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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 paêdziernika 2006 r.

w sprawie realizacji uprawnieƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej 
delegowanym do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie Stra˝y Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym

w kontyngencie Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 147m pkt 5 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
realizacji uprawnieƒ funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngen-
cie oraz pracowników zatrudnionych w kontyngencie
Stra˝y Granicznej do:

1) bezp∏atnego zakwaterowania i wy˝ywienia;

2) bezp∏atnego przewozu do miejsca pe∏nienia s∏u˝-
by lub wykonywania pracy na obszarze dzia∏ania
kontyngentu i z powrotem do kraju, w zwiàzku
z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem pe∏nienia s∏u˝by
lub wykonywania pracy w kontyngencie;

3) ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wy-
padków zaistnia∏ych w czasie pe∏nienia s∏u˝by lub



wykonywania pracy w kontyngencie, wskutek któ-
rych nastàpi∏o uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia
lub Êmierç.

§ 2. 1. Funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej dele-
gowanym do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie, zwa-
nym dalej „funkcjonariuszami”, oraz pracownikom za-
trudnionym w kontyngencie przys∏uguje bezp∏atne za-
kwaterowanie i wy˝ywienie:

1) przed wyjazdem, od dnia rozpocz´cia pobytu
w jednostce organizacyjnej Stra˝y Granicznej poza
sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by lub wykonywa-
nia pracy, w której nast´puje przygotowanie do
wykonywania zadaƒ w kontyngencie, do dnia
przekroczenia granicy paƒstwowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zwanej dalej „granicà paƒstwowà”; 

2) w czasie pe∏nienia s∏u˝by lub wykonywania pracy
w kontyngencie, od dnia przekroczenia granicy
paƒstwowej do dnia przekroczenia tej granicy
w drodze powrotnej;

3) po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia grani-
cy paƒstwa, przez okres pobytu w jednostce organi-
zacyjnej, o której mowa w pkt 1, lub innej jednostce
organizacyjnej Stra˝y Granicznej, poza sta∏ym miej-
scem pe∏nienia s∏u˝by lub wykonywania pracy.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przy-
s∏ugujà w razie przerwy w pe∏nieniu s∏u˝by lub wyko-
nywaniu pracy w kontyngencie, za okres pobytu
w kraju.

3. Normy zakwaterowania wynoszà od 6,6 m2 do
9,4 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku koszarowego
na jednego funkcjonariusza lub pracownika, w tym od
4,0 m2 do 6,8 m2 powierzchni mieszkalnej danego po-
mieszczenia.

4. Funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w kontyn-
gencie:

1) o którym mowa w art. 147c pkt 1—4 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, przy-
s∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie wed∏ug normy wy-
˝ywienia SZ oraz w naturze 70 % normy wy˝ywie-
nia DU, okreÊlonych w przepisach w sprawie przy-
padków otrzymywania przez funkcjonariuszy wy-
˝ywienia oraz norm tego wy˝ywienia;

2) o którym mowa w art. 147c pkt 5 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o SStra˝y Granicznej, przy-
s∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie wed∏ug normy wy-
˝ywienia SZ oraz w naturze 50 % normy wy˝ywie-
nia DU, okreÊlonych w przepisach w sprawie przy-
padków otrzymywania przez funkcjonariuszy wy-
˝ywienia oraz norm tego wy˝ywienia.

5. Pracownikom zatrudnionym w kontyngencie
przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie wed∏ug normy wy-
˝ywienia SZ okreÊlonej w przepisach w sprawie przy-
padków otrzymywania przez funkcjonariuszy wy˝y-
wienia oraz norm tego wy˝ywienia. 

§ 3. 1. Bezp∏atny przewóz funkcjonariuszy oraz 
pracowników do miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub wyko-
nywania pracy w kontyngencie i z powrotem odbywa
si´:

1) pojazdami samochodowymi;

2) pojazdami kolejowymi;

3) statkami morskimi;

4) statkami powietrznymi.

2. Przewóz, o którym mowa w ust. 1, odbywa si´
na podstawie umowy przewozu zawartej przez 
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej z przewoê-
nikiem. Przewóz jest wykonywany w sposób okreÊ-
lony w przepisach w sprawie warunków przewozu
osób. 

3. Umowa przewozu, o której mowa w ust. 2, mo-
˝e okreÊliç dodatkowe Êwiadczenia udzielane funkcjo-
nariuszom i pracownikom przez przewoênika w trakcie
przewozu.

4. Przewóz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e
byç wykonywany pojazdami Stra˝y Granicznej w spo-
sób okreÊlony w przepisach w sprawie warunków po-
ruszania si´ po drogach pojazdów specjalnych, pojaz-
dów u˝ywanych do celów specjalnych oraz pojazdów
u˝ywanych w zwiàzku z przewozem pojazdów specjal-
nych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Stra˝y Granicznej oraz pojazdów stra˝y po˝arnej bio-
ràcych udzia∏ w akcjach ratowniczych, a tak˝e warun-
ków przewozu osób pojazdami Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Wi´ziennej oraz Stra˝y Po˝arnej.

§ 4. 1. Zapewnienie ubezpieczenia nast´puje
w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia przez Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej z zak∏adem
ubezpieczeƒ. 

2. Warunki umowy udost´pnia si´ funkcjonariu-
szom i pracownikom przed wyjazdem z kraju w celu
pe∏nienia s∏u˝by lub wykonywania pracy w kontyn-
gencie.

3. Umowa ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êli-
wych wypadków zaistnia∏ych w czasie pe∏nienia s∏u˝-
by lub wykonywania pracy w kontyngencie w szcze-
gólnoÊci okreÊla zakres i sum´ ubezpieczenia, z tym ˝e
suma ubezpieczenia nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ wysokoÊç
Êwiadczenia odszkodowawczego, o którym mowa
w przepisach o odszkodowaniach przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku
ze s∏u˝bà w Policji.

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