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Na podstawie art. 97 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 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106,
poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, zwane-
mu dalej „funkcjonariuszem”, który zajmuje lokal
mieszkalny w miejscowoÊci pobliskiej miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by, przys∏uguje zwrot kosztów dojazdu do miej-
sca pe∏nienia s∏u˝by w wysokoÊci ceny:

1) miesi´cznego biletu imiennego na przejazd w kla-
sie drugiej pociàgu osobowego lub miesi´cznego
biletu imiennego na przejazd autobusem, je˝eli do-
je˝d˝a Êrodkiem publicznego transportu drogowe-
go i z miejscowoÊci pobliskiej nie ma po∏àczenia
kolejowego,

2) wykupionych biletów jednorazowych na przejazd
Êrodkiem publicznego transportu zbiorowego, je-
˝eli nie jest prowadzona sprzeda˝ biletów mie-
si´cznych, do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ cena bile-
tów, o których mowa w pkt 1.

2. Je˝eli funkcjonariusz doje˝d˝a do miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by prywatnym pojazdem mechanicznym, zwro-
tu kosztów dokonuje si´ w wysokoÊci ceny kolejowego
imiennego biletu miesi´cznego na przejazd w klasie
drugiej pociàgu osobowego, przewidzianej dla odle-
g∏oÊci drogowej mi´dzy miejscowoÊcià, w której funk-
cjonariusz zamieszkuje, a miejscowoÊcià, w której pe∏-
ni s∏u˝b´, z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych ulg i zni-
˝ek.

3. Je˝eli funkcjonariusz doje˝d˝a do miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by i z powrotem s∏u˝bowym sprz´tem trans-
portowym za op∏atà, zwrot kosztów dojazdu przys∏ugu-
je w wysokoÊci obowiàzujàcej stawki odp∏atnoÊci za
ten dowóz.

4. Nie podlegajà zwrotowi koszty dojazdu do i od
stacji (przystanku) w obr´bie miejscowoÊci, w której
funkcjonariusz zamieszkuje, oraz miejscowoÊci, w któ-
rej pe∏ni s∏u˝b´.

§ 2. 1. Zwrot kosztów dojazdu nie przys∏uguje funk-
cjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, je˝eli w miejscowoÊci,
w której pe∏ni s∏u˝b´:

1) posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub
inny dom mieszkalny albo bezpodstawnie odmó-
wi∏ przyj´cia lokalu mieszkalnego lub w poprzed-
nim miejscu pe∏nienia s∏u˝by nie zwolni∏ zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego
lub innego domu mieszkalnego i bezzasadnie od-
mówi∏ przyj´cia tymczasowej kwatery, które odpo-
wiadajà przys∏ugujàcej mu powierzchni mieszkal-
nej zgodnie z normà zaludnienia,

2) cz∏onkowie jego rodziny, o których mowa w art. 93
ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej, posiadajà lokal mieszkalny, dom jednoro-
dzinny lub inny dom mieszkalny, które odpowiada-
jà przys∏ugujàcej mu powierzchni mieszkalnej
zgodnie z normà zaludnienia.

2. Zwrot kosztów dojazdu nie przys∏uguje funkcjo-
nariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej, je˝eli w miej-
scowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝b´, bezzasadnie odmówi∏
przyj´cia tymczasowej kwatery.

§ 3. 1. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje si´ na
wniosek funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjona-
riusz sk∏ada w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca
wraz z wykupionym biletem (biletami) za miesiàc po-
przedni, je˝eli doje˝d˝a Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego.

3. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje si´ w najbli˝-
szym terminie wyp∏aty uposa˝enia, nie póêniej jednak
ni˝ w ciàgu miesiàca.

4. Przyznanie i odmowa zwrotu kosztów dojazdu
nast´puje w formie decyzji.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by 
funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej.


