
Warszawa, dnia 21 czerwca 2017 r. 

Poz. 1177 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  

z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. poz. 941), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. poz. 1716); 

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. poz. 822); 

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. poz. 44). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. poz. 1716), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.ˮ; 

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej (Dz. U. poz. 822), który stanowi: 

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

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. poz. 44), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.ˮ. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1177 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. (poz. 1177) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 12 sierpnia 2008 r. 

w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 

Straży Granicznej 

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
3) 1. Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych 

dalej „funkcjonariuszamiˮ, wynosi 10,8% środków planowanych na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze 
stałym na dany rok kalendarzowy, zwanych dalej „podstawą wymiaruˮ, z tego: 

1) 8,1% podstawy wymiaru na nagrody roczne; 

2) 2,7% podstawy wymiaru na nagrody uznaniowe i zapomogi, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu staw-
ki stanowiącej 0,1% przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i łącznej liczby etatów funkcjonariu-
szy Straży Granicznej, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych i przeznaczone na na-
grody uznaniowe oraz zapomogi przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2.4) Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy tworzy się w oddziałach Straży 
Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 
ośrodkach Straży Granicznej i Komendzie Głównej Straży Granicznej. 

§ 2.
5) 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi ujmuje się w ramach 

planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy będących w dyspozycji odpowiednio Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Gra-
nicznej, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i komendantów ośrodków Straży Granicznej. 

2. Środki finansowe przeznaczone na nagrody uznaniowe i zapomogi na dany rok kalendarzowy ustala się 
w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i w Komendzie Głównej Straży Granicznej w wysokości 2,70% podstawy 
wymiaru, z tym że środki finansowe w wysokości 0,70% podstawy wymiaru pozostają w dyspozycji Komendanta Główne-
go Straży Granicznej. 

§ 3. Wysokość środków finansowych na nagrody uznaniowe i zapomogi może być podwyższana przez Komendanta 
Głównego Straży Granicznej o niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na uposażenia zasadnicze wraz 
z dodatkami o charakterze stałym i nagrody roczne, będące w jego dyspozycji. 

§ 4. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalenia wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uzna-
niowe i zapomogi dla funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2008 r. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości 
funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 904). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6). 

                                                           
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 
768 i 1086. 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. poz. 822), które weszło w życie z dniem 2 sierpnia 2013 r. 

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej (Dz. U. poz. 44), które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2014 r. 

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2008 r. 




