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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia
12 paêdziernika 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) stawki i grupy uposa˝enia zasadniczego,

2) zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych do poszcze-
gólnych grup uposa˝enia zasadniczego oraz stop-
ni etatowych,



3) zasady wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u
wys∏ugi lat,

4) warunki otrzymywania dodatków do uposa˝enia
oraz ich wysokoÊç

— funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych dalej
„funkcjonariuszami”.

Rozdzia∏ 2

Uposa˝enie zasadnicze

§ 2. 1. Ustala si´ grupy uposa˝enia zasadniczego
funkcjonariuszy oraz odpowiadajàce im kategorie
mno˝ników kwoty bazowej okreÊlone w tabeli stano-
wiàcej za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. WysokoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 1, ustalanà odr´bnie dla funkcjonariuszy obj´-
tych i nieobj´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem
emerytalnym i rentowym okreÊla ustawa bud˝etowa.

3. Stawki uposa˝enia zasadniczego stanowià ilo-
czyn mno˝ników, o których mowa w ust. 1, i kwoty ba-
zowej, o której mowa w ust. 2. Wyliczone stawki upo-
sa˝enia zasadniczego zaokràgla si´ do pe∏nych dziesi´-
ciu z∏otych w gór´, je˝eli koƒcówka jest równa lub wy˝-
sza od pi´ciu z∏otych, lub w dó∏, je˝eli jest ni˝sza od pi´-
ciu z∏otych.

4. Zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych funkcjo-
nariuszy do odpowiednich grup uposa˝enia zasadni-
czego i stopni etatowych okreÊlajà tabele stanowiàce
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

5. Funkcjonariuszom mianowanym po raz pierwszy
na okreÊlone stanowisko s∏u˝bowe przyznaje si´ II ka-
tegori´ w grupie uposa˝enia zasadniczego odpowiada-
jàcej temu stanowisku.

6. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e wy-
raziç zgod´ na przyznanie funkcjonariuszom, o których
mowa w ust. 5, I kategorii w grupie uposa˝enia zasad-
niczego odpowiadajàcej temu stanowisku.

§ 3. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie kandydackiej przy-
s∏uguje miesi´czne uposa˝enie zasadnicze w wysoko-
Êci 15% stawki miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego
ustalonego dla funkcjonariuszy nieobj´tych obowiàz-
kowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym
w najni˝szej grupie zaszeregowania.

§ 4. 1. Uposa˝enie zasadnicze funkcjonariuszy
wzrasta z tytu∏u wys∏ugi lat o 2% po 2 latach s∏u˝by
i o dalszy 1% za ka˝dy nast´pny rok, a˝ do wysokoÊci
20% po 20 latach s∏u˝by, oraz o 0,5% za ka˝dy nast´p-
ny rok s∏u˝by powy˝ej 20 lat — ∏àcznie do wysokoÊci
25% po 30 latach s∏u˝by. Miesi´cznà kwot´ wzrostu
uposa˝enia zasadniczego zaokràgla si´ do dziesi´ciu
groszy w gór´.

2. Podstaw´ wzrostu uposa˝enia zasadniczego,
o którym mowa w ust. 1, stanowi przyznane funkcjona-
riuszowi uposa˝enie zasadnicze, nieuwzgl´dniajàce je-
go wzrostu z tytu∏u wys∏ugi lat.

3. Zasady i tryb zaliczania okresów s∏u˝by i pracy
do wys∏ugi lat, uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu
uposa˝enia zasadniczego, okreÊlajà odr´bne przepisy.

Rozdzia∏ 3

Dodatki do uposa˝enia

§ 5. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce do-
datki do uposa˝enia:

1) dodatek za stopieƒ,

2) dodatek s∏u˝bowy,

3) dodatek za s∏u˝b´ na morzu,

4) dodatek dla personelu latajàcego,

5) dodatek dla bezpoÊredniej obs∏ugi statków po-
wietrznych,

6) dodatek instruktorski.

2. WysokoÊç dodatków do uposa˝enia ustala si´
przy zastosowaniu mno˝ników kwoty bazowej okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu, odr´bnie dla funkcjonariuszy
obj´tych i nieobj´tych obowiàzkowym ubezpiecze-
niem emerytalnym i rentowym.

3. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, po ich
wyliczeniu zaokràgla si´ do dziesi´ciu groszy w gór´.

§ 6. Ustala si´ miesi´czny dodatek za posiadany
przez funkcjonariusza stopieƒ, odpowiadajàcy mno˝ni-
kom kwoty bazowej, którego wysokoÊç okreÊla tabela
stanowiàca za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Funkcjonariusze w s∏u˝bie sta∏ej i przygoto-
wawczej otrzymujà dodatek s∏u˝bowy za nale˝yte wy-
konywanie obowiàzków s∏u˝bowych, w szczególnoÊci
za inicjatyw´ i samodzielnoÊç w realizacji zadaƒ s∏u˝-
bowych, terminowoÊç i efektywnoÊç podejmowanych
dzia∏aƒ, a tak˝e posiadane kwalifikacje i umiej´tnoÊci
wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.

2. Najwy˝szà kategori´ dodatku s∏u˝bowego, jakà
mo˝na przyznaç funkcjonariuszom na poszczególnych
stanowiskach s∏u˝bowych, okreÊla tabela stanowiàca
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Miesi´cznà wysokoÊç dodatku s∏u˝bowego usta-
la si´ przy zastosowaniu mno˝ników kwoty bazowej
w kategoriach, których wysokoÊç okreÊla tabela stano-
wiàca za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Dodatek s∏u˝bowy, o którym mowa w ust. 3, pod-
lega zwi´kszeniu o mno˝nik 0,10 kwoty bazowej dla
funkcjonariuszy opiekujàcych si´ psem s∏u˝bowym.

5. Dodatek s∏u˝bowy, o którym mowa w ust. 3, mo-
˝e ulec zwi´kszeniu nie wi´cej jednak ni˝ o mno˝nik:

1) 0,20 kwoty bazowej za wykonywanie przez funkcjo-
nariusza czynnoÊci operacyjno-Êledczych albo o

2) 0,30 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy wykonujà-
cych czynnoÊci kontrolne i pe∏niàcych s∏u˝b´ w eta-

Dziennik Ustaw Nr 67 — 4799 — Poz. 622



towych jednostkach lub komórkach organizacyj-
nych zajmujàcych si´ kontrolà funkcjonowania
Stra˝y Granicznej.

6. Dodatek s∏u˝bowy jest przyznawany na czas
okreÊlony lub nieokreÊlony.

7. Funkcjonariuszowi mo˝na przyznaç na czas okre-
Êlony kategori´ dodatku s∏u˝bowego wy˝szà ni˝ przy-
s∏ugujàca na danym stanowisku, w zwiàzku z powie-
rzeniem mu nowych lub dodatkowych obowiàzków lub
zmiany warunków s∏u˝by, a tak˝e za wzorowà realiza-
cj´ zadaƒ s∏u˝bowych. Obni˝enie kategorii dodatku
s∏u˝bowego mo˝e nastàpiç przed up∏ywem okresu, na
który zosta∏a ona przyznana, w przypadku ustania prze-
s∏anek uzasadniajàcych przyznanie jej w wysokoÊci
wy˝szej ni˝ przys∏ugujàca na danym stanowisku.

8. Przyznana funkcjonariuszowi kategoria dodatku
s∏u˝bowego mo˝e byç obni˝ona w przypadku ustania
przes∏anek, które uzasadnia∏y przyznanie jej w dotych-
czasowej wysokoÊci, nie wi´cej jednak ni˝ do wysoko-
Êci I kategorii dodatku s∏u˝bowego.

§ 8. 1. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ na etato-
wych stanowiskach za∏óg jednostek p∏ywajàcych
otrzymujà dodatek za s∏u˝b´ na morzu w wysokoÊci
miesi´cznej ustalonej przy zastosowaniu mno˝nika do
0,30 kwoty bazowej.

2. Funkcjonariuszom wykonujàcym zadania nur-
ków lub p∏etwonurków i instruktorów-nurków lub in-
struktorów-p∏etwonurków, na czas wykonywania tych
zadaƒ, niezale˝nie od dodatku o którym mowa w ust. 1,
mo˝na przyznaç dodatek w wysokoÊci miesi´cznej
ustalonej przy zastosowaniu mno˝nika do 0,30 kwoty
bazowej.

§ 9. 1. Funkcjonariusze, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w sk∏a-
dzie personelu latajàcego i wykonujà loty, otrzymujà
miesi´czny dodatek dla personelu latajàcego, ustalony
przy zastosowaniu mno˝ników kwoty bazowej, których
wysokoÊç okreÊla tabela stanowiàca za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

2. Funkcjonariusze wchodzàcy w sk∏ad personelu
latajàcego, zawieszeni w lotach ze wzgl´dów zdrowot-
nych, mogà otrzymywaç dodatek dla personelu latajà-
cego:

1) przez okres 6 miesi´cy od zawieszenia w lotach —
na podstawie decyzji komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´,

2) przez okres nast´pnych 6 miesi´cy — na podstawie
decyzji komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, za zgodà Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

3. Funkcjonariusze wykonujàcy loty instruktorskie
z personelem latajàcym, niezale˝nie od dodatku, o któ-
rym mowa w ust. 1, otrzymujà dodatek instruktorski
w wysokoÊci miesi´cznej ustalonej przy zastosowaniu
mno˝nika 0,10 kwoty bazowej.

4. Funkcjonariuszom wchodzàcym w sk∏ad perso-
nelu latajàcego, którzy w danym roku kalendarzowym

wykonali bezawaryjnie zadania okreÊlone w indywidu-
alnych planach lotów, po zakoƒczeniu roku mo˝na
przyznaç jednorazowy dodatek w wysokoÊci ustalonej
przy zastosowaniu mno˝nika do 2,00 kwoty bazowej.

5. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ przy bezpoÊred-
niej obs∏udze statków powietrznych otrzymujà dodatek
dla bezpoÊredniej obs∏ugi statków powietrznych w wy-
sokoÊci miesi´cznej ustalonej przy zastosowaniu
mno˝nika 0,30 kwoty bazowej.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 10. 1. Funkcjonariuszom, którym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przyznano okreÊlonà
kategori´ w grupie uposa˝enia zasadniczego przyzna-
je si´ kategori´ w grupie uposa˝enia zasadniczego nie
ni˝szà od dotychczas posiadanej.

2. Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia zachowano prawo do zaszere-
gowania nale˝nego na poprzednio zajmowanym sta-
nowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zaszerego-
wuje si´ do grupy uposa˝enia zasadniczego odpowia-
dajàcej stanowisku s∏u˝bowemu obowiàzujàcemu
przed tym dniem.

§ 11. 1. Funkcjonariusze przeniesieni na stanowi-
ska, na których pobierane dotychczas dodatki do upo-
sa˝enia nie przys∏ugujà lub przys∏ugujà w ni˝szej wy-
sokoÊci, z wyjàtkiem zwi´kszenia dodatku s∏u˝bowego,
o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2, zachowujà prawo do
tych dodatków w pe∏nej wysokoÊci, wed∏ug stawek
obowiàzujàcych przed przeniesieniem, je˝eli przenie-
sienie nastàpi∏o wskutek utraty zdolnoÊci do s∏u˝by na
danym stanowisku, spowodowanej wypadkiem pozo-
stajàcym w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by lub chorobà
powsta∏à w zwiàzku ze szczególnymi warunkami tej
s∏u˝by, a funkcjonariuszom przyznane zosta∏o pieni´˝-
ne odszkodowanie z tytu∏u doznanego uszczerbku na
zdrowiu.

2. Funkcjonariusze otrzymujàcy dodatki, o których
mowa w § 8 i 9, skierowani do Akademii Marynarki Wo-
jennej lub do innych szkó∏ prowadzonych przez organy
administracji rzàdowej, a tak˝e jednostki organizacyjne
nadzorowane i podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych lub podporzàdkowane Ministro-
wi Obrony Narodowej, zachowujà prawo do tych do-
datków w dotychczasowej wysokoÊci — je˝eli p∏ywajà
na jednostkach p∏ywajàcych lub odbywajà loty w ra-
mach programu szkoleƒ.

§ 12. Funkcjonariusze, którzy w dniu wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia otrzymywali dodatek strefowy na
podstawie dotychczasowych przepisów, zachowujà
prawo do tego dodatku do czasu ukoƒczenia przez
dziecko nauki, je˝eli spe∏nione sà dotychczasowe wa-
runki uzasadniajàce jego wyp∏at´.

§ 13. Funkcjonariuszom, którzy przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia otrzymywali dodatek s∏u˝-
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bowy wed∏ug kategorii XVI—XX, przyznaje si´ ten do-
datek wed∏ug nowej kategorii dodatku s∏u˝bowego,
przy zastosowaniu mno˝nika kwoty bazowej w wyso-
koÊci nie mniejszej ni˝ dotychczasowa jego wysokoÊç.

§ 14. Funkcjonariusze otrzymujàcy na podstawie
dotychczasowych przepisów dodatek s∏u˝bowy zacho-
wujà prawo do jego otrzymywania w dotychczasowej
wysokoÊci, je˝eli zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
przys∏ugiwa∏by im dodatek w ni˝szej wysokoÊci, do
czasu uzyskania na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia dodatku co najmniej w takiej samej wysokoÊci.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2001 r.
w sprawie uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej, jego wzrostu z tytu∏u wys∏ugi lat
oraz szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci
dodatków do uposa˝enia (Dz. U. Nr 36, poz. 419).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. Z. Sobotka

Dziennik Ustaw Nr 67 — 4801 — Poz. 622

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. (poz. 622)

Za∏àcznik nr 1

TABELA GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
I KATEGORII MNO˚NIKÓW KWOTY BAZOWEJ
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Za∏àcznik nr 2

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK S¸U˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela 1

Komenda G∏ówna Stra˝y Granicznej
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Tabela 2

Komenda Oddzia∏u Stra˝y Granicznej



Dziennik Ustaw Nr 67 — 4804 — Poz. 622

Tabela 3

OÊrodek Szkolenia Stra˝y Granicznej

Tabela 4

Dywizjon Stra˝y Granicznej
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Tabela 5

Graniczna Placówka Kontrolna  Stra˝y Granicznej — W-wa Ok´cie

Tabela 6

Graniczna Placówka Kontrolna  Stra˝y Granicznej — GPK
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Za∏àcznik nr 3

TABELA DODATKU ZA POSIADANY STOPIE¡ 
PRZEZ FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ

Tabela 7

Stra˝nica Stra˝y Granicznej
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Za∏àcznik nr 4

TABELA NAJWY˚SZEJ KATEGORII DODATKU S¸U˚BOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK
S¸U˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ

Stanowiska komendantów terenowych organów Stra˝y Granicznej i ich zast´pców

Stanowiska kierownicze w Stra˝y Granicznej
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Stanowiska samodzielne w Stra˝y Granicznej

Stanowiska wykonawcze w Stra˝y Granicznej
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Za∏àcznik nr 5

TABELA DODATKU S¸U˚BOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
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Za∏àcznik nr 6

TABELA DODATKU DLA PERSONELU LATAJÑCEGO STRA˚Y GRANICZNEJ


