
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 928)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 1.
1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.
2. Do podstawowych zadań Policji należą:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w
miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego
korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
5)  nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie

określonym w odrębnych przepisach;
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
[7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz
odrębnych przepisów;]

<7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami
międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na
podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;>

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
9) (uchylony);
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10) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA);

11)  (uchylony).
[3. Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na

zasadach i w zakresie w nich określonych.]
<3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej

oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich
określonych.>

Rozdział 10a
Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa

Art. 145a.
1. Policjant może zostać delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w celu

realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, w kontyngencie policyjnym
wydzielonym do udziału w:

1) misji pokojowej;
2) akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;
3) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej;
4) szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych;
5) przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

2. Delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa oraz przedłużanie czasu
delegowania w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje za pisemną zgodą
policjanta.

Art. 145b.
1. O utworzeniu i likwidacji kontyngentu policyjnego postanawia:

1) Rada Ministrów - uchwałą, w przypadku, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - zarządzeniem, w przypadkach, o

których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3;
3) Komendant Główny Policji - decyzją, w przypadkach, o których mowa w art. 145a

ust. 1 pkt 4 i 5.
2. W uchwale, zarządzeniu lub decyzji, o których mowa w ust. 1, określa się w

szczególności:
1) nazwę kontyngentu, jego liczebność oraz czas pozostawania poza granicami

państwa;
2) cel skierowania kontyngentu, zakres jego zadań oraz obszar działania;
3) system kierowania i dowodzenia kontyngentem oraz organ organizacji

międzynarodowej, któremu kontyngent zostanie podporządkowany na czas operacji;
4) organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi

organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania
działalnością kontyngentu wykonującego zadania poza granicami państwa;
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5) uzbrojenie i wyposażenie kontyngentu w środki i sprzęt specjalny;
6) trasy i czas przemieszczania się kontyngentu w przypadku tranzytu.

Art. 145c.
1. W skład kontyngentu policyjnego mogą wchodzić pracownicy Policji, z zastrzeżeniem

ust. 2.
2. W celu zapewnienia obsady niektórych stanowisk w kontyngencie policyjnym przez

osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje można zatrudniać pracowników na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Art. 145d.
1. Policjanci i pracownicy Policji wchodzący w skład kontyngentu policyjnego podlegają na

terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym i porządkowym obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przestrzegać prawa państwa
przyjmującego oraz wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe.

Art. 145e.
1. Policjant w czasie delegowania do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym poza

granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia i inne
należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym - z
uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do
uposażenia i innych należności lub ich wysokość.

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia,
świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, podróży i przejazdów oraz inne należności
pieniężne związane z delegowaniem, wypłacane w walucie polskiej lub obcej.

Art. 145f.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokość dodatków, świadczeń i
należności, o których mowa w art. 145e ust. 2, uwzględniając ich rodzaje i zakres
przyznawania z uwagi na występujące zagrożenia, uciążliwość lub miejsce pełnienia
służby oraz sprawowaną przez policjanta funkcję;

2) uprawnienia i obowiązki policjantów delegowanych do pełnienia służby poza
granicami państwa, z uwzględnieniem warunków i trybu delegowania policjantów,
przypadków ich odwoływania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania
czasu delegowania, a także przełożonych właściwych w tych sprawach;

3) szczegółowe zasady zatrudniania w kontyngentach policyjnych pracowników, o
których mowa w art. 145c, i ich wynagradzania, z uwzględnieniem postanowień
zawartych w przepisach prawa pracy oraz specyfiki związanej z wykonywaniem
pracy w kontyngencie policyjnym realizującym zadania poza granicami państwa, a w
szczególności prawa do dodatku zagranicznego, świadczeń z tytułu podróży i
przejazdów oraz innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem, a także
świadczeń odszkodowawczych wynikających z odrębnych ustaw;

4) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.),
przez policjantów i pracowników, o których mowa w art. 145c, w związku z urazami
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nabytymi podczas wykonywania przez nich zadań poza granicami państwa oraz
sposób i tryb finansowania kosztów, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania
środków publicznych;

5) szczegółowe zasady i tryb finansowania i działania kontyngentu policyjnego, w tym
jego wyposażenia i przewozu, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych.

Art. 145g.
1. Wydatki związane z udziałem kontyngentów policyjnych poza granicami państwa

finansowane są z budżetu państwa, w części ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.

2. Jeżeli środki finansowe na ten cel nie zostały uwzględnione w budżecie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, zapewnia je Rada Ministrów.

<Rozdział 10b
Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej

Art. 145h.
Policjanci i pracownicy Policji są uprawnieni do wykonywania obowiązków służbowych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, w celu realizacji zadań:

1) w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych działań w celu
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania
przestępczości, o których mowa w art. 17 decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia
23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej,
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz.
UE L 210 z 06.08.2008, str. 1), zwanej dalej „decyzją Rady 2008/615/WSiSW”;

2) w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi
wydarzeniami, klęskami żywiołowymi oraz poważnymi zdarzeniami w celu
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania
przestępczości, o których mowa w art. 18 lit. c decyzji Rady 2008/615/WSiSW;

3) w ramach udzielania pomocy przez specjalną jednostkę interwencyjną, o której
mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie
usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi
państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz.
UE L 210 z 06.08.2008, str. 73).

Art. 145i.
O wykonywaniu obowiązków służbowych przez policjantów lub pracowników Policji
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, oraz określeniu warunków wykonywania tych
obowiązków postanawia:

1) Komendant Główny Policji – decyzją, w przypadku, o którym mowa w art. 145h
pkt 1;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – zarządzeniem, w przypadkach, o
których mowa w art. 145h pkt 2 i 3.>
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr

234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego

tworzy się jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formację - Straż Graniczną.
1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej

przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.
1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór

znaku graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego
ustalony dla godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku.

2. Do zadań Straży Granicznej należy:
1) ochrona granicy państwowej;
2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
3) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie

ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności:
a) przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy

państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem oraz dotyczących
wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy
państwowej,

b) przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1
pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,

c) przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy
państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz
wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy,
jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o
materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie
archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i
dowodach osobistych,

d) przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm.),

e)  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z
wykonywaniem komunikacji lotniczej,

f)  przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych
przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności
służbowych,

g)  przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez
osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w
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związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub
pracowników Straży Granicznej,

h)  przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego
skierowanych przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie
właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej;

5a) przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia
granicznego oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej;

5b)  zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących
przewóz lotniczy pasażerów;

5c)  ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym
przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;

5d)  prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom
terroryzmem;

6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie,
aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej;

7) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy
państwowej;

8) (uchylony);
9) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i

kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom
państwowym;

10) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez
statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;

11) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających,
przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz
informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

12) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych
oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód
granicznych;

13) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;

13a)  przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;

14) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
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2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i
wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego,
popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem
czynności służbowych.

[2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych
na zasadach i w zakresie w nich określonych.]

<2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii
Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie
w nich określonych.>

[3. Straż Graniczna w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
współdziała z organami ochrony granic innych państw.]

<3. Straż Graniczna w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu
granicznego współdziała z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej
oraz organami ochrony granic innych państw.>

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 3a.
Do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej należy w szczególności:

1) kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w zakresie ochrony
granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego;

2) analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej;
3)  nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a także
nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;

4) organizowanie i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz
pracowników Straży Granicznej;

5) sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad
ośrodkami szkolenia Straży Granicznej;

6) udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Straży
Granicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami
państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;

[8) prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w
sprawach ochrony granic państwowych.]

<8) prowadzenie współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz z
organami i instytucjami innych państw właściwymi w sprawach ochrony granic
państwowych i kontroli ruchu granicznego.>

Art. 9.
1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń w zakresie

określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią
służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-
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rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania
przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują
czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych organów
państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych
przepisach.

1a. Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z informacji o
osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i
instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
lub prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), bez wiedzy i zgody
osoby, której dane dotyczą.

1b. Administrator danych, o których mowa w ust. 1a, jest obowiązany udostępnić dane, z
zastrzeżeniem ust. 1d, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego
Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej lub upoważnionego
funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową. Fakt
udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631).

1c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym
mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz
możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej
lub komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom.

1d. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb
przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku
prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-
rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej, uwzględniając zakres informacji niezbędnych
do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej, cel, organizację przekazywania
informacji oraz sposób ich dokumentowania.

1e. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań,
korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji
Kryminalnych.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek

respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
6. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2, funkcjonariusze Straży

Granicznej mogą być mianowani do pełnienia odpowiednich funkcji pełnomocników
granicznych. Funkcję głównego pełnomocnika granicznego pełni Komendant Główny
Straży Granicznej.

7. Komendant Główny Straży Granicznej określa:
[1) metody i formy wykonywania zadań związanych z ochroną granicy państwowej w

zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
2) sposób pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych;]
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<1) metody i formy wykonywania zadań Straży Granicznej w zakresie nieobjętym
innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy, w tym zadań
wykonywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy oraz przepisami
prawa Unii Europejskiej;

2) sposób pełnienia służby w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na
podstawie ustawy, w tym sposób pełnienia służby poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi
na podstawie ustawy oraz przepisami prawa Unii Europejskiej;>

3) szczegółowy tryb wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym
wiz, przez komendantów placówek Straży Granicznej;

4) szczegółowy sposób wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności
zleconych w trybie ust. 1 przez właściwe organy państwowe;

5) sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy
państwowej i kontroli ruchu granicznego;

6) sposób gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej;
6a) zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży

Granicznej;
7) szczegółowe zasady szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do

realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także normy
wyżywienia zwierząt;

8) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby.

Art. 37.
1. Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z

uwzględnieniem prawa do wypoczynku.
2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie

rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a.
[2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w systemie

skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej, oddelegowanych do pełnienia
służby poza granicami państwa w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1, a także
delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży
Granicznej oraz funkcjonariuszy w służbie kandydackiej.]

<2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w
systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej, delegowanych do
czasowego pełnienia służby poza granicami państwa w przypadkach, o których
mowa w art. 40 ust. 2, a także delegowanych do pełnienia służby poza granicami
państwa w kontyngencie Straży Granicznej.>

3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi
przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.

3a.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do funkcjonariusza uprawnionego do dodatku funkcyjnego.
Funkcjonariuszowi uprawnionemu do dodatku funkcyjnego przysługuje czas wolny od
służby w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2, pełnioną przed
uzyskaniem uprawnienia do tego dodatku.
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4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rozkład
czasu służby, tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze
przekraczającym 40 godzin tygodniowo, uwzględniając:

1) rodzaj i organizację służby, sposób pełnienia dyżurów domowych oraz właściwość
przełożonych do określenia harmonogramu służby;

2) okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby ponad ustawowy wymiar, jak
również niezbędny czas na wypoczynek funkcjonariusza po służbie oraz sposób
prowadzenia ewidencji czasu służby;

3) możliwość wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej
odmiennego rozkładu czasu służby i trybu udzielania czasu wolnego w przypadku
ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

5.  W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny Komendant Główny Straży
Granicznej może wprowadzić, w zakresie określonym w ust. 4, odmienny od
obowiązującego rozkład czasu służby i tryb udzielania czasu wolnego w zamian za
służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo w jednostkach
organizacyjnych Straży Granicznej, z zachowaniem przepisu ust. 3.

[Art. 40.
1. Funkcjonariusz może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do

czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę.
Funkcjonariusz może być oddelegowany na niezbędny okres, za jego pisemną zgodą, do
pełnienia służby poza granicami państwa w ramach wykonywania zadań określonych w
umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską.

1a. Delegowanie do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości na terytorium
państwa nie może przekraczać 6 miesięcy. W okresie 2 lat od przeniesienia do pełnienia
służby albo od zakończenia delegowania do czasowego pełnienia służby w innej
miejscowości, funkcjonariusz może być, po raz kolejny, przeniesiony do pełnienia służby
albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, tylko za jego
pisemną zgodą.

2. Do przenoszenia lub delegowania funkcjonariusza właściwi są:
1) Komendant Główny Straży Granicznej w ramach całego państwa i poza jego

granicami;
2) komendant oddziału Straży Granicznej w ramach terytorialnego zasięgu działania

oddziału.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, należności i
świadczenia przysługujące funkcjonariuszom oddelegowanym do pełnienia służby poza
granicami państwa, uwzględniając rodzaje i warunki wykonywanych przez
funkcjonariusza zadań.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania świadczeń
opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z późn. zm.), przez funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 147e
ust. 1, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami
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państwa oraz sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów, uwzględniając zasady
wydatkowania środków publicznych.]

<Art. 40.
1. Funkcjonariusz może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do

czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub
innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę.

2. Funkcjonariusz może być delegowany do czasowego pełnienia służby:
1) na terytorium państw Unii Europejskiej w ramach wykonywania zadań

określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej lub umowach
międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską;

2) na terytorium państw nienależących do Unii Europejskiej w ramach
wykonywania zadań określonych w umowach międzynarodowych wiążących
Rzeczpospolitą Polską, za jego pisemną zgodą.

3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, nie może przekraczać 6
miesięcy. W okresie 2 lat od przeniesienia do pełnienia służby albo od zakończenia
delegowania do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży
Granicznej lub innej miejscowości, funkcjonariusz może być, po raz kolejny,
przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w
innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej albo innej miejscowości, tylko za
jego pisemną zgodą.

4. Do przenoszenia lub delegowania funkcjonariusza właściwi są:
1) Komendant Główny Straży Granicznej:

a) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) na terytorium państw Unii Europejskiej w ramach wykonywania zadań, o

których mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku gdy zadania te wykonują
funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
funkcjonariusze więcej niż jednego oddziału Straży Granicznej lub gdy
Komendant Główny Straży Granicznej tak zdecyduje,

c) na terytorium państw nienależących do Unii Europejskiej w ramach
wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

2) komendant oddziału Straży Granicznej:
a) w ramach terytorialnego zasięgu działania oddziału Straży Granicznej,
b) na terytorium państw Unii Europejskiej w ramach wykonywania zadań, o

których mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku gdy zadania te wykonują podlegli
mu funkcjonariusze.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
należności i świadczenia przysługujące funkcjonariuszom delegowanym do
pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając:

1) charakter lub zakres zadań wykonywanych przez funkcjonariusza;
2) rodzaje, warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń

związanych z delegowaniem;
3) możliwość ograniczenia w całości albo w części należności przysługujących

funkcjonariuszowi z tytułu odbywania zagranicznych podróży służbowych
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w przypadku otrzymywania ze źródła zagranicznego wynagrodzenia lub innych
świadczeń bądź należności przeznaczonych na pokrycie kosztów delegowania;

4) możliwość ograniczenia w całości albo w części prawa do uposażenia lub innych
należności i świadczeń z tytułu stosunku służbowego w przypadku
otrzymywania ze źródła zagranicznego wynagrodzenia, należności lub innych
świadczeń w związku z wykonywaniem czynności na rzecz podmiotu
zagranicznego;

5) szczegółowe prawa i obowiązki delegowanego, w tym wymóg zapewnienia po
zakończeniu delegowania warunków służby co najmniej równorzędnych do
istniejących przed delegowaniem;

6) tryb postępowania i właściwość przełożonych w tych sprawach, w szczególności
w zakresie wnioskowania o delegowanie, odwołania z delegowania, a także
wypłaty należności przysługujących delegowanemu, oraz podmioty zagraniczne,
które mogą inicjować postępowanie w tych sprawach.

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno uzależnić zakres uprawnień
delegowanego od charakteru lub rodzaju wykonywanych zadań, czasu trwania
delegowania, warunków bytowych i kosztów związanych z delegowaniem oraz
zakresu uprawnień i świadczeń przyznanych przez podmiot zagraniczny.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania
świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), przez funkcjonariuszy,
o których mowa w ust. 2 oraz w art. 147e ust. 1, w związku z urazami nabytymi
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz sposób i tryb
finansowania ponoszonych kosztów, uwzględniając zasady wydatkowania środków
publicznych.>

Rozdział 14a
Kontyngenty Straży Granicznej wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa

Art. 147c.
Do realizacji zadań poza granicami państwa może zostać wydzielony kontyngent Straży
Granicznej, zwany dalej "kontyngentem", w celu udziału w:

1) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego;
2) organizowaniu ochrony granicy państwowej;
3) zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;
3a)  rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem;
4) szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych;
5) przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

Art. 147d.
1. O utworzeniu kontyngentu postanawia, w drodze decyzji:

1)  minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadkach, o których mowa w art.
147c pkt 1-3a;

2) Komendant Główny Straży Granicznej w przypadkach, o których mowa w art. 147c pkt
4 i 5.
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2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1) nazwę kontyngentu, jego liczebność oraz czas, przez jaki będzie pozostawać poza

granicami państwa;
2) cel skierowania kontyngentu, zakres jego zadań oraz obszar działania;
3) system kierowania i dowodzenia kontyngentem;
4) uzbrojenie i wyposażenie kontyngentu w środki i sprzęt specjalny;
5) trasy i czas przemieszczania się kontyngentu w przypadku tranzytu.

3.  W przypadkach, o których mowa w art. 147c pkt 1-3a, w decyzji określa się ponadto:
1) organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent zostanie podporządkowany na

czas operacji;
2) organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi

organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalnością
kontyngentu wykonującego zadania poza granicami państwa.

4. W przypadku konieczności przedłużenia lub skrócenia okresu użycia kontyngentu poza
granicami państwa, przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 147e.
1. W skład kontyngentu wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej.
2.  Delegowanie do pełnienia służby w kontyngencie oraz przedłużenie czasu delegowania, w

przypadkach określonych w art. 147c pkt 1-3a, następuje za pisemną zgodą
funkcjonariusza.

Art. 147f.
1. W skład kontyngentu mogą wchodzić pracownicy Straży Granicznej.
2. W celu zapewnienia obsady niektórych stanowisk w kontyngencie przez osoby niebędące

pracownikami Straży Granicznej, które posiadają specjalistyczne kwalifikacje, można
zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.

Art. 147g.
1. Funkcjonariusze oraz osoby, o których mowa w art. 147f, wchodzące w skład kontyngentu,

podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym, karnym i
porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Funkcjonariusze oraz osoby, o których mowa w art. 147f, wchodzące w skład kontyngentu,
są obowiązani przestrzegać prawa państwa przyjmującego oraz prawa międzynarodowego
wiążącego Rzeczpospolitą Polską.

Art. 147h.
1. Funkcjonariusz w czasie delegowania do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami

państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia oraz inne należności
pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym - z
uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do
uposażenia i innych należności lub na ich wysokość.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do
uposażenia, świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, należności z tytułu krajowej lub
zagranicznej podróży służbowej oraz inne należności pieniężne związane z delegowaniem,
wypłacane w walucie polskiej lub obcej.
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Art. 147i.
Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie oraz osobie, o której
mowa w art. 147f, przysługują w szczególności następujące uprawnienia i świadczenia:

1) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;
2) bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i artykuły

sanitarne;
3) bezpłatny przewóz do miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy na obszarze

działania kontyngentu i z powrotem do kraju, w związku z rozpoczęciem i
zakończeniem pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie;

4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia
służby lub pracy w kontyngencie, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój
zdrowia lub śmierć.

Art. 147j.
1. Funkcjonariusz wchodzący w skład kontyngentu podlega:

1) bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom profilaktycznym
w przypadku delegowania do służby;

2) bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym, po powrocie do kraju w związku z
zakończeniem służby w kontyngencie.

2. Funkcjonariuszowi choremu lub rannemu, po wyleczeniu, oraz funkcjonariuszowi, który
doznał urazu psychicznego, po zakończeniu służby w kontyngencie przysługuje
skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust. 1,
2) tryb kierowania funkcjonariuszy na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz program

turnusów, o których mowa w ust. 2,
3) podmioty wykonujące badania, a także kierujące funkcjonariuszy na badania i turnusy

leczniczo-profilaktyczne,
4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań przed

rozpoczęciem służby w kontyngencie i po jej zakończeniu oraz w związku ze
skierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny,

5) kalendarz obowiązujących szczepień
- uwzględniając zasadność przeprowadzania badań specjalistycznych wymaganych do

służby w kontyngencie w zależności od obszaru działania kontyngentu i zakresu
wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań, szczegółowy program turnusów oraz
zapewnienie zgodności kalendarza szczepień z przepisami sanitarnymi.

Art. 147k.
1. Dowódca kontyngentu może wycofać osobę, o której mowa w art. 147f ust. 2, ze składu

kontyngentu:
1) niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie

umowy z winy pracownika;
2) na jej prośbę;
3) gdy niezdolność do wykonywania pracy w kontyngencie z przyczyn niezawinionych

przez pracownika trwa dłużej niż 14 dni.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie wykonuje pracy od dnia otrzymania pisemnego

powiadomienia o wycofaniu z kontyngentu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowę o pracę rozwiązuje się po powrocie

pracownika do kraju, na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie pracy.
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Art. 147l.
1. Osoby, o których mowa w art. 147f, podlegają badaniom i szczepieniom, o których mowa

w art. 147j ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Do badań i szczepień stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 147j

ust. 3.

Art. 147m.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokość dodatków, świadczeń i
należności, o których mowa w art. 147h ust. 2, uwzględniając ich rodzaje i zakres
przyznawania z uwagi na występujące zagrożenia, uciążliwość lub miejsce pełnienia
służby oraz sprawowaną przez funkcjonariusza funkcję;

2) warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w kontyngencie poza
granicami państwa oraz odwoływania do kraju, a także przedłużania czasu delegowania,
warunki pełnienia służby, w tym zakres podległości służbowej, uwzględniając specyfikę
wykonywanych zadań;

3) dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom w związku z delegowaniem do
pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa, uwzględniając ich
zróżnicowanie związane z zakresem zadań kontyngentu oraz obszarem jego działania;

4) tryb i warunki zatrudniania w kontyngentach pracowników, o których mowa w art.
147f, i ich wynagradzania, z uwzględnieniem specyfiki związanej z wykonywaniem
pracy w kontyngencie realizującym zadania poza granicami państwa, a w szczególności
otrzymywania dodatku zagranicznego, świadczeń z tytułu podróży i przejazdów oraz
innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem;

5) szczegółowy sposób realizacji uprawnień, o których mowa w art. 147i pkt 1, 3 i 4,
przysługujących funkcjonariuszom delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie
oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie, uwzględniając konieczność
zapewnienia niezbędnych świadczeń w okresie przygotowań do pełnienia służby oraz
wykonywania pracy w kontyngencie;

6) szczegółowe zasady i tryb finansowania kontyngentu, w tym jego przewozu, oraz
podmiot właściwy w sprawach obsługi finansowej, uwzględniając możliwość
finansowania kontyngentu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
możliwość przekazywania zaliczek na wydatki związane z przygotowaniem w kraju
kontyngentu do wykonywania zadań poza granicami państwa oraz rodzaje wydatków,
na które mogą być przeznaczone.

Art. 147n.
Wydatki związane z utworzeniem kontyngentów i ich użyciem poza granicami państwa
finansowane są z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych.

[Rozdział 14b
Służba funkcjonariuszy Straży Granicznej w zespołach szybkiej interwencji na granicy

Art. 147o.
1. Do zespołów szybkiej interwencji na granicy utworzonych zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz
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zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego
mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz.
Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 863/2007",
mogą zostać delegowani funkcjonariusze wchodzący w skład krajowej rezerwy
ekspertów.

2. Komendant Główny Straży Granicznej określa, w drodze decyzji, skład krajowej rezerwy
ekspertów stanowiącej część rezerwy interwencyjnej, o której mowa w rozporządzeniu nr
863/2007.

3. Włączenie w skład krajowej rezerwy ekspertów następuje za pisemną zgodą
funkcjonariusza. Zgoda ta obejmuje delegowania funkcjonariusza do zespołów szybkiej
interwencji na granicy.

4. Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu nr
863/2007, deleguje lub odmawia delegowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań w
zespołach szybkiej interwencji na granicy.

5. W czasie delegowania, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz wykonuje polecenia
właściwych przełożonych przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. Do funkcjonariuszy delegowanych do zespołów szybkiej interwencji na granicy stosuje się
odpowiednio przepisy:

1) art. 37 ust. 2a, art. 147h ust. 1 i art. 147j;
2) art. 147h ust. 2 - w zakresie świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu.]

<Rozdział 14b
Udział Straży Granicznej we wspólnych działaniach koordynowanych przez Europejską

Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw
Członkowskich Unii Europejskiej

Art. 147o.
1. Funkcjonariusze wchodzący w skład krajowej rezerwy ekspertów mogą zostać

delegowani do:
1) zespołów szybkiej interwencji na granicy utworzonych i działających zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej
interwencji na granicy oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr
2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającym uprawnienia i
zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30),
zwanym dalej „rozporządzeniem nr 863/2007”;

2) udziału we wspólnych operacjach przeprowadzanych zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r.
ustanawiającym Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE L 349 z 25.11.2004, str. 1), zmienionym rozporządzeniem (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 863/2007 (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30),
zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2007/2004”.
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2. Komendant Główny Straży Granicznej określa, w drodze decyzji, skład krajowej
rezerwy ekspertów, o której mowa w ust. 1.

3. Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu
nr 863/2007, deleguje lub odmawia delegowania funkcjonariusza do wykonywania
zadań w zespołach szybkiej interwencji na granicy oraz we wspólnych operacjach
koordynowanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zwaną dalej
„Agencją Frontex”.

Art. 147p.
1. Komendant Główny Straży Granicznej może udostępnić Agencji Frontex sprzęt

techniczny będący w zarządzie Straży Granicznej w celu włączenia do centralnego
rejestru dostępnego wyposażenia technicznego CRATE oraz wykorzystania w
trakcie wspólnych działań koordynowanych przez Agencję Frontex, zgodnie z
rozporządzeniem 2007/2004, w tym poza granicami państwa.

2. Komendant Główny Straży Granicznej może delegować funkcjonariuszy lub
pracowników do obsługi sprzętu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 147r.
1. W czasie delegowania funkcjonariusze i pracownicy wykonują polecenia właściwych

przełożonych przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Do delegowanych funkcjonariuszy stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 147h ust. 1 i art. 147j ust. 2;
2) art. 147h ust. 2 – w zakresie świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

3. Delegowanie pracownika do wykonywania zajęć poza siedzibą urzędu, w którym
wykonuje on pracę, następuje na podstawie odrębnych przepisów.>

<Rozdział 14c
Udział Straży Granicznej we współpracy transgranicznej państw Unii Europejskiej

Art. 147s.
Funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej mogą zostać delegowani do
wykonywania obowiązków służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w celu realizacji zadań:

1) w formie wspólnych patroli i innego rodzaju wspólnych operacji służących
ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobieganiu
przestępczości, o których mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW z
dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej,
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz.
UE L 210 z 06.08.2008, str. 1), zwanej dalej „decyzją Rady 2008/615/WSiSW”;

2) w formie udzielania wsparcia w związku ze zgromadzeniami, imprezami
masowymi lub podobnymi wydarzeniami, klęskami żywiołowymi oraz
poważnymi zdarzeniami, w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz zapobiegania przestępczości, o których mowa w art. 18 decyzji
Rady 2008/615/WSiSW.
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Art. 147t.
1. Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej,

po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, podejmuje
decyzje w sprawie realizacji przez Straż Graniczną:

1) zadań, o których mowa w art. 147s pkt 1, oraz określa warunki prowadzenia
tych działań, zgodnie z art. 17 ust. 3 decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23
czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12);

2) zadań, o których mowa w art. 147s pkt 2, oraz określa warunki prowadzenia
tych działań.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwym jest:
1) Komendant Główny Straży Granicznej, w przypadku gdy zadania wykonują

funkcjonariusze Komendy Głównej Straży Granicznej lub funkcjonariusze
więcej niż jednego oddziału Straży Granicznej lub gdy Komendant Główny
Straży Granicznej tak zdecyduje;

2) komendant oddziału Straży Granicznej, w przypadku gdy zadania wykonują
podlegli mu funkcjonariusze.

Art. 147u.
1. Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w art. 40, deleguje

lub odmawia delegowania funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania zadań
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. W czasie delegowania, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze i pracownicy
wykonują polecenia właściwych przełożonych przyjmującego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Do funkcjonariuszy delegowanych do wykonywania zadań na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 147h ust. 1 i art. 147j ust. 2;
2) art. 147h ust. 2 – w zakresie świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

4. Delegowanie pracownika do wykonywania zadań poza siedzibą urzędu, w którym
wykonuje on pracę, następuje na podstawie odrębnych przepisów.>

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ (Dz.

U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67)

[Art. 17d.
Funkcjonariusze straży granicznych, w rozumieniu rozporządzenia nr 863/2007, państw
członkowskich Unii Europejskiej na granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w
rozumieniu kodeksu granicznego Schengen wykonują zadania w ramach zespołów szybkiej
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interwencji na granicy zgodnie z przepisami krajowymi odnoszącymi się do funkcjonariuszy
Straży Granicznej w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 863/2007.

Art. 17e.
Komendant Główny Straży Granicznej w zakresie dotyczącym zespołów szybkiej interwencji
na granicy:

1) wykonuje zadania krajowego punktu kontaktowego właściwego w sprawach
komunikacji z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej;

2) uzgadnia plan operacyjny określający szczegółowe warunki oddelegowania zespołów
szybkiej interwencji na granicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]

<Art. 17d.
Funkcjonariusze straży granicznych, w rozumieniu rozporządzenia nr 863/2007, państw
członkowskich Unii Europejskiej na granicy państwowej stanowiącej granicę
zewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen wykonują zadania w ramach:

1) zespołów szybkiej interwencji na granicy zgodnie z przepisami krajowymi
odnoszącymi się do funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie określonym
w rozporządzeniu nr 863/2007;

2) wspólnych operacji zgodnie z przepisami krajowymi odnoszącymi się do
funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie określonym w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającym
Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych
Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 349 z
25.11.2004, str. 1).

Art. 17e.
Komendant Główny Straży Granicznej w zakresie dotyczącym:

1) zespołów szybkiej interwencji na granicy – wykonuje zadania krajowego punktu
kontaktowego właściwego w sprawach komunikacji z Europejską Agencją
Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw
Członkowskich Unii Europejskiej oraz uzgadnia plan operacyjny określający
szczegółowe warunki oddelegowania zespołów szybkiej interwencji na granicy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wspólnych operacji – wykonuje zadania krajowego punktu kontaktowego
właściwego w sprawach komunikacji z Europejską Agencją Zarządzania
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich
Unii Europejskiej.>

<Art. 17f.
Do funkcjonariuszy straży granicznych państw członkowskich Unii Europejskiej
wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą właściwych organów
Rzeczypospolitej Polskiej, zadania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, w
zakresie transportowania, przewozu oraz przesyłania broni i amunicji, stosuje się
przepisy obowiązujące funkcjonariuszy Straży Granicznej.>
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USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525,

z późn. zm.)

Art. 3.
Przepisy ustawy nie dotyczą:

1)  broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby
Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do
których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy;

2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień
międzynarodowych;

[2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznej państw
Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
zespołów szybkiej interwencji na granicy na zasadach określonych w rozporządzeniu
(WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz
zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego
mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy
(Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30);]

<2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych
państw członkowskich Unii Europejskiej przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą właściwych
organów Rzeczypospolitej Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej;>

3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie
dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania,
przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i
wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a
także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów;

4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców
zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr
238, poz. 2019).


