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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 29 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjo
nariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania 

i wysokości dodatków do uposażenia. 

Na podstawie art. 105 ust. 1 i art. 108 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 października 1990 r. o Straży 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 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie 
uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służ
bowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzro
stu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzy-

Stopień 

1 

generał dywizji 
generał brygady 
pułkownik 

podpułkownik 

major 
kapitan 
porucznik 
podporucznik 
starszy chorąży sztabowy 
chorąży sztabowy 
młodszy chorąży sztabowy 
starszy chorąży 
chorąży 

młodszy chorąży 

starszy sierżant sztabowy 
sierżant sztabowy 
starszy sierżant 
sierżant 

starszy plutonowy 
plutonowy 
starszy kapral 
kapral 
starszy szeregowy 
szeregowy 

mywania i wysokości dodatków do uposażenia (Dz. U. 
Nr 84, poz. 538) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Stawki uposażenia, o których mowa w ust. 1, 
ustala się odrębnie dla funkcjonariuszy obję
tych i nie objętych obowiązkowym ubezpie
czeniem emerytalnym i rentowym."; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za 
posiadany stopień w następującej wysokości: 

Stawka w złotych 

funkcjonariusze nie obję- funkcjonariusze objęci 
ci obowiązkowym ubez- obowiązkowym ubezpie-
pieczeniem emerytalnym czeniem emerytalnym 

i rentowym i rentowym 

2 3 

850 1016 
750 896 
660 789 
610 729 
570 681 
530 633 
470 562 
440 526 
400 478 
390 466 
380 454 
370 442 
360 430 
340 407 
320 383 
300 359 
280 335 
270 323 
260 311 
250 299 
230 275 
220 263 
200 239 
190 227" 
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3) w § 5 w ust. 4 po wyrazach ,,37 zł" dodaje się wyra
zy "a dla funkcjonariuszy objętych obowiązkowym 
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym o kwotę 
nie przekraczającą 45 zł"; 

Rodzaje czynności wykonywanych przez 
Lp. funkcjonariuszy, uprawniających do 

otrzymywania dodatku granicznego 

1 czynności operacyjno-rozpoznawcze 

2 nadzór i koordynacja czynności operacyjno-roz-
poznawczych 

3 bezpośrednia ochrona granicy państwowej lub 
kontrola ruchu granicznego oraz czynności 
dochodzeniowo-śledcze 

4 inne czynności służbowe niż określone w lp. 1-3 

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Funkcjonariusze w służbie stałej i w służbie 

przygotowawczej otrzymują dodatek graniczny 
w następującej wysokości: 

Staż służby, od którego uzależniona 
jest wysokość dodatku 

Grupa 
dodatku do 10 lat powyżej powyżej 

10 lat 20 lat 

kwota dodatku w złotych 

O 140* 150* 160* 
168 180 192 

I 39* 51* 61* 
47 61 73 

II 25* 32* 38* 
30 39 46 

III 14* 19* 23* 
17 23 28 

* Wysokość kwot dodatku dla funkcjonariuszy nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym."; 

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Funkcjonariusze pełniący służbę na morzu 

otrzymują dodatek za służbę na morzu w nastę
pującej wysokości: 

Przy stażu służby na morzu 

Lp. Rodzaje stanowisk do 5 lat powyżej 5 lat powyżej 
do151at 15 lat 

kwota dodatku w złotych 

1 etatowe stanowiska załóg lub służb jednostek pływających 
oraz stanowiska służbowe: komendanta, zastępcy komendanta, 
nawigatora, głównego mechanika, starszego specjalisty lub 
specjalisty do spraw ochrony środowiska i rybołówstwa 135* 180* 225* 
oddziału (dywizjonu) 162 215 269 

2 stanowiska w komendzie oddziału morskiego i komendach 
dywizjonów, zabezpieczające ochronę granicy państwowej na 80* 100* 135* 
morzu 96 120 162 

* Wysokość kwot dodatku dla funkcjonariuszy nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym."; 

6)w§12: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w skła-

Kategorie personelu latającego 

Piloci i nawigatorzy 

Pozostały personel latający i operatorzy urządzeń obserwacyjnych 

dzie personelu latającego i wykonują loty, 
otrzymują dodatek w następującej wysoko
ści miesięcznej: 

Kwota dodatku w złotych według stażu 
służby w składzie personelu latającego 

powyżej powyżej do 10 lat 10 lat 20 lat 

260* 410* 480* 
311 490 574 

180* 320* 380* 
215 383 454 

* Wysokość kwot dodatku dla funkcjonariuszy nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym."; 
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b) w ust. 4 po wyrazach ,,50 zł" dodaje się wyrazy 
"albo w kwocie 60 zł - jeżeli są objęci obowiąz
kowym ubezpieczeniem emerytalnym i rento
wym-"; 

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Funkcjonariusz - przewodnik psa służbowego, 

któremu powierza się opiekę nad psem służbo
wym, otrzymuje dodatek w wysokości: 
1) 120 zł, jeżeli nie jest objęty obowiązkowym 

ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, 
2) 144 zł, jeżeli jest objęty obowiązkowym ubez

pieczeniem emerytalnym i rentowym 
- miesięcznie."; 

8) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowi

skach w etatowych jednostkach (komórkach) 
organizacyjnych zajmujących się kontrolą funk
cjonowania Straży Granicznej i wykonujący 

czynności kontrolne oraz funkcjonariusze kieru
jący takimi jednostkami (komórkami, stanowi
skami) i wykonujący czynności kontrolne mogą 
otrzymywać dodatek kontrolerski w wysokości: 
1) do 360 zł, jeżeli nie są objęci obowiązkowym 

ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, 
2) do 430 zł, jeżeli są objęci obowiązkowym 

ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym 
- miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż jeden 
rok."; 

9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie określone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 266) 

TABELA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH 
FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ 

Miesięczna stawka uposażenia 
zasadniczego w złotych 

Typowe stanowiska służbowe funkcjonariusze funkcjonariusze 
nie objęci objęci 

obowiązkowym obowiązkowym 
ubezpieczeniem ubezpieczeniem 
emerytalnym i emerytalnym i 

rentowym rentowym 

1 2 3 
Komendant Główny Straży Granicznej 4.340 5.183 
Zastępca Komendanta GłówneQo 3.960 4.730 

Komendant oddziału Straży Granicznej 2.930 3.499 
Zastępca komendanta oddziału 2.560 3.058 

Komendant dywizionu 2.560 3.058 
Dowódca kompanii 1.378 1.646 
Starszy kontroler 1.259 1.504 

Kontroler 1.120 1.338 
Starszy strażnik Qraniczny 1.120 1.338 

Referent 868 1.037 
Młodszy strażnik I Qraniczny 700 836 
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