poza granicami państwa.”;

2)

w § 3 w ust. 1:
a)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) komendant ośrodka Straży Granicznej,”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,”;

3)

w § 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

ww

„2)	komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka
Straży Granicznej kary: upomnienia, nagany, surowej nagany, nagany z ostrzeżeniem, ostrzeżenia o niepełnej
przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, obniżenia stopnia podoficerskiego i stopnia starszego szeregowego, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby, zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania oraz
wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, z wyjątkiem przypadków, w których wykonanie tych kar wymaga
odwołania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej ukaranego funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego,
3)	kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej kary: upomnienia, nagany, surowej
nagany, nagany z ostrzeżeniem, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku oraz
ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby,”;

1)

2)
3)

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.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1441, z 2003 r. Nr 220, poz. 2188, z 2007 r.
Nr 44, poz. 284, z 2010 r. Nr 142, poz. 958 oraz z 2012 r. poz. 935.
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w § 25 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

w § 39 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)	komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka
Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej oraz dowódcę
kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa przysługuje zażalenie
do Komendanta Głównego Straży Granicznej,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

w.
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.go

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

ww

5)

v.p
l

„1b. Jeżeli w dniu wydania orzeczenia zachodzi okoliczność uzasadniająca umorzenie postępowania w części,
o umorzeniu rozstrzyga się w orzeczeniu dyscyplinarnym.”;

