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ZARZĄDZENIE NR 29

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej                                    
w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia umundurowania

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 12 paździer-
nika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, 
z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, 
poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, 
Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 
i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu Nr 17 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia 
przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej 
w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma 
obowiązku noszenia umundurowania (Dz. Urz. KGSG Nr 3, 
poz.14) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„2) pełnienia służby granicznej w formie patrolowa-
nia lub prowadzenia rozpoznania wymagających 
użycia ubioru cywilnego, na polecenie właści-
wego przełożonego;”, 

b)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. W przypadkach innych, niż określone w ust. 1, 

Komendant Główny Straży Granicznej lub jego 

zastępcy, komendant oddziału albo ośrodka 
szkolenia Straży Granicznej oraz kierownicy 
komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Straży Granicznej mogą zwolnić podległych im 
funkcjonariuszy z obowiązku noszenia umundu-
rowania w czasie wykonywania obowiązków 
służbowych. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może mieć 
formę ustną lub pisemną, jest udzielane na czas 
określony i nie może wpływać negatywnie na 
wykonywanie powierzonych obowiązków służ-
bowych.”; 

2) § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i doda-
je się ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Użytkowanie ubioru cywilnego nie powoduje zo-

bowiązań finansowo-rzeczowych Straży Granicznej 
wobec funkcjonariusza zwolnionego z obowiązku 
noszenia umundurowania w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych.”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia podpisania. 
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