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Na podstawie art. 117 ust. 2 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, warunki
oraz tryb przyznawania funkcjonariuszowi Stra˝y Gra-
nicznej w s∏u˝bie sta∏ej lub przygotowawczej, zwane-
mu dalej „funkcjonariuszem”, nale˝noÊci z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju, odbywanych na
podstawie polecenia wyjazdu s∏u˝bowego, a tak˝e
w zwiàzku z przeniesieniem do pe∏nienia s∏u˝by w in-
nej miejscowoÊci lub delegowaniem do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej,

2) jednostka organizacyjna Stra˝y Granicznej — Ko-
mend´ G∏ównà Stra˝y Granicznej, oddzia∏ Stra˝y
Granicznej, oÊrodek szkolenia Stra˝y Granicznej,
stra˝nic´ Stra˝y Granicznej, granicznà placówk´
kontrolnà Stra˝y Granicznej, dywizjon Stra˝y Gra-
nicznej,

3) kierownik — kierownika jednostki organizacyjnej
Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej, komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendanta oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej, komendanta stra˝nicy
Stra˝y Granicznej, komendanta granicznej placów-
ki kontrolnej Stra˝y Granicznej i komendanta dywi-
zjonu Stra˝y Granicznej,

4) sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by — miejscowoÊç sta-
nowiàcà siedzib´ jednostki organizacyjnej Stra˝y
Granicznej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´,

5) miejscowoÊç pobliska — miejscowoÊç, o której mo-
wa w art. 92 ust. 3 ustawy,

6) uposa˝enie — miesi´czne uposa˝enie zasadnicze
i dodatki do uposa˝enia, po odliczeniu sk∏adek na
obowiàzkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

7) podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie przez funkcjona-
riusza czynnoÊci s∏u˝bowych na obszarze kraju poza
sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by w terminie i miej-
scu okreÊlonych w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego,

8) przeniesienie s∏u˝bowe — dokonane przeniesienie
funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by w innej miej-
scowoÊci, zwanej dalej „nowym miejscem pe∏nie-
nia s∏u˝by”,

9) przesiedlenie si´ do okreÊlonej miejscowoÊci —
zmian´ miejsca pobytu funkcjonariusza, przewóz
jego urzàdzeƒ domowych i zameldowanie si´ funk-
cjonariusza w tej miejscowoÊci na pobyt:
a) sta∏y,
b) czasowy ponad 2 miesiàce — je˝eli funkcjonariu-

szowi zosta∏a przydzielona kwatera tymczasowa
na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy.

Rozdzia∏ 2

Podró˝e s∏u˝bowe

§ 2. 1. Z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszo-
wi przys∏ugujà:

1) diety na pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywie-
nia w czasie podró˝y s∏u˝bowej,

2) zwrot kosztów przejazdów na trasie od sta∏ego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stano-
wiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem, obej-
mujàcy cen´ biletu okreÊlonego Êrodka transportu
wraz z op∏atami dodatkowymi i uwzgl´dniajàcy
przys∏ugujàcà funkcjonariuszowi ulg´, bez wzgl´-
du na to, z jakiego tytu∏u ulga na dany Êrodek trans-
portu przys∏uguje,

3) zwrot kosztów noclegów bàdê rycza∏t za nocleg,

4) rycza∏t na dojazdy Êrodkami komunikacji miejsco-
wej,

5) zwrot innych udokumentowanych wydatków, ko-
niecznych w podró˝y s∏u˝bowej.

2. Funkcjonariuszowi, którego obowiàzki s∏u˝bowe
polegajà na wykonywaniu czynnoÊci na obszarze po-
wiatu, w szczególnoÊci na pe∏nieniu s∏u˝by granicznej
lub dokonywaniu kontroli ruchu granicznego, przys∏u-
guje w przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowej
w granicach administracyjnych tego powiatu lub po-
wiatu sàsiedniego jedynie zwrot kosztów przejazdów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2. Na odbycie takiej podró-
˝y s∏u˝bowej nie wydaje si´ polecenia wyjazdu s∏u˝bo-
wego.

3. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, nie przys∏u-
gujà funkcjonariuszowi odbywajàcemu podró˝ s∏u˝bo-
wà w sk∏adzie jednostki p∏ywajàcej albo przebywajàce-
mu na tej jednostce — za czas wykonywania przez nie-
go zadaƒ s∏u˝bowych w morzu i w portach.

§ 3. 1. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlo-
nej w przepisach w sprawie szczegó∏owych zasad usta-
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lania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kra-
ju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Je˝eli podró˝ s∏u˝bowa trwa:
1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:

a) mniej ni˝ 8 godzin — dieta nie przys∏uguje,
b) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,
c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej

wysokoÊci,
2) dob´ i d∏u˝ej — za ka˝dà dob´ przys∏uguje dieta

w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏nà, ale rozpocz´tà
dob´:
a) do 8 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,
b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej

wysokoÊci.

3. Dieta nie przys∏uguje:
1) za czas pobytu w miejscowoÊci zamieszkania funk-

cjonariusza lub w sta∏ym miejscu s∏u˝by bàdê
w czasie leczenia w zak∏adzie leczniczym,

2) w przypadkach, w których funkcjonariusz otrzymu-
je wy˝ywienie w naturze albo równowa˝nik pie-
ni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.

4. Kwot´ diety zmniejsza si´ o koszt otrzymanego
bezp∏atnego wy˝ywienia, przyjmujàc, ̋ e ka˝dy bezp∏at-
ny posi∏ek stanowi odpowiednio:
1) Êniadanie — 25% diety,
2) obiad — 50% diety,
3) kolacja — 25% diety.

§ 4. 1. Rodzaj i klas´ Êrodka transportu w∏aÊciwego
do odbycia podró˝y s∏u˝bowej, z zastrze˝eniem ust. 2
i 4, okreÊla si´ w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego, o któ-
rym mowa w § 23, uwzgl´dniajàc posiadane przez
funkcjonariusza uprawnienia do przejazdów bezp∏at-
nych lub ulgowych oraz po∏àczenia na danej trasie.

2. Odbycie podró˝y s∏u˝bowej samolotem wymaga
zgody Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

3. Przejazd kolejami na obszarze kraju ka˝dym ro-
dzajem pociàgu odbywa:
1) genera∏ (admira∏), oficer starszy albo inny oficer zaj-

mujàcy stanowisko s∏u˝bowe przewidziane w eta-
cie dla oficera starszego — w klasie pierwszej,

2) inny funkcjonariusz — w klasie drugiej, przy czym
w uzasadnionych przypadkach kierownik mo˝e ze-
zwoliç na przejazd w klasie pierwszej.

4. Funkcjonariusz, który w czasie podró˝y s∏u˝bo-
wej na obszarze kraju towarzyszy przedstawicielom
paƒstw obcych przebywajàcym na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, niezale˝nie od przys∏ugujàcych mu
uprawnieƒ, odbywa przejazd tym samym Êrodkiem
transportu i w tej samej klasie, którym podró˝ujà
przedstawiciele.

5. Zwrot kosztów przejazdu wagonem sypialnym
lub z miejscami do le˝enia oraz przelotu samolotem
nast´puje w wysokoÊci udokumentowanej biletami na
ten przejazd.

§ 5. Na wniosek funkcjonariusza podmiot, o którym
mowa w § 23, mo˝e wyraziç zgod´ na przejazdy w po-
dró˝y s∏u˝bowej samochodem, motocyklem lub moto-
rowerem, zwanych dalej „pojazdami”, które nie pozo-
stajà w dyspozycji Stra˝y Granicznej. W tym przypad-
ku funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów prze-
jazdu wed∏ug stawek za 1 km przebiegu, nie wy˝szych
ni˝ okreÊlone na podstawie przepisów, o których mo-
wa w § 3 ust. 1.

§ 6. Czas podró˝y s∏u˝bowej, okreÊlony w polece-
niu wyjazdu s∏u˝bowego, obejmuje czas pomi´dzy wy-
jazdem ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by i powrotem
do tego miejsca. Przepis § 2 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 7. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w podró˝y
s∏u˝bowej funkcjonariuszowi przys∏uguje rycza∏t na
pokrycie kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej (miejskiej) w wysokoÊci 20% diety.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je, je˝eli funkcjonariusz odbywa podró˝ s∏u˝bowà po-
jazdem s∏u˝bowym lub pojazdem, o którym mowa
w § 5, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokry-
cie przeznaczony jest ten rycza∏t.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podró-
˝y s∏u˝bowej nie zapewniono bezp∏atnego noclegu lub
zakwaterowania, przys∏uguje zwrot kosztów noclegu
w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem.

2. Funkcjonariuszowi, który wobec braku mo˝liwo-
Êci uzyskania noclegu w miejscowoÊci stanowiàcej cel
podró˝y s∏u˝bowej korzysta∏ z noclegu w miejscowo-
Êci, do której czas dojazdu z miejscowoÊci stanowiàcej
cel podró˝y nie przekracza jednej godziny, przys∏uguje
równie˝ zwrot kosztów przejazdu publicznym Êrod-
kiem komunikacji z miejscowoÊci stanowiàcej cel po-
dró˝y s∏u˝bowej do miejscowoÊci, w której funkcjona-
riusz uzyska∏ nocleg, i z powrotem.

3. Funkcjonariuszowi, który nie przed∏o˝y∏ rachun-
ku, przys∏uguje rycza∏t w wysokoÊci 150% diety za ka˝-
dy nocleg.

4. Rycza∏t za nocleg nie przys∏uguje:

1) w razie zapewnienia nieodp∏atnego noclegu,

2) je˝eli nocleg nie obejmuje co najmniej 6 godzin
przypadajàcych pomi´dzy godzinami 2100 i 700.

§ 9. Zwrot kosztów noclegu w podró˝y s∏u˝bowej
lub rycza∏t za nocleg nie przys∏uguje równie˝ funkcjo-
nariuszowi:

1) za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miej-
scami do le˝enia oraz za czas pobytu w sta∏ym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, w miejscowoÊci zamiesz-
kania lub zameldowania na pobyt sta∏y,

2) gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝-
bowej istnieje dogodne po∏àczenie komunikacyj-
ne, umo˝liwiajàce codzienny powrót do sta∏ego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub do miejscowoÊci za-
mieszkania b´dàcej miejscowoÊcià pobliskà,

3) w razie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych pomi´dzy
godzinami 2100 i 700, z wyjàtkiem przypadków, gdy
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zadania te wymagajà korzystania z us∏ug hotelar-
skich.

§ 10. Funkcjonariuszowi przebywajàcemu w podró-
˝y s∏u˝bowej przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu do
miejscowoÊci zamieszkania i z powrotem w dniu wol-
nym od s∏u˝by tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniej-
szenie ∏àcznych kosztów podró˝y. Warunek ten nie do-
tyczy funkcjonariusza przebywajàcego w podró˝y s∏u˝-
bowej trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 10 dni.

§ 11. 1. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu podró˝
s∏u˝bowà, na jego wniosek, podmiot, który wyda∏ po-
lecenie odbycia podró˝y s∏u˝bowej, przyznaje zaliczk´
na niezb´dne koszty podró˝y, w wysokoÊci wynikajàcej
ze wst´pnej kalkulacji tych kosztów.

2. Funkcjonariusz rozlicza koszty podró˝y s∏u˝bo-
wej oraz pobrane zaliczki w terminie 14 dni po powro-
cie z podró˝y s∏u˝bowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach podmiot, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie okresu przewidzianego
do rozliczenia pobranych zaliczek.

3. Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi b´dàcemu
w podró˝y s∏u˝bowej bezp∏atnego noclegu lub zakwa-
terowania albo nieodp∏atnego wy˝ywienia odnotowu-
je, na poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego, kierownik reali-
zujàcy te Êwiadczenia.

4. Decyzj´ w sprawie ustalenia wysokoÊci i wyp∏a-
ty nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej odbytej przez
funkcjonariusza podejmuje odpowiednio w∏aÊciwy
dysponent Êrodków bud˝etowych lub upowa˝niony
przez niego funkcjonariusz.

5. Wyp∏ata nale˝noÊci, o której mowa w ust. 4, na-
st´puje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia, o którym
mowa w ust. 2.

Rozdzia∏ 3

Przeniesienia s∏u˝bowe

§ 12. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu s∏u˝bo-
wo przys∏ugujà:

1) diety,

2) zwrot kosztów przejazdu,

3) rycza∏t z tytu∏u przeniesienia,

4) zasi∏ek osiedleniowy.

Prawo do nale˝noÊci przys∏uguje funkcjonariuszowi
równie˝ na cz∏onków jego rodziny, o których mowa
w art. 93 ustawy, a którzy przesiedlajà si´ razem z nim.

2. Funkcjonariuszowi przeniesionemu s∏u˝bowo,
którego rodzina pozosta∏a w miejscowoÊci dotychcza-
sowego zamieszkania, przys∏uguje po up∏ywie ka˝de-
go pe∏nego miesiàca rycza∏t na pokrycie kosztów jed-
norazowego przejazdu do miejscowoÊci zamieszkania
rodziny i z powrotem w wysokoÊci ceny biletu w II kla-
sie pociàgu pospiesznego, a gdy na danej trasie lub jej
odcinku brak jest po∏àczeƒ kolejowych — w wysokoÊci
ceny biletu za przejazd Êrodkiem publicznego transpor-
tu autobusowego.

§ 13. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu s∏u˝bo-
wo, poza nale˝noÊciami, o których mowa w § 12 ust. 1,
przys∏uguje przewóz urzàdzeƒ domowych dokonywa-
ny przez jednostk´ organizacyjnà Stra˝y Granicznej, do
której funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony.

2. W razie braku mo˝liwoÊci dokonania przewozu,
funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot poniesionych
kosztów przewozu urzàdzeƒ domowych, obejmujà-
cych koszty: opakowania, prac za∏adunkowych i wy∏a-
dunkowych oraz transportu.

3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, doko-
nuje jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1,
na podstawie przedstawionych rachunków.

§ 14. 1. Diety, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1,
przys∏ugujà za czas przejazdu i za pierwszà dob´ poby-
tu w nowym miejscu zamieszkania.

2. Diety dla cz∏onków rodziny wynoszà 75% diet
przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi.

§ 15. Wyp∏ata diet oraz zwrot kosztów przejazdu,
o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, nast´puje w wy-
sokoÊci ustalonej wed∏ug stawek i cen obowiàzujàcych
w dniu przesiedlenia si´ funkcjonariusza. Przepisy § 2
ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 16. 1. Rycza∏t z tytu∏u przeniesienia przys∏uguje
w przypadku przesiedlenia si´ funkcjonariusza do miej-
scowoÊci, do której zosta∏ on przeniesiony.

2. Rycza∏t z tytu∏u przeniesienia przys∏uguje rów-
nie˝ funkcjonariuszowi, który w zwiàzku z brakiem
mo˝liwoÊci otrzymania lokalu mieszkalnego w miej-
scowoÊci, do której zosta∏ s∏u˝bowo przeniesiony,
przesiedli∏ si´ do miejscowoÊci pobliskiej. W razie prze-
siedlenia si´ (powrotu) do sta∏ego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by nie przys∏uguje prawo do drugiego rycza∏tu.

§ 17. 1. Rycza∏t z tytu∏u przeniesienia przys∏uguje:

1) dla funkcjonariusza posiadajàcego rodzin´ —
w wysokoÊci 100%,

2) dla funkcjonariusza nieposiadajàcego rodziny —
w wysokoÊci 50%

— uposa˝enia.

2. Funkcjonariusz posiadajàcy rodzin´, której nie
wszyscy cz∏onkowie przesiedlili si´ z nim do miejsco-
woÊci, do której zosta∏ przeniesiony, otrzymuje po∏ow´
rycza∏tu okreÊlonego w ust. 1 pkt 1. Pozosta∏à cz´Êç ry-
cza∏tu wyp∏aca si´ z chwilà przesiedlenia si´ wszyst-
kich cz∏onków rodziny.

3. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci rycza∏tu, o któ-
rym mowa w ust. 1, stanowi uposa˝enie przys∏ugujàce
funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia.

4. W razie przeniesienia obojga ma∏˝onków b´dà-
cych funkcjonariuszami, którzy w zwiàzku z przeniesie-
niem przesiedlajà si´ do tej samej miejscowoÊci, przy-
s∏uguje im jeden wy˝szy rycza∏t.

§ 18. 1. Funkcjonariuszowi, który w zwiàzku z prze-
niesieniem s∏u˝bowym przesiedla si´ do okreÊlonej
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miejscowoÊci na pobyt sta∏y, przys∏uguje niezale˝nie
od rycza∏tu za przeniesienie — zasi∏ek osiedleniowy.

2. Je˝eli funkcjonariusz posiada rodzin´, zasi∏ek
osiedleniowy przys∏uguje pod warunkiem przesiedle-
nia si´ wraz z wszystkimi cz∏onkami rodziny.

3. Zasi∏ek osiedleniowy wynosi:

1) dla funkcjonariusza posiadajàcego rodzin´ —
w wysokoÊci 200%,

2) dla funkcjonariusza nieposiadajàcego rodziny —
w wysokoÊci 50%

— uposa˝enia.

4. Przy ustalaniu uprawnieƒ do zasi∏ku osiedlenio-
wego oraz jego wysokoÊci stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 16 ust. 2 i § 17 ust. 3 i 4.

§ 19. Przesiedlenie si´ cz∏onków rodziny funkcjona-
riusza, o których mowa w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, doty-
czy wszystkich cz∏onków jego rodziny zgodnie z jej sta-
nem w dniu przesiedlenia si´ funkcjonariusza do no-
wego miejsca pe∏nienia s∏u˝by.

§ 20. Nale˝noÊci, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3,
§ 16 i § 18, nie przys∏ugujà w razie przeniesienia s∏u˝-
bowego funkcjonariusza do poprzedniego miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by, w którym on sam lub cz∏onek jego rodzi-
ny nadal posiada dom lub samodzielny lokal mieszkal-
ny, bàdê do miejscowoÊci, w której sà oni zameldowa-
ni na pobyt sta∏y.

§ 21. Do ustalenia wysokoÊci i wyp∏aty nale˝noÊci,
o których mowa w § 12, przepis § 11 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Rozdzia∏ 4

Delegowania s∏u˝bowe

§ 22. 1. Funkcjonariuszowi delegowanemu na
okres do 6 miesi´cy do czasowego pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2, przys∏u-
gujà:

1) nale˝noÊci, o których mowa w § 2 ust. 1,

2) zwrot kosztów przejazdu w celu odwiedzenia rodzi-
ny w wysokoÊci, o której mowa w § 12 ust. 2, raz na
trzydzieÊci dni kalendarzowych.

2. Przepis § 21 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Podmioty uprawnione do wydawania decyzji w spra-
wie podró˝y s∏u˝bowych

§ 23. Decyzje w sprawie podró˝y s∏u˝bowej obej-
mujàce wydanie polecenia odbycia podró˝y s∏u˝bowej
oraz przyznanie nale˝noÊci z tego tytu∏u wydaje:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w stosunku do Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej,

2) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — w stosun-
ku do zast´pców Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej, kierowników jednostek organizacyj-
nych Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej i ko-
mendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,

3) kierownik — w stosunku do podleg∏ych funkcjona-
riuszy.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 24. Funkcjonariuszowi przeniesionemu lub dele-
gowanemu na okres do 6 miesi´cy do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia nale˝noÊci z tego tytu∏u przyznaje si´ na zasa-
dach okreÊlonych w dotychczasowych przepisach.

§ 25. Przepisy rozporzàdzenia obowiàzujà od dnia
16 czerwca 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie warunków w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien
odpowiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika
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.


