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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do pracy poza Stra˝à Granicznà.

Na podstawie art. 41 ust. 3 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 i Nr 89,
poz. 804) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb:

1) oddelegowania funkcjonariusza Stra˝y Granicznej,
zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do wykonywa-
nia pracy poza Stra˝à Granicznà,

2) przyznawania uposa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi w czasie odde-
legowania.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 12 paêdzierni-
ka 1990 r. o Stra˝y Granicznej.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do funkcjo-
nariusza w s∏u˝bie sta∏ej, oddelegowanego do wyko-
nywania pracy poza Stra˝à Granicznà.

§ 4. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej jest or-
ganem w∏aÊciwym w sprawach oddelegowania funk-
cjonariusza do wykonywania pracy poza Stra˝à Gra-
nicznà, zwanego dalej „oddelegowaniem”, oraz odwo-
∏ania z tego oddelegowania.

§ 5. 1. Z wnioskiem o oddelegowanie funkcjonariu-
sza, zwanym dalej „wnioskiem”, mo˝e wystàpiç kie-
rownik urz´du paƒstwowego, a w przypadku wniosku
o oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania
pracy w urz´dzie administracji rzàdowej — dyrektor
generalny urz´du.

2. Wniosek powinien okreÊlaç nazw´ urz´du paƒ-
stwowego, stanowisko s∏u˝bowe wyznaczone dla
funkcjonariusza, przys∏ugujàcà na tym stanowisku wy-
sokoÊç wynagrodzenia, kwalifikacje zawodowe wyma-
gane do zajmowania tego stanowiska oraz zakres wy-
konywanych na tym stanowisku zadaƒ i obowiàzków.
Wniosek mo˝e zawieraç wskazanie funkcjonariusza
proponowanego do oddelegowania.
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3. Wniosek mo˝e dotyczyç oddelegowania do wy-
konywania pracy w urz´dach paƒstwowych, w których
wykonywane sà zadania zwiàzane z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego lub wykony-
wane sà czynnoÊci w sprawach cudzoziemców.

4. Wniosek do wykonywania pracy w urz´dzie ob-
s∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw administra-
cji publicznej mo˝e dotyczyç wy∏àcznie stanowisk, na
których w myÊl odr´bnych przepisów mogà byç za-
trudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i Stra˝y Granicznej.

§ 6. Oddelegowanie nast´puje po wyra˝eniu przez
funkcjonariusza zgody w formie pisemnego oÊwiadcze-
nia, wskazujàcego nazw´ urz´du paƒstwowego i stano-
wisko s∏u˝bowe, na którym funkcjonariusz godzi si´ wy-
konywaç prac´, a tak˝e okres wykonywania tej pracy.

§ 7. Uwzgl´dnienia wniosku mo˝na odmówiç, je˝e-
li jest to uzasadnione potrzebami Stra˝y Granicznej.

§ 8. 1. W razie uwzgl´dnienia wniosku:

1) zalicza si´ — do celów zwiàzanych z pe∏nieniem
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej oraz obliczania uposa-
˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujà-
cych funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania
— stanowisko s∏u˝bowe okreÊlone we wniosku do
odpowiedniej grupy uposa˝enia zasadniczego
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej oraz ustala eta-
towy stopieƒ, do którego zaszeregowuje to stano-
wisko, stosownie do zaszeregowania stanowisk
s∏u˝bowych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do
grup uposa˝enia zasadniczego,

2) uzgadnia si´ z osobà, o której mowa w § 5 ust. 1,
kandydatur´ funkcjonariusza proponowanego do
oddelegowania do wykonywania pracy w urz´dzie
paƒstwowym, po uprzednim uzyskaniu od funkcjo-
nariusza oÊwiadczenia, o którym mowa w § 6.

2. Oddelegowanie funkcjonariusza nast´puje na
podstawie rozkazu personalnego, w którym zwalnia si´
funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowi-
ska s∏u˝bowego i oddelegowuje do wykonywania pra-
cy poza Stra˝à Granicznà.

3. W rozkazie personalnym, o którym mowa
w ust. 2, w szczególnoÊci zamieszcza si´:

1) dat´ zwolnienia funkcjonariusza z dotychczas zaj-
mowanego stanowiska s∏u˝bowego oraz wyso-
koÊç przys∏ugujàcego mu na tym stanowisku upo-
sa˝enia,

2) nazw´ urz´du paƒstwowego, do którego nast´puje
oddelegowanie,

3) okreÊlenie stanowiska przeznaczonego dla funkcjo-
nariusza ze wskazaniem sk∏adników uposa˝enia
ustalonych zgodnie z ust. 1 pkt 1,

4) okreÊlenie czasu trwania oddelegowania.

§ 9. 1. Wyznaczenie na stanowisko s∏u˝bowe
w urz´dzie paƒstwowym, do wykonywania pracy
w którym funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany, nast´-
puje zgodnie z odr´bnymi przepisami obowiàzujàcymi
przy wyznaczaniu na dane stanowisko s∏u˝bowe.

2. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1, mo˝e prze-
nieÊç oddelegowanego funkcjonariusza na inne stano-
wisko s∏u˝bowe w urz´dzie paƒstwowym po uzyskaniu
zgody:

1) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, z wyjàt-
kiem przypadku gdy przeniesienie nast´puje na
polecenie ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, oraz

2) funkcjonariusza, wyra˝onej w formie pisemnego
oÊwiadczenia.

3. W przypadku zmiany stanowiska s∏u˝bowego
w trybie, o którym mowa w ust. 2, w rozkazie personal-
nym okreÊla si´ stanowisko s∏u˝bowe, na które odde-
legowany funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony, ze wska-
zaniem sk∏adników uposa˝enia ustalonych zgodnie
z § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 10. Okres oddelegowania funkcjonariusza mo˝e
zostaç przed∏u˝ony na wniosek osoby, o której mowa
w § 5 ust. 1. Przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 11. 1. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi przy-
s∏ugujà uprawnienia i Êwiadczenia, w tym uposa˝enie
i inne Êwiadczenia pieni´˝ne, na zasadach okreÊlonych
w ustawie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Do oddelegowanego funkcjonariusza stosuje si´
przepisy, które majà zastosowanie do pracowników za-
trudnionych na stanowiskach s∏u˝bowych równorz´d-
nych do zajmowanego przez funkcjonariusza, dotyczà-
ce obowiàzków pracodawcy i pracownika, regulami-
nów pracy, wyró˝nieƒ i kar, czasu pracy, bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, a tak˝e przyznawania nagród, z uwzgl´dnie-
niem ust. 3.

3. W przypadku gdy wyp∏acone oddelegowanemu
funkcjonariuszowi dodatkowe wynagrodzenie roczne
lub nagroda roczna jest ni˝sze od nagrody rocznej ob-
liczonej na podstawie przepisów, o których mowa
w ust. 1, albo dodatkowe wynagrodzenie roczne lub
nagroda roczna nie przys∏uguje z uwagi na okres pra-
cy w urz´dzie, funkcjonariuszowi przys∏uguje odpo-
wiednie wyrównanie przez jednostk´ organizacyjnà
Stra˝y Granicznej, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed oddele-
gowaniem.

§ 12. 1. Urzàd paƒstwowy, do którego oddelegowa-
no funkcjonariusza, wyp∏aca funkcjonariuszowi:

1) uposa˝enie,

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne lub nagrod´
rocznà,

3) nagrody uznaniowe.

2. Jednostka organizacyjna Stra˝y Granicznej,
w której funkcjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed oddelego-
waniem, wyp∏aca funkcjonariuszowi:

1) Êwiadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz nie-
wymienione w ust. 1 nale˝noÊci i Êwiadczenia przy-
s∏ugujàce z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by,

2) nagrod´ jubileuszowà,
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3) nale˝noÊci z tytu∏u doznania uszczerbku na zdrowiu
i nale˝noÊci poÊmiertne,

4) wyrównanie, o którym mowa w § 11 ust. 3.

§ 13. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi urlo-
pów udziela w∏aÊciwy prze∏o˝ony w urz´dzie paƒstwo-
wym, do którego oddelegowano funkcjonariusza, na
zasadach i w wymiarze okreÊlonych w ustawie.

§ 14. 1. Oddelegowanie koƒczy si´ z up∏ywem okre-
su, na który funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany.

2. Przed up∏ywem okresu, o którym mowa w ust. 1,
odwo∏anie funkcjonariusza z oddelegowania nast´puje:

1) z urz´du, w przypadku gdy:
a) funkcjonariusz zwalniany jest ze s∏u˝by w Stra˝y

Granicznej albo
b) jest to uzasadnione potrzebami s∏u˝by,

2) na wniosek:
a) osób, o których mowa w § 5 ust. 1,
b) oddelegowanego funkcjonariusza.

3. Odwo∏anie z oddelegowania w przypadkach,
o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a) — nie wymaga zgody oddele-
gowanego funkcjonariusza,

2) ust. 2 — nast´puje w dacie wskazanej w rozkazie
personalnym.

§ 15. 1. BezpoÊrednio po up∏ywie okresu, na który
funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany, jest obowiàzany
zg∏osiç si´ do s∏u˝by w jednostce organizacyjnej Stra-
˝y Granicznej, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed oddelego-
waniem.

2. Funkcjonariusz po odwo∏aniu z oddelegowania
obejmuje stanowisko nie ni˝sze ni˝ zajmowane przed
oddelegowaniem.

§ 16. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


