
Dziennik Ustaw Nr 74 — 5192 — Poz. 685

Na podstawie art. 116 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, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o podsta-
wie wynagrodzenia, nale˝y przez to rozumieç wyso-
koÊç kwoty bazowej okreÊlonej w ustawie bud˝etowej
ustalonej odr´bnie dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej obj´tych i nieobj´tych obowiàzkowym ubezpiecze-
niem emerytalnym i rentowym, zwanych dalej „funk-
cjonariuszami”.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, któremu w ramach zadaƒ
wykraczajàcych poza zakres jego obowiàzków s∏u˝bo-
wych zlecono na piÊmie wykonywanie obs∏ugi co-
dziennej powierzonego mu do prowadzenia sprz´tu
transportowego, przys∏uguje dodatkowe wynagrodze-
nie w nast´pujàcej wysokoÊci procentowej od podsta-
wy wynagrodzenia:

1) do  0,50% — za obs∏ug´ codziennà autobusu, samo-
chodu ci´˝arowego i samochodu specjalnego lub
specjalizowanego na podwoziu samochodu ci´˝a-
rowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekra-
czajàcej 3,5 tony,

2) do 0,40% — za obs∏ug´ codziennà samochodu nie-
wymienionego w pkt 1 oraz ∏odzi motorowej, cià-
gnika rolniczego lub ci´˝kiego sprz´tu budowlane-
go,

3) 0,18% — za obs∏ug´ codziennà motocykla, skutera
Ênie˝nego lub innego sprz´tu transportowego nie-
wymienionego w pkt 1 i 2.

2. Wykonywanie obs∏ugi codziennej sprz´tu trans-
portowego u˝ytkowanego przez kilku funkcjonariuszy
spoczywa na funkcjonariuszu, który w danej dobie
pierwszy rozpoczà∏ jego u˝ytkowanie, i z tego tytu∏u
dodatkowe wynagrodzenie przys∏uguje tylko temu
funkcjonariuszowi.

3. ¸àczna kwota dodatkowego wynagrodzenia za
wykonywanie obs∏ugi codziennej sprz´tu transporto-
wego nie mo˝e przekroczyç na dob´ kwoty ustalonej
zgodnie z ust. 1, niezale˝nie od iloÊci funkcjonariuszy
u˝ytkujàcych danà jednostk´ sprz´tu.

§ 3. WysokoÊç dodatkowego wynagrodzenia za wy-
konywanie czynnoÊci, o których mowa w § 2, ustala:

1) dla funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komen-
dzie G∏ównej Stra˝y Granicznej oraz Granicznej
Placówce Kontrolnej Warszawa-Ok´cie — Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub na podstawie
udzielonego upowa˝nienia — kierownik jednostki
organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach gospodarki
transportowej,

2) dla funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w oddzia∏ach
Stra˝y Granicznej i oÊrodkach szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej — w∏aÊciwy kierownik jednostki prowadzà-
cej gospodark´ transportowà.

§ 4. Przepisów § 1—3 nie stosuje si´ do funkcjona-
riuszy kierujàcych pojazdami s∏u˝bowymi przekazany-
mi im do eksploatacji na podstawie umowy u˝yczenia
samochodu osobowego lub motocykla.

§ 5. Funkcjonariuszowi posiadajàcemu wa˝ne, wy-
dane na podstawie odr´bnych przepisów, Êwiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajàce do obs∏ugi agregatów
pràdotwórczych i elektrowni oÊwietleniowych, które-
mu zlecono na piÊmie wykonywanie zadaƒ wykracza-
jàcych poza zakres jego obowiàzków s∏u˝bowych, po-
legajàcych na konserwacji tego sprz´tu, przys∏uguje
miesi´cznie dodatkowe wynagrodzenie w nast´pujà-
cej wysokoÊci procentowej od podstawy wynagrodze-
nia:

1) do 4,35% — za bie˝àcà konserwacj´ agregatu prà-
dotwórczego lub osprz´tu elektrowni oÊwietlenio-
wej w zale˝noÊci od jej mocy,

2) do 75% stawki przyj´tej dla jednego urzàdzenia —
za bie˝àcà konserwacj´ ka˝dego nast´pnego agre-
gatu pràdotwórczego lub elektrowni oÊwietlenio-
wej,

3) do 5,25% — za jednorazowe przygotowanie do
pracy, uruchomienie, a nast´pnie zakonserwowa-
nie agregatu lub elektrowni oÊwietleniowej w za-
le˝noÊci od jej mocy. 

Przepis § 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie wyp∏aca si´ za ka˝-
dy miesiàc, na podstawie imiennej listy zatwierdzonej
przez prze∏o˝onego, w terminie do dnia 20 nast´pnego
miesiàca. Kwot´ tego wynagrodzenia zaokràgla si´ do
10 groszy w gór´.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 czerwca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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z dnia 27 maja 2002 r.

w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej dodatkowego wynagrodzenia
za wykonywanie zadaƒ zleconych wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe.


