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3) nale˝noÊci z tytu∏u doznania uszczerbku na zdrowiu
i nale˝noÊci poÊmiertne,

4) wyrównanie, o którym mowa w § 11 ust. 3.

§ 13. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi urlo-
pów udziela w∏aÊciwy prze∏o˝ony w urz´dzie paƒstwo-
wym, do którego oddelegowano funkcjonariusza, na
zasadach i w wymiarze okreÊlonych w ustawie.

§ 14. 1. Oddelegowanie koƒczy si´ z up∏ywem okre-
su, na który funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany.

2. Przed up∏ywem okresu, o którym mowa w ust. 1,
odwo∏anie funkcjonariusza z oddelegowania nast´puje:

1) z urz´du, w przypadku gdy:
a) funkcjonariusz zwalniany jest ze s∏u˝by w Stra˝y

Granicznej albo
b) jest to uzasadnione potrzebami s∏u˝by,

2) na wniosek:
a) osób, o których mowa w § 5 ust. 1,
b) oddelegowanego funkcjonariusza.

3. Odwo∏anie z oddelegowania w przypadkach,
o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a) — nie wymaga zgody oddele-
gowanego funkcjonariusza,

2) ust. 2 — nast´puje w dacie wskazanej w rozkazie
personalnym.

§ 15. 1. BezpoÊrednio po up∏ywie okresu, na który
funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany, jest obowiàzany
zg∏osiç si´ do s∏u˝by w jednostce organizacyjnej Stra-
˝y Granicznej, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed oddelego-
waniem.

2. Funkcjonariusz po odwo∏aniu z oddelegowania
obejmuje stanowisko nie ni˝sze ni˝ zajmowane przed
oddelegowaniem.

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

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie organizacji s∏u˝by w Stra˝y Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pe∏nienia.

Na podstawie art. 153 ust. 9 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. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej w s∏u˝bie kandydackiej,

2) czas s∏u˝by — czas, w którym funkcjonariusz
uczestniczy w zaj´ciach s∏u˝bowych lub wykonuje
powierzone mu obowiàzki s∏u˝bowe,

3) czas pozas∏u˝bowy — czas wolny od zaj´ç s∏u˝bo-
wych i wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych, po-
zostawiony do dyspozycji funkcjonariusza,

4) dni wolne od zaj´ç s∏u˝bowych — niedziele, Êwi´ta
paƒstwowe oraz inne dni wolne od s∏u˝by ustalo-
ne na podstawie odr´bnych przepisów,

5) komórka organizacyjna — wydzia∏, kompani´, plu-
ton, grup´.

§ 2. S∏u˝ba w systemie skoszarowanym pe∏niona
jest przez ca∏à dob´.

§ 3. 1. Organizacj´ s∏u˝by w systemie skoszarowa-
nym ustalajà:

1) komendanci oddzia∏ów, stra˝nic, granicznych pla-
cówek kontrolnych oraz dywizjonów Stra˝y Gra-
nicznej — w podleg∏ych im jednostkach organiza-
cyjnych,

2) komendanci oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicznej
— w podleg∏ych im oÊrodkach,

3) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej — w podleg∏ych jed-
nostkach organizacyjnych.

2. Ustalajàc organizacj´ s∏u˝by w systemie skosza-
rowanym, okreÊla si´ dzienny tok s∏u˝by oraz wyzna-
cza miejsce zakwaterowania i przebywania funkcjona-
riuszy, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Zasady pe∏nienia przez funkcjonariuszy s∏u˝by
granicznej, prowadzenia dzia∏aƒ granicznych oraz wy-
konywania czynnoÊci administracyjno-porzàdkowych
regulujà odr´bne przepisy.

§ 4. 1. Prze∏o˝eni, o których mowa w § 3 ust. 1, okre-
Êlajàc dzienny tok s∏u˝by, kierujà si´ zadaniami stawiany-
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mi funkcjonariuszom, warunkami zakwaterowania, mo˝-
liwoÊciami bazy szkoleniowo-rekreacyjnej oraz ustalenia-
mi zawartymi w obowiàzujàcych programach szkolenia.

2. Dzienny tok s∏u˝by okreÊla w szczególnoÊci go-
dziny:

1) pobudki i capstrzyku,

2) przerw na posi∏ki,

3) apeli,

4) szkoleƒ programowych,

5) obs∏ugi uzbrojenia i sprz´tu,

6) prac porzàdkowo-gospodarczych,

7) czasu pozas∏u˝bowego.

3. W dziennym toku s∏u˝by uwzgl´dnia si´:

1) 8-godzinny czas snu w ciàgu doby,

2) organizacj´ ˝ywienia z przerwami mi´dzy posi∏ka-
mi do 6 godzin, z wyjàtkiem okresu pomi´dzy kola-
cjà a Êniadaniem,

3) czas pozas∏u˝bowy od 2 do 4 godzin w dni, które nie
sà dniami wolnymi od zaj´ç s∏u˝bowych.

§ 5. 1. Funkcjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ zgodnie z dzien-
nym tokiem s∏u˝by, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Nie wyznacza si´ do pe∏nienia s∏u˝b funkcjona-
riuszy zawieszonych w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
mo˝na ich jednak wyznaczaç do prac porzàdkowo-go-
spodarczych na terenie obiektów Stra˝y Granicznej.

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach
kierownik komórki organizacyjnej, za zgodà prze∏o˝o-
nego, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub jego zast´pców,
mo˝e zarzàdziç zmiany w dziennym toku s∏u˝by obo-
wiàzujàcym podleg∏ych mu funkcjonariuszy.

§ 6. 1. Kierownik komórki organizacyjnej mo˝e zor-
ganizowaç w czasie pozas∏u˝bowym dodatkowe zaj´-
cia szkoleniowe dla podleg∏ych mu funkcjonariuszy
uzyskujàcych niezadowalajàce wyniki w szkoleniu, do-
puszczajàcych si´ zaniedbaƒ w s∏u˝bie lub zaniedbaƒ
w utrzymaniu uzbrojenia, sprz´tu i wyposa˝enia.

2. Czas zaj´ç, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekraczaç jednorazowo wi´cej ni˝ po∏ow´ czasu po-
zas∏u˝bowego.

3. W czasie pozas∏u˝bowym funkcjonariusz obo-
wiàzany jest przebywaç w miejscu zakwaterowania.
W innych miejscach na terenie obiektów Stra˝y Gra-
nicznej funkcjonariusz mo˝e przebywaç po uzyskaniu
zgody dowódcy dru˝yny lub wy˝szego prze∏o˝onego,
a w czasie ich nieobecnoÊci — zgody s∏u˝by dy˝urnej.

4. O wyjÊciu do innego miejsca na terenie obiektów
Stra˝y Granicznej funkcjonariusz jest obowiàzany po-
wiadomiç s∏u˝b´ dy˝urnà.

§ 7. 1. W dni wolne od zaj´ç s∏u˝bowych:

1) nie og∏asza si´ pobudki, funkcjonariusze wstajà
w ustalonym czasie,

2) nie przeprowadza si´ apeli, mo˝na jednak przepro-
wadzaç zbiórki w celu sprawdzenia stanu osobo-
wego funkcjonariuszy,

3) nie prowadzi si´ szkolenia programowego; w uza-
sadnionych przypadkach prze∏o˝eni, o których mo-
wa w § 3 ust. 1, mogà zarzàdziç przeprowadzenie
szkoleƒ dodatkowych.

2. Czas szkoleƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie
mo˝e przekraczaç 5 godzin dziennie.

§ 8. 1. Kierownik komórki organizacyjnej sprawuje
nadzór nad przestrzeganiem dziennego toku s∏u˝by
przez podleg∏ych mu funkcjonariuszy.

2. Prze∏o˝eni, o których mowa w § 3 ust. 1, organi-
zujà doraêny nadzór s∏u˝bowy nad przestrzeganiem
dziennego toku s∏u˝by w podleg∏ych im jednostkach
organizacyjnych.

§ 9. 1. Funkcjonariusza kwateruje si´ na terenie ko-
mórki organizacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝b´.

2. Utrzymanie porzàdku w miejscu zakwaterowania
nale˝y do obowiàzków zakwaterowanych tam funkcjo-
nariuszy. Prowadzenie prac porzàdkowych w miejscu
zakwaterowania nie zwalnia od wykonywania innych
obowiàzków i zaj´ç s∏u˝bowych.

3. Sprzàtanie poranne koƒczy si´ przed rozpocz´ciem
apelu porannego, a wieczorne — przed capstrzykiem.

§ 10. W czasie pozas∏u˝bowym funkcjonariusze
mogà:
1) w miejscu zakwaterowania i w innych wyznaczo-

nych miejscach przebywaç bez kurtek lub w ubio-
rze sportowym,

2) poza obiektami Stra˝y Granicznej nosiç ubrania cy-
wilne.

§ 11. 1. Funkcjonariusze spo˝ywajà posi∏ki w miej-
scu do tego wyznaczonym. W uzasadnionych przypad-
kach spowodowanych brakiem mo˝liwoÊci przygoto-
wania posi∏ków w obiektach Stra˝y Granicznej, prze∏o-
˝ony, o którym mowa w § 3 ust. 1, mo˝e zezwoliç na in-
ny sposób ˝ywienia.

2. JakoÊç przygotowywanych posi∏ków oraz ich
zgodnoÊç z jad∏ospisem, a tak˝e utrzymanie higieny ich
przygotowania i spo˝ywania regulujà przepisy w spra-
wie gospodarki ˝ywnoÊciowej w Stra˝y Granicznej.

§ 12. 1. Funkcjonariusze mogà w celach pozas∏u˝-
bowych opuszczaç teren jednostki organizacyjnej Stra-
˝y Granicznej, w której pe∏nià s∏u˝b´, po z∏o˝eniu Êlu-
bowania i za zgodà w∏aÊciwych prze∏o˝onych na pod-
stawie przepustki sta∏ej lub jednorazowej.

2. W uzasadnionych przypadkach prze∏o˝eni, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1, mogà udzieliç przepustek jed-
norazowych funkcjonariuszom, którzy nie z∏o˝yli Êlu-
bowania.

§ 13. 1. Przepustk´ sta∏à funkcjonariusz otrzymuje
w dniu z∏o˝enia Êlubowania.

2. Przepustka sta∏a uprawnia do przebywania poza
jednostkà organizacyjnà Stra˝y Granicznej:
1) w dni powszednie — w czasie pozas∏u˝bowym, do

pó∏ godziny przed capstrzykiem,
2) w dni powszednie poprzedzajàce dni wolne od za-

j´ç s∏u˝bowych — do pó∏ godziny przed capstrzy-
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kiem nast´pnego dnia lub ostatniego dnia wolne-
go od zaj´ç s∏u˝bowych

— z zastrze˝eniem ust. 4.

3. Zgod´ na wyjÊcie na przepustk´ sta∏à udziela:

1) funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w kompanii
lub plutonie — dowódca plutonu, w którym pe∏nià
s∏u˝b´, lub prze∏o˝eni dowódcy plutonu,

2) pozosta∏ym funkcjonariuszom — kierownik komór-
ki organizacyjnej, w której pe∏nià s∏u˝b´, wyzna-
czony przez niego funkcjonariusz w s∏u˝bie przygo-
towawczej lub sta∏ej oraz prze∏o˝eni kierownika ko-
mórki organizacyjnej.

4. Zgody na wyjÊcie funkcjonariusza na przepustk´
sta∏à nie udziela si´ w:

1) okresie zawieszenia funkcjonariusza w czynno-
Êciach s∏u˝bowych,

2) czasie wykonywania kary dyscyplinarnej zakazu
opuszczania miejsca zakwaterowania.

5. Zgody na wyjÊcie na przepustk´ sta∏à mo˝na od-
mówiç funkcjonariuszowi w przypadku:

1) dopuszczenia si´ przez funkcjonariusza naruszenia
dyscypliny s∏u˝bowej lub innych zaniedbaƒ w s∏u˝-
bie albo osiàgni´cia niezadowalajàcych wyników
w szkoleniu,

2) zaistnienia wa˝nych potrzeb s∏u˝bowych.

6. Przepustka jednorazowa uprawnia do przebywa-
nia poza jednostkà organizacyjnà Stra˝y Granicznej
w okresie, na który zosta∏a wystawiona, i jest równo-

znaczna ze zwolnieniem od zaj´ç s∏u˝bowych w tym
czasie.

7. Uprawnionym do udzielenia przepustki jednora-
zowej na proÊb´ funkcjonariusza jest:

1) na okres do 24 godzin — dowódca plutonu, szef
kompanii, a w przypadku funkcjonariuszy, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 2, wyznaczony przez kie-
rownika komórki organizacyjnej funkcjonariusz
w s∏u˝bie przygotowawczej lub sta∏ej,

2) na okres do 72 godzin — dowódca kompanii, kie-
rownik komórki organizacyjnej w przypadku funk-
cjonariuszy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz
wy˝si prze∏o˝eni.

8. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych
interesem s∏u˝by, kierownik jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej mo˝e tymczasowo wstrzymaç, cz´-
Êciowo lub ca∏kowicie, wyjÊcia funkcjonariuszy na
przepustki.

9. O wyjÊciu na przepustk´ i o powrocie z niej funk-
cjonariusz melduje s∏u˝bie dy˝urnej, która odnotowu-
je fakt wyjÊcia i powrotu w ksià˝ce ewidencji wycho-
dzàcych z koszar.

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

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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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-


