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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych funkcjonariuszom
Stra˝y Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkó∏ (na kursy) za granicà.

Na podstawie art. 126 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) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej skiero-
wanemu do akademii lub innych szkó∏ (na kursy) za
granicà, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, wyp∏aca-
ne jest uposa˝enie w walucie polskiej w wysokoÊci na-
le˝nej na stanowisku zajmowanym bezpoÊrednio
przed skierowaniem, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych
w tym czasie zmian majàcych wp∏yw na prawo do upo-
sa˝enia lub jego wysokoÊç.

2. Inne nale˝noÊci pieni´˝ne funkcjonariusz otrzy-
muje wed∏ug zasad okreÊlonych dla funkcjonariuszy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w kraju.

§ 2. Uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne,
o których mowa w § 1, na pisemny wniosek funkcjo-
nariusza, wyp∏aca si´ osobie przez niego upowa˝nio-
nej lub na wskazany przez niego rachunek bankowy
w kraju.

§ 3. Funkcjonariusz otrzymuje zwrot kosztów zwià-
zanych z wyjazdem do akademii lub innych szkó∏ (na

kursy) za granic´ na podstawie przepisów w sprawie
zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza
granicami kraju, o ile umowy z partnerem zagranicz-
nym nie stanowià inaczej.

§ 4. 1. Funkcjonariusz otrzymuje zwrot udokumen-
towanych kosztów leczenia za granicà w razie nag∏ej
choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku, o ile umowy
mi´dzynarodowe lub inne porozumienia nie zapewnia-
jà im bezp∏atnego leczenia.

2. Nie podlegajà zwrotowi koszty lekarstw, których
nabycie za granicà nie by∏o konieczne, koszty leczenia
z zakresu kosmetyki oraz nabycie protez ortopedycz-
nych, dentystycznych i zakupu okularów.

§ 5. Uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne,
o których mowa w § 1 i 4, wyp∏aca jednostka organiza-
cyjna Stra˝y Granicznej, w której funkcjonariusz pe∏ni∏
s∏u˝b´ bezpoÊrednio przed skierowaniem do akademii
lub innych szkó∏ (na kursy) za granicà.

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

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


