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przez niego prawa do nagrody, jest on obowiàzany
przed∏o˝yç prze∏o˝onemu w∏aÊciwemu w sprawach
osobowych do wglàdu orygina∏ dokumentu potwier-
dzajàcego fakt s∏u˝by lub pracy, o których mowa w § 2
pkt 1, oraz okres trwania tej s∏u˝by lub pracy, ukoƒcze-
nie szko∏y wy˝szej oraz okresu studiów w szkole wy˝-
szej, a tak˝e czas trwania okresów wskazanych w § 2
pkt 3.

§ 10. 1. Nagrod´ wyp∏aca si´ w formie bezpoÊred-
niej lub na rachunek w banku wskazanym w formie pi-
semnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo˝e byç ona przes∏ana na wskazany adres.

2. W razie Êmierci lub zagini´cia funkcjonariusza,
nagrod´ wyp∏aca si´ osobom, o których mowa
w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej.

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

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie nale˝noÊci i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej oddelegowanym 
do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 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. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, zwane-
mu dalej „funkcjonariuszem”, oddelegowanemu do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏ugujà
nale˝noÊci, w tym uposa˝enie oraz inne Êwiadczenia
pieni´˝ne, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej, przys∏ugujàce na stanowisku zajmowanym
bezpoÊrednio przed oddelegowaniem, z uwzgl´dnie-
niem powsta∏ych w tym czasie zmian majàcych wp∏yw
na ich wysokoÊç.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujà, z zastrze˝eniem ust. 3:

1) na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie
szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju:

a) diety i zwrot kosztów przejazdu w podró˝y,

b) rycza∏t na pokrycie kosztów podró˝y s∏u˝bowych
odbywanych na terenie paƒstwa, do którego
funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany,

2) jednorazowy rycza∏t na pokrycie kosztów przewozu
rzeczy osobistego u˝ytku i przedmiotów gospodar-
stwa domowego w wysokoÊci trzykrotnoÊci kwoty
limitu na nocleg okreÊlonej w przepisach w spra-
wie szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci

nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,

3) miesi´czny rycza∏t na pokrycie kosztów zakwatero-
wania, w wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci kwoty limitu
na nocleg okreÊlonej w przepisach w sprawie
szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,

4) zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z po-
wrotem w razie zgonu ma∏˝onka, dzieci, rodziców
i rodzeƒstwa, lub dzieci albo rodziców ma∏˝onka,

5) zwrot niezb´dnych, udokumentowanych kosztów
leczenia w paƒstwie, do którego funkcjonariusz zo-
sta∏ oddelegowany, o ile nie przekraczajà równo-
wartoÊci 1000 euro w roku kalendarzowym,

6) zwrot niezb´dnych, udokumentowanych kosztów
leczenia w paƒstwie, do którego funkcjonariusz zo-
sta∏ oddelegowany, przekraczajàcych równowar-
toÊç 1000 euro:
a) w przypadku gdy ze wzgl´du na stan jego zdro-

wia konieczna jest natychmiastowa interwencja
lekarska w szpitalu,

b) innych ni˝ okreÊlone w lit. a) — po uzyskaniu
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych,

7) pokrycie kosztów s∏u˝bowych po∏àczeƒ telefonicz-
nych realizowanych przez operatora sieci komór-
kowej do wysokoÊci miesi´cznej odpowiadajàcej
pi´ciokrotnoÊci kwoty diety okreÊlonej w przepi-
sach w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza grani-
cami kraju.

3. Rycza∏ty, o których mowa w ust. 2, nie przys∏ugu-
jà, w przypadku gdy funkcjonariusz, o którym mowa
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w ust. 1, nie ponosi kosztów, na pokrycie których zosta-
∏y one przeznaczone.

§ 2. 1. W przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych w godzinach od 2200 do 600 funkcjonariuszowi,
o którym mowa w § 1 ust. 1, przys∏uguje dodatkowo
10% diety okreÊlonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a), za ka˝dà
godzin´ s∏u˝by.

2. W przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w Êrodowisku pracy, w którym sà przekroczone naj-
wy˝sze dopuszczalne st´˝enia i nat´˝enia okreÊlone
w przepisach w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
i Êrodowiska pracy, funkcjonariuszowi, o którym mowa

w § 1 ust. 1, przys∏uguje dodatkowo 50% diety okreÊlo-
nej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a), za ka˝dy dzieƒ s∏u˝by.

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
funkcjonariuszy:

1) oddelegowanych do wykonywania pracy poza
Stra˝à Granicznà,

2) wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej.

§ 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 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania 
przez policjantów równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu
mieszkalnego przyznaje si´ policjantowi w s∏u˝bie sta-
∏ej, je˝eli w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowo-
Êci pobliskiej on sam lub cz∏onkowie jego rodziny,
o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji nie posiadajà:

1) lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie
decyzji administracyjnej,

2) spó∏dzielczego lokalu mieszkalnego, w tym lokator-
skiego lub w∏asnoÊciowego, oraz spó∏dzielczego
lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie
umowy najmu,

3) lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie
umowy najmu, stanowiàcego mieszkaniowy zasób
gminy lub innych jednostek samorzàdu terytorial-
nego, lokalu stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa lub paƒstwowych osób prawnych albo pozo-
stajàcego w zasobach towarzystw budownictwa
spo∏ecznego,

4) lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie
umowy najmu innego ni˝ wymieniony w pkt 3, dla
którego stawka  czynszu za 1 m2 powierzchni u˝yt-
kowej lokalu nie jest wy˝sza od stawki ustalonej
przez gmin´ — dotyczy to równie˝ mieszkaƒ o po-
wierzchni u˝ytkowej przekraczajàcej 80 m2,

5) domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjo-
natowego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç, b´dàcego przedmiotem
w∏asnoÊci lub wspó∏w∏asnoÊci policjanta lub cz∏on-

ków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy
o Policji,

6) tymczasowej kwatery.

2. Równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego nie przyznaje si´ policjantowi w s∏u˝bie
sta∏ej, je˝eli:

1) utraci∏ lub zrzek∏ si´ prawa do zajmowanego do-
tychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których
mowa w ust. 1,

2) otrzyma∏ pomoc finansowà na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu na podstawie odr´bnych
przepisów, z wyjàtkiem policjanta przeniesionego
do s∏u˝by w innej miejscowoÊci,

3) jego ma∏˝onek otrzyma∏ pomoc, o której mowa
w pkt 2,

4) bezzasadnie odmówi∏ przyj´cia lokalu mieszkalne-
go odpowiadajàcego przys∏ugujàcym mu normom
zaludnienia i znajdujàcego si´ w nale˝ytym stanie
technicznym i sanitarnym,

5) w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobli-
skiej zajmuje lokal mieszkalny stanowiàcy odr´bnà
nieruchomoÊç lub dom jednorodzinny (cz´Êç do-
mu) albo spó∏dzielczy w∏asnoÊciowy lokal miesz-
kalny b´dàce przedmiotem spadku, je˝eli udzia∏
w spadku odpowiada co najmniej dwóm normom
zaludnienia.

§ 2. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za
brak lokalu mieszkalnego wynosi:
1) dla policjanta posiadajàcego cz∏onków rodziny,

o których mowa w art. 89 ustawy o Policji — 9,50 z∏
dziennie,


