
Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie
wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa˝enia i in-
nych nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych funkcjo-
nariuszom Stra˝y Granicznej skierowanym do szko∏y
lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U.
Nr 67, poz. 620) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany da-
lej „funkcjonariuszem”, skierowany do szko-
∏y lub na przeszkolenie albo na studia w kra-
ju otrzymuje w czasie nauki lub przeszkole-
nia albo studiów uposa˝enie i inne nale˝no-
Êci pieni´˝ne przys∏ugujàce na stanowisku
zajmowanym bezpoÊrednio przed skierowa-
niem do szko∏y lub na przeszkolenie albo na
studia w kraju, z uwzgl´dnieniem powsta-
∏ych w tym czasie zmian majàcych wp∏yw na
ich wysokoÊç.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do szko∏y
lub na przeszkolenie albo na studia w Wy˝-
szej Szkole Policji lub w wy˝szej szkole woj-
skowej albo w oÊrodku szkolenia Stra˝y
Granicznej, w systemie dziennym poza
miejscem sta∏ego zamieszkania lub pe∏nio-
nej s∏u˝by, przys∏ugujà nale˝noÊci jak z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, za
czas przejazdu:

1) do miejsca odbywania nauki w celu jej
rozpocz´cia, 

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzia-
nej programem kszta∏cenia i z powrotem, 

3) do miejsca sta∏ego zamieszkania i z po-
wrotem, w czasie wolnym od zaj´ç szkol-
nych, je˝eli przerwa w zaj´ciach wynika
z ich harmonogramu i obejmuje co naj-
mniej trzy kolejne dni kalendarzowe,

4) do miejsca pe∏nienia s∏u˝by po ukoƒcze-
niu nauki.”,

b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 2, wyp∏a-
ca si´ na wniosek funkcjonariusza.

4. Powstanie nale˝noÊci, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, przerywa bieg okresu nauki,
o którym mowa w ust. 2.

5. W razie zbiegu prawa do nale˝noÊci przewi-
dzianej w ust. 1 pkt 3 z prawem do nale˝no-
Êci przewidzianej w ust. 2 wyp∏aca si´ nale˝-
noÊç wy˝szà.”;

3) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Funkcjonariuszowi skierowanemu do oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej nale˝noÊci w przy-
padkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
wyp∏aca oÊrodek szkolenia Stra˝y Granicznej.

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej nale˝noÊci w przy-
padkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3
i ust. 2, wyp∏aca jednostka organizacyjna Stra-
˝y Granicznej wyp∏acajàca uposa˝enie.”;

4) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na nauk´
lub przeszkolenie albo studia w Wy˝szej Szko-
le Policji lub w wy˝szej szkole wojskowej
w systemie innym ni˝ dzienny, bioràcemu
udzia∏ w obowiàzkowych zaj´ciach programo-
wych poza miejscem sta∏ego zamieszkania lub
pe∏nienia s∏u˝by, przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdu, zakwaterowania i wy˝ywienia w wy-
sokoÊci i na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach w sprawie nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bo-
we funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej. 

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi,
o którym mowa w ust. 1, bezp∏atnego wy˝y-
wienia i zakwaterowania w miejscu obowiàz-
kowych zaj´ç programowych, diety przys∏ugu-
jà wy∏àcznie za czas przejazdu.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej skierowanym do szko∏y

lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.


