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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 maja 2002 r.

w sprawie wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych
funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej skierowanym do szko∏y lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany dalej
„funkcjonariuszem”, otrzymuje w czasie odbywania
studiów w systemie dziennym w Wy˝szej Szkole Poli-
cji lub w wy˝szej szkole wojskowej uposa˝enie oraz in-
ne nale˝noÊci przys∏ugujàce na stanowisku zajmowa-
nym bezpoÊrednio przed skierowaniem na studia,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym czasie zmian ma-
jàcych wp∏yw na ich wysokoÊç.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na studia
w Wy˝szej Szkole Policji lub w wy˝szej szkole wojsko-
wej albo w oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicznej, w sys-
temie dziennym poza miejscem sta∏ego zamieszkania
lub pe∏nienia s∏u˝by, przys∏ugujà nale˝noÊci jak z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, za czas prze-
jazdu:

1) do miejsca odbywania nauki w celu jej rozpocz´cia,

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzianej pro-
gramem kszta∏cenia i z powrotem,

3) do miejsca sta∏ego zamieszkania lub pe∏nienia
s∏u˝by i z powrotem, w czasie wolnym od zaj´ç
szkolnych, je˝eli przerwa w zaj´ciach wynika z ich
harmonogramu i obejmuje co najmniej trzy kolej-
ne dni kalendarzowe,

4) do miejsca pe∏nienia s∏u˝by po ukoƒczeniu nauki.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje po up∏ywie ka˝dego szeÊciotygodniowego
okresu nauki zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny na
pokrycie kosztów przejazdu do miejsca sta∏ego za-
mieszkania lub s∏u˝by i z powrotem, w wysokoÊci ceny
biletu II klasy pociàgu pospiesznego — z uwzgl´dnie-
niem posiadanych uprawnieƒ, w tym wykupionych, do
bezp∏atnych lub ulgowych przejazdów — na ∏àcznà od-
leg∏oÊç odpowiednio:

1)  200 km — je˝eli przejazd wynosi do 200 km,

2) 400 km — je˝eli przejazd wynosi od 201 km do
400 km,

3) 600 km — je˝eli przejazd wynosi od 401 km do
600 km,

4) 800 km — je˝eli przejazd wynosi od 601 km do
800 km,

5) 1 000 km — je˝eli przejazd wynosi ponad 800 km.

§ 3. 1. Uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne,
o których mowa w § 1, wyp∏aca jednostka organizacyj-
na Stra˝y Granicznej, w której funkcjonariusz pe∏ni∏
s∏u˝b´ bezpoÊrednio przed skierowaniem do szko∏y.

2. Funkcjonariuszowi skierowanemu do oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej nale˝noÊci, w przypad-
kach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, wyp∏aca jed-
nostka organizacyjna Stra˝y Granicznej, w której funk-
cjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´ bezpoÊrednio przed skierowa-
niem.

3. Funkcjonariuszowi skierowanemu do oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej nale˝noÊci, w przypad-
kach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, wyp∏aca jed-
nostka organizacyjna Stra˝y Granicznej, do której funk-
cjonariusz zosta∏ skierowany.

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej nale˝noÊci, w przypad-
kach, o których mowa w § 2 ust. 2, wyp∏aca jednostka
organizacyjna Stra˝y Granicznej wyp∏acajàca uposa˝e-
nie.

5. Funkcjonariuszowi skierowanemu do Wy˝szej
Szko∏y Policji lub wy˝szej szko∏y wojskowej nale˝noÊci,
w przypadkach, o których mowa w § 2, wyp∏aca jed-
nostka organizacyjna Stra˝y Granicznej wyp∏acajàca
uposa˝enie.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na nauk´
lub przeszkolenie albo studia w Wy˝szej Szkole Policji
lub w wy˝szej szkole wojskowej w systemie innym ni˝
dzienny, bioràcemu udzia∏ w obowiàzkowych zaj´ciach
programowych poza miejscem sta∏ego zamieszkania
lub pe∏nienia s∏u˝by, przys∏uguje zwrot kosztów prze-
jazdu, zakwaterowania i wy˝ywienia w wysokoÊci i na
zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych na-
le˝noÊci funkcjonariusza Stra˝y Granicznej za podró˝e
s∏u˝bowe, przeniesienia i delegowania na obszarze
kraju, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi,
o którym mowa w ust. 1, przez jednostk´ organizacyj-
nà Stra˝y Granicznej bezp∏atnego wy˝ywienia i zakwa-
terowania w miejscu obowiàzkowych zaj´ç programo-
wych, diety przys∏ugujà wy∏àcznie za czas przejazdu.

3. Za czas pobytu w miejscu obowiàzkowych zaj´ç
programowych funkcjonariuszowi nie przys∏uguje ry-



cza∏t na dojazd Êrodkami komunikacji miejscowej, je˝e-
li zaj´cia te odbywajà si´ w oÊrodku stanowiàcym miej-
sce zakwaterowania i wy˝ywienia.

§ 5. Funkcjonariuszowi skierowanemu na nauk´
w szkole innej ni˝ Wy˝sza Szko∏a Policji lub wy˝sza
szko∏a wojskowa mo˝na przyznaç w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci:

1) zwrot op∏at za nauk´, pobieranych przez szko∏´,

2) zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wy˝y-
wienia, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o nale˝noÊciach funkcjonariuszy za
czas podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie nr 93 Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 10 wrzeÊnia 1991 r. w sprawie
uposa˝enia oraz innych nale˝noÊci pieni´˝nych przy-
s∏ugujàcych funkcjonariuszom Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa i Stra˝y Granicznej skierowanym do szkó∏ lub
na przeszkolenie w kraju (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 83
i z 1995 r. Nr 3, poz. 37) w zakresie dotyczàcym funkcjo-
nariuszy Stra˝y Granicznej.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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