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Na podstawie art. 77 ust. 4 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. 1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany da-
lej „funkcjonariuszem”, który nie wykorzysta∏ przys∏u-
gujàcego prawa przejazdu na koszt w∏aÊciwego orga-
nu Stra˝y Granicznej Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego raz w roku kalendarzowym do obranej
miejscowoÊci w kraju i z powrotem, otrzymuje na ka˝-
dà uprawnionà osob´ zrycza∏towany równowa˝nik
pieni´˝ny w kwocie odpowiadajàcej cenie biletu za
przejazd w drugiej klasie pociàgu pospiesznego na od-
leg∏oÊç 1000 km, z uwzgl´dnieniem posiadanych
uprawnieƒ do przejazdów ulgowych, ustalany wed∏ug
ceny biletów obowiàzujàcej w dniu wyp∏aty tego rów-
nowa˝nika, nie póêniej jednak ni˝ w dniu wygaÊni´cia
prawa do przejazdu przys∏ugujàcego za dany rok ka-
lendarzowy.

2. Zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca
si´ na wniosek funkcjonariusza, sporzàdzony wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏a-
ca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Stra˝y
Granicznej, w∏aÊciwa dla miejsca pe∏nienia s∏u˝by
funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie Êwiadcze-
nia.

§ 3. W razie zbiegu uprawnieƒ do zrycza∏towanego
równowa˝nika pieni´˝nego z tytu∏u s∏u˝by obojga ma∏-
˝onków osoby uprawnione mogà skorzystaç z tego
prawa tylko z jednego tytu∏u.

§ 4. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie do
warunków przyznawania funkcjonariuszom oraz cz∏on-
kom ich rodzin zrycza∏towanego równowa˝nika pie-
ni´˝nego w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego
przejazdu na koszt w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicz-
nej od dnia 16 czerwca 2002 r.

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

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

w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej oraz cz∏onkom ich rodzin zrycza∏to-
wanego równowa˝nika pieni´˝nego w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu na koszt w∏aÊciwego

organu Stra˝y Granicznej.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 25 czerwca 2002 r. (poz. 901)
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