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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej
i cz∏onkom jego rodziny.

Na podstawie art. 77 ust. 7 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. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany dalej
„funkcjonariuszem”, oraz cz∏onkowie jego rodziny,
o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, mogà korzystaç odp∏atnie z:

1) wczasów wypoczynkowych w oÊrodkach central-
nych organów administracji rzàdowej oraz innych
organów i jednostek organizacyjnych nadzorowa-
nych i podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych, zwanych dalej „jednostkami”,

2) ˝ywienia i zakwaterowania w oÊrodkach tych jed-
nostek,

3) obozów i kolonii dla dzieci i m∏odzie˝y organizowa-
nych przez jednostki,

4) wczasów i wycieczek zagranicznych organizowa-
nych przez jednostki,

5) przewozu sprz´tem transportowym b´dàcym w za-
rzàdzie Stra˝y Granicznej na warunkach i wed∏ug
zasad okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, który w zwiàzku z pe∏nie-
niem s∏u˝by naby∏ w danym roku kalendarzowym pra-
wo do urlopu wypoczynkowego, oraz cz∏onkom jego
rodziny przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, zwana
dalej „Êwiadczeniem”.

2. Dla ka˝dej osoby, o której mowa w ust 1, przys∏u-
guje Êwiadczenie w wysokoÊci 37% uposa˝enia zasad-
niczego funkcjonariusza wed∏ug stawki uposa˝enia za-
sadniczego przewidzianej dla najni˝szej grupy zaszere-
gowania oraz dodatku za stopieƒ szeregowego obo-
wiàzujàcych w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego,
w którym funkcjonariusz naby∏ prawo do urlopu wypo-
czynkowego.

3. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia,
o którym mowa w ust. 2, stanowià stawki uposa˝enia
zasadniczego i dodatku za stopieƒ szeregowego prze-
widziane dla funkcjonariuszy nieobj´tych obowiàzko-
wym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Liczb´ cz∏onków rodziny funkcjonariusza, na
których przys∏uguje Êwiadczenie, ustala si´ wed∏ug
stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejàcego w dniu
z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia, nie póêniej
jednak ni˝ w ostatnim dniu s∏u˝by pe∏nionej w danym
roku.

§ 3. W razie zbiegu uprawnieƒ do Êwiadczenia z ty-
tu∏u s∏u˝by obojga ma∏˝onków, Êwiadczenie przys∏ugu-
je tylko z tytu∏u s∏u˝by jednego z ma∏˝onków.

§ 4. 1. Âwiadczenia przys∏ugujàce za dany rok kalen-
darzowy wyp∏aca si´ nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca
nast´pnego roku na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, któ-
re ukoƒczy∏o 18 lat, funkcjonariusz do∏àcza do wniosku
kopi´ dokumentu potwierdzajàcego ucz´szczanie
dziecka do szko∏y lub odbywanie studiów w szkole
wy˝szej.

3. Wyp∏ata Êwiadczenia nast´puje:

1) nie wczeÊniej ni˝ na 14 dni przed dniem rozpocz´-
cia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co naj-
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mniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej
cz´Êci urlopu wypoczynkowego, która ∏àcznie z do-
tychczas wykorzystanym urlopem osiàga 14 dni
kalendarzowych, albo

2) nie wczeÊniej ni˝ po przedstawieniu dowodu przed-
p∏aty za pobyt funkcjonariusza lub uprawnionego
cz∏onka rodziny w oÊrodku wczasów albo za innà
form´ wypoczynku i rekreacji,

3) w terminie, o którym mowa w ust. 1, je˝eli nie za-
chodzà okolicznoÊci, o których mowa w pkt 1 lub 2,

4) w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by — funkcjonariu-
szowi zwolnionemu ze s∏u˝by.

4. Âwiadczenie wyp∏aca komórka finansowa jed-
nostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w∏aÊciwa dla
miejsca pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza.

5. Wzór wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia okreÊla za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 5. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do ustala-
nia i wyp∏acania Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych od
dnia 16 czerwca 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 903)


