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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej w razie odwo∏ania z urlopu.

Na podstawie art. 87 ust. 2a 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 tryb zwrotu kosztów
przejazdu i innych poniesionych kosztów przys∏ugujà-
cych funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, zwanemu
dalej „funkcjonariuszem”, w razie odwo∏ania z urlopu.

§ 2. 1. Post´powanie w sprawie zwrotu kosztów prze-
jazdu i innych poniesionych kosztów przys∏ugujàcych
funkcjonariuszowi w razie odwo∏ania z urlopu, jak rów-
nie˝ udokumentowanych op∏at dokonanych na cz∏onków

rodziny, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, je˝eli odwo∏anie
funkcjonariusza z urlopu spowodowa∏o tak˝e ich powrót,
wszczyna si´ na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. We wniosku zamieszcza si´:

1) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe
funkcjonariusza,

2) jednostk´ organizacyjnà Stra˝y Granicznej, w której
pe∏ni s∏u˝b´ funkcjonariusz,

3) okreÊlenie rodzaju oraz wysokoÊci kosztów i op∏at,
o których zwrot ubiega si´ funkcjonariusz,

4) podpis funkcjonariusza.

3. Do wniosku funkcjonariusz do∏àcza rachunki i bile-
ty potwierdzajàce poniesione koszty. Je˝eli uzyskanie lub
przed∏o˝enie rachunków i biletów nie jest mo˝liwe, funk-
cjonariusz sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o wysokoÊci po-
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niesionych kosztów, uwzgl´dniajàc uzyskany zwrot kosz-
tów oraz przyczyny braku ich udokumentowania.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
w jednostce organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

§ 3. W razie wstrzymania udzielenia funkcjonariu-
szowi urlopu w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w terminie wyni-
kajàcym z zatwierdzonego planu urlopów, przepis § 2
stosuje si´ odpowiednio, w przypadku poniesienia
kosztów przez funkcjonariusza.

§ 4. 1. W∏aÊciwym prze∏o˝onym w sprawach zwro-
tu kosztów funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu
jest prze∏o˝ony uprawniony do wyra˝enia zgody na od-
wo∏anie funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego.

2. Rozstrzygni´cie w sprawie zwrotu kosztów, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1, nast´puje w formie decyzji ad-
ministracyjnej.

3. W razie rozbie˝noÊci mi´dzy przed∏o˝onymi do-
wodami albo w razie wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci do-
wodów ze stanem faktycznym, ich wiarygodnoÊci lub

autentycznoÊci, prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1,
lub upowa˝niony przez niego funkcjonariusz przepro-
wadza post´powanie wyjaÊniajàce.

§ 5. 1. Wyp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów
nast´puje bezzw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ de-
cyzji, o której mowa w § 4 ust. 2.

2. Wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów do-
konuje komórka finansowa jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej, na której zaopatrzeniu finanso-
wym pozostaje funkcjonariusz.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w rozporzàdze-
niu stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´-
powania administracyjnego.

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

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


