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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie nale˝noÊci i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej oddelegowanym 
do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 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. 1. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, zwane-
mu dalej „funkcjonariuszem”, oddelegowanemu do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏ugujà
nale˝noÊci, w tym uposa˝enie oraz inne Êwiadczenia
pieni´˝ne, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej, przys∏ugujàce na stanowisku zajmowanym
bezpoÊrednio przed oddelegowaniem, z uwzgl´dnie-
niem powsta∏ych w tym czasie zmian majàcych wp∏yw
na ich wysokoÊç.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujà, z zastrze˝eniem ust. 3:

1) na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie
szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju:

a) diety i zwrot kosztów przejazdu w podró˝y,

b) rycza∏t na pokrycie kosztów podró˝y s∏u˝bowych
odbywanych na terenie paƒstwa, do którego
funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany,

2) jednorazowy rycza∏t na pokrycie kosztów przewozu
rzeczy osobistego u˝ytku i przedmiotów gospodar-
stwa domowego w wysokoÊci trzykrotnoÊci kwoty
limitu na nocleg okreÊlonej w przepisach w spra-
wie szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci

nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,

3) miesi´czny rycza∏t na pokrycie kosztów zakwatero-
wania, w wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci kwoty limitu
na nocleg okreÊlonej w przepisach w sprawie
szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,

4) zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z po-
wrotem w razie zgonu ma∏˝onka, dzieci, rodziców
i rodzeƒstwa, lub dzieci albo rodziców ma∏˝onka,

5) zwrot niezb´dnych, udokumentowanych kosztów
leczenia w paƒstwie, do którego funkcjonariusz zo-
sta∏ oddelegowany, o ile nie przekraczajà równo-
wartoÊci 1000 euro w roku kalendarzowym,

6) zwrot niezb´dnych, udokumentowanych kosztów
leczenia w paƒstwie, do którego funkcjonariusz zo-
sta∏ oddelegowany, przekraczajàcych równowar-
toÊç 1000 euro:
a) w przypadku gdy ze wzgl´du na stan jego zdro-

wia konieczna jest natychmiastowa interwencja
lekarska w szpitalu,

b) innych ni˝ okreÊlone w lit. a) — po uzyskaniu
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych,

7) pokrycie kosztów s∏u˝bowych po∏àczeƒ telefonicz-
nych realizowanych przez operatora sieci komór-
kowej do wysokoÊci miesi´cznej odpowiadajàcej
pi´ciokrotnoÊci kwoty diety okreÊlonej w przepi-
sach w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza grani-
cami kraju.

3. Rycza∏ty, o których mowa w ust. 2, nie przys∏ugu-
jà, w przypadku gdy funkcjonariusz, o którym mowa
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w ust. 1, nie ponosi kosztów, na pokrycie których zosta-
∏y one przeznaczone.

§ 2. 1. W przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych w godzinach od 2200 do 600 funkcjonariuszowi,
o którym mowa w § 1 ust. 1, przys∏uguje dodatkowo
10% diety okreÊlonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a), za ka˝dà
godzin´ s∏u˝by.

2. W przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w Êrodowisku pracy, w którym sà przekroczone naj-
wy˝sze dopuszczalne st´˝enia i nat´˝enia okreÊlone
w przepisach w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
i Êrodowiska pracy, funkcjonariuszowi, o którym mowa

w § 1 ust. 1, przys∏uguje dodatkowo 50% diety okreÊlo-
nej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a), za ka˝dy dzieƒ s∏u˝by.

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
funkcjonariuszy:

1) oddelegowanych do wykonywania pracy poza
Stra˝à Granicznà,

2) wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


