
Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 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 nast´puje: 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, warunki
oraz sposób ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowych odbywanych na obszarze kraju, a tak˝e
w razie przeniesienia do pe∏nienia s∏u˝by w innej miej-
scowoÊci albo delegowania do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by, podmioty w∏aÊciwe do podejmowania decyzji
w tych sprawach, zakres poj´cia podró˝y s∏u˝bowej
oraz terminy wyp∏aty nale˝noÊci.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

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

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej;

3) funkcjonariusz przeniesiony z urz´du — funkcjo-
nariusza przeniesionego do pe∏nienia s∏u˝by w in-
nej miejscowoÊci z inicjatywy organu Stra˝y Gra-
nicznej;

4) funkcjonariusz przeniesiony na w∏asnà proÊb´ —
funkcjonariusza przeniesionego do pe∏nienia s∏u˝-
by w innej miejscowoÊci na w∏asny wniosek;

5) podró˝ s∏u˝bowa — okreÊlony w pisemnym lub
ustnym poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego okres od
wyjazdu funkcjonariusza w celu wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych na obszarze kraju poza sta-
∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by do powrotu;

6) sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by — miejscowoÊç,
w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´;

7) cz∏onek rodziny — cz∏onków rodziny funkcjonariu-
sza, o których mowa w art. 93 ustawy, wed∏ug sta-
nu rodziny w dniu przesiedlenia si´ do okreÊlonej
miejscowoÊci;

8) miejscowoÊç pobliska — miejscowoÊç, o której
mowa w art. 92 ust. 3 ustawy; 

9) przesiedlenie si´ do okreÊlonej miejscowoÊci —
zmian´ miejsca pobytu funkcjonariusza i cz∏on-
ków rodziny, przewóz urzàdzeƒ domowych i za-
meldowanie si´ ich w tej miejscowoÊci na pobyt:

a) sta∏y,

b) czasowy ponad 2 miesiàce — je˝eli funkcjona-
riuszowi zosta∏a przydzielona kwatera tymcza-
sowa na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy;

10) jednostka — Komend´ G∏ównà Stra˝y Granicznej,
oddzia∏ Stra˝y Granicznej, oÊrodek szkolenia Stra-
˝y Granicznej;

11) kierownik — kierownika jednostki organizacyjnej
Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej, komendan-
ta oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendanta Cen-
tralnego OÊrodka Szkolenia Stra˝y Granicznej.

Rozdzia∏ 2

Podró˝e s∏u˝bowe

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wej 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;

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, który wykonuje czynnoÊci
s∏u˝bowe na obszarze powiatu, z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej w granicach administracyjnych powiatu lub po-
wiatu sàsiedniego, trwajàcej nie d∏u˝ej ni˝ 12 godzin,
przys∏uguje wy∏àcznie zwrot kosztów przejazdów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2. Odbycie takiej podró˝y
s∏u˝bowej nast´puje na podstawie ustnego polecenia
wyjazdu s∏u˝bowego. 

3. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, nie przy-
s∏ugujà funkcjonariuszowi odbywajàcemu podró˝
s∏u˝bowà w sk∏adzie jednostki p∏ywajàcej albo przeby-
wajàcemu na tej jednostce — za czas wykonywania
przez niego zadaƒ s∏u˝bowych. 

§ 4. 1. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlo-
nej w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków
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ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju.

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
funkcjonariusza lub zameldowania na pobyt sta∏y
albo w sta∏ym miejscu pe∏nienia s∏u˝by bàdê
w czasie leczenia w zak∏adzie leczniczym; 

2) w przypadkach, w których funkcjonariusz otrzy-
muje bezp∏atne wy˝ywienie, obejmujàce Êniada-
nie, obiad oraz kolacj´, w naturze albo równowa˝-
nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie. 

4. Kwot´ diety zmniejsza si´ o koszt otrzymanego
bezp∏atnego wy˝ywienia, przyjmujàc, ˝e ka˝dy bez-
p∏atny posi∏ek stanowi odpowiednio:

1) Êniadanie — 25 % diety; 

2) obiad — 50 % diety; 

3) kolacja — 25 % diety. 

5. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4, dokonu-
je si´ poprzez odj´cie od sumy diet przys∏ugujàcych za
czas podró˝y s∏u˝bowej cz´Êci diet z tytu∏u otrzymy-
wania bezp∏atnego wy˝ywienia.

§ 5. 1. Zwrot kosztów przejazdów obejmuje cen´
biletu Êrodka transportu w∏aÊciwego do odbycia po-
dró˝y s∏u˝bowej wraz z op∏atami dodatkowymi,
z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi
ulgi, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga na dany
Êrodek transportu przys∏uguje. 

2. Zwrot kosztów przejazdów nie przys∏uguje, je˝eli
funkcjonariusz odbywa podró˝ s∏u˝bowà pojazdem
s∏u˝bowym lub innym s∏u˝bowym Êrodkiem transportu.

§ 6. 1. Rodzaj i klas´ Êrodka transportu w∏aÊciwe-
go do odbycia podró˝y s∏u˝bowej okreÊla podmiot,
o którym mowa w § 22, w poleceniu wyjazdu s∏u˝bo-
wego, uwzgl´dniajàc posiadane przez funkcjonariusza
uprawnienia do przejazdów bezp∏atnych lub ulgo-
wych oraz po∏àczenia na danej trasie. 

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

3. Funkcjonariusz, który w czasie podró˝y s∏u˝bo-
wej na obszarze kraju towarzyszy przedstawicielom
paƒstw obcych przebywajàcym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, odbywa przejazd tym samym
Êrodkiem transportu i w tej samej klasie, którym po-
dró˝ujà przedstawiciele paƒstw obcych. 

§ 7. 1. Podmiot, o którym mowa w § 22, mo˝e
uznaç, dla celów rozliczenia kosztów podró˝y s∏u˝bo-
wej, miejscowoÊç zamieszkania funkcjonariusza albo
miejscowoÊç, w której funkcjonariusz wykonuje czyn-
noÊci s∏u˝bowe, za sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, je-
˝eli spowoduje to zmniejszenie kosztów podró˝y s∏u˝-
bowej. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 22, mo˝e na wnio-
sek funkcjonariusza wyraziç zgod´ na przejazdy w po-
dró˝y s∏u˝bowej samochodem, motocyklem albo mo-
torowerem, który nie pozostaje w dyspozycji Stra˝y
Granicznej, zwanym dalej „pojazdem”. W tym przy-
padku funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdu wed∏ug stawek za 1 km przebiegu, nie wy˝-
szych ni˝ okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088, z póên. zm.2)). 

3. W przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowej po-
jazdem przez wi´cej ni˝ jednego funkcjonariusza zwrot
kosztów przejazdu przys∏uguje wy∏àcznie jego posia-
daczowi.

§ 8. 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 albo gdy nie ponosi
kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ry-
cza∏t. 

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podró-
˝y s∏u˝bowej nie zapewniono bezp∏atnego noclegu,
przys∏uguje zwrot kosztów noclegu w hotelu lub in-
nym obiekcie Êwiadczàcym us∏ugi hotelarskie, w wy-
sokoÊci stwierdzonej rachunkiem.

2. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podró˝y
s∏u˝bowej nie zapewniono noclegu i który nie przed-
stawi∏ rachunku za nocleg w hotelu lub innym obiek-
cie Êwiadczàcym us∏ugi hotelarskie, przys∏uguje ry-
cza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci 150 % diety.
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3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje, je˝eli nocleg obej-
muje co najmniej 6 godzin przypadajàcych pomi´dzy
godzinami 2100 i 700.

4. Zwrot kosztów noclegu w podró˝y s∏u˝bowej
lub rycza∏t za nocleg nie przys∏uguje funkcjonariuszo-
wi: 

1) za czas przejazdu oraz za czas pobytu w sta∏ym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, w miejscowoÊci za-
mieszkania 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 czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych pomi´-
dzy godzinami 2100 i 700, z wyjàtkiem przypadków,
gdy zadania te wymagajà korzystania z us∏ug ho-
telarskich. 

5. W przypadku niewyodr´bnienia w rachunku,
o którym mowa w ust. 1, kosztów noclegu i kosztów
wy˝ywienia, do rozliczenia kosztów podró˝y s∏u˝bo-
wej funkcjonariusz do∏àcza oÊwiadczenie o uwzgl´d-
nieniu w rachunku kosztów wy˝ywienia. Przepisy § 4
ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Funkcjonariuszowi, który ze wzgl´du na
brak mo˝liwoÊci uzyskania noclegu w miejscowoÊci
stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej korzysta∏ z noclegu
w miejscowoÊci pobliskiej, przys∏uguje równie˝ zwrot
kosztów przejazdu publicznym Êrodkiem komunikacji
z miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej do
miejscowoÊci pobliskiej i z powrotem. 

2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje, je˝eli funkcjonariusz odbywa podró˝ s∏u˝-
bowà pojazdem s∏u˝bowym, innym s∏u˝bowym Êrod-
kiem transportu lub pojazdem albo gdy nie ponosi
tych kosztów.

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

§ 12. 1. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu podró˝
s∏u˝bowà przyznaje si´, na jego wniosek, zaliczk´ na
niezb´dne koszty podró˝y, w wysokoÊci wynikajàcej
ze wst´pnej kalkulacji tych kosztów. 

2. Funkcjonariusz jest obowiàzany do rozliczenia
kosztów podró˝y s∏u˝bowej i pobranej zaliczki w ter-
minie 14 dni od dnia powrotu z podró˝y s∏u˝bowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot,
o którym mowa w § 22, mo˝e wyraziç zgod´ na prze-
d∏u˝enie okresu przewidzianego do rozliczenia. 

3. Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi b´dàcemu
w podró˝y s∏u˝bowej noclegu lub wy˝ywienia odnoto-

wuje na pisemnym poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego
kierownik realizujàcy te Êwiadczenia lub osoba przez
niego upowa˝niona, wskazujàc, czy Êwiadczenie by∏o
odp∏atne czy nieodp∏atne. 

4. W przypadku gdy w podró˝y s∏u˝bowej rozpo-
cz´tej na podstawie ustnego polecenia wyjazdu s∏u˝-
bowego funkcjonariuszowi zapewniono nocleg lub
wy˝ywienie, o fakcie tym kierownik realizujàcy te
Êwiadczenia albo osoba przez niego upowa˝niona po-
wiadamia podmiot, o którym mowa w § 22, wskazu-
jàc, czy Êwiadczenie by∏o odp∏atne czy nieodp∏atne. 

5. Wyp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
nast´puje w terminie 14 dni od dnia przed∏o˝enia do-
kumentów (rachunki, bilety) potwierdzajàcych wyso-
koÊç poniesionych wydatków nieobj´tych rycza∏tami
oraz oÊwiadczenia o okolicznoÊciach majàcych wp∏yw
na prawo do diet, rycza∏tów lub zwrotu innych kosz-
tów podró˝y bàdê na ich wysokoÊç. W uzasadnionych
przypadkach podmiot, o którym mowa w § 22, mo˝e
podjàç decyzj´ o przed∏u˝eniu do 30 dni terminu wy-
p∏aty nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej.

6. W przypadku gdy nie jest mo˝liwe okreÊlenie
kosztów przejazdów na podstawie biletów podmiot,
o którym mowa w § 22, mo˝e w szczególnie uzasad-
nionych okolicznoÊciach uwzgl´dniç pisemne oÊwiad-
czenie funkcjonariusza w sprawie ich wysokoÊci.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zwrotu
kosztów dokonuje si´ w wysokoÊci ceny biletu na
przejazd w II klasie pociàgu pospiesznego na danà od-
leg∏oÊç.

Rozdzia∏ 3

Przeniesienia s∏u˝bowe

§ 13. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´-
du przys∏ugujà: 

1) diety dla niego i cz∏onków rodziny, za czas przejaz-
du i pierwszà dob´ pobytu w nowym miejscu za-
mieszkania;

2) zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca za-
mieszkania funkcjonariusza oraz osób, o których
mowa w pkt 1; 

3) rycza∏t z tytu∏u przeniesienia; 

4) zasi∏ek osiedleniowy;

5) przewóz urzàdzeƒ domowych;

6) rycza∏t na pokrycie kosztów jednorazowego prze-
jazdu w przypadku, o którym mowa w § 14.

2. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do
miejscowoÊci, w której jest zameldowany na pobyt
sta∏y, albo do miejscowoÊci, w której zamieszkujà
cz∏onkowie rodziny, przys∏uguje wy∏àcznie zwrot kosz-
tów przejazdu i diety za czas przejazdu. Nale˝noÊci te
nie przys∏ugujà w przypadku, gdy funkcjonariusz
otrzymuje na podstawie przepisów odr´bnych zwrot
kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by.
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3. Funkcjonariuszowi przeniesionemu na w∏asnà
proÊb´ przys∏ugujà wy∏àcznie nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 14. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du,
którego cz∏onkowie rodziny pozostali w miejscowoÊci
dotychczasowego zamieszkania, przys∏uguje po up∏y-
wie ka˝dego pe∏nego miesiàca kalendarzowego ry-
cza∏t na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu 
ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci
zamieszkania tych cz∏onków rodziny i z powrotem
w wysokoÊci ceny biletu w II klasie pociàgu pospiesz-
nego, a w przypadku gdy na danej trasie albo jej od-
cinku brak jest po∏àczeƒ kolejowych — w wysokoÊci
ceny biletu za przejazd Êrodkiem publicznego trans-
portu autobusowego. Nale˝noÊci te nie przys∏ugujà
funkcjonariuszowi otrzymujàcemu na podstawie prze-
pisów odr´bnych zwrot kosztów dojazdu do miejsca
pe∏nienia s∏u˝by.

§ 15. 1. Diety dla cz∏onka rodziny wynoszà 75 %
diety przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi.

2. Wyp∏ata diet oraz zwrot kosztów przejazdu,
o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2, nast´puje
w wysokoÊci ustalonej wed∏ug stawek i cen obowiàzu-
jàcych w dniu przejazdu do nowego miejsca s∏u˝by
funkcjonariusza. Przepisy § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 16. 1. Rycza∏t z tytu∏u przeniesienia przys∏uguje
w przypadku przesiedlenia si´ do miejscowoÊci, do
której funkcjonariusz zosta∏ 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. 

3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, ry-
cza∏t z tytu∏u przeniesienia nie przys∏uguje, je˝eli prze-
siedli∏ si´ z innej miejscowoÊci pobliskiej. 

4. Funkcjonariuszowi, któremu wyp∏acono rycza∏t
z tytu∏u przeniesienia, nie przys∏uguje prawo do ry-
cza∏tu w razie przesiedlenia si´ do miejscowoÊci b´dà-
cej poprzednio sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by.

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

1) funkcjonariuszowi posiadajàcemu rodzin´ —
w wysokoÊci 100 %,

2) funkcjonariuszowi nieposiadajàcemu rodziny —
w wysokoÊci 50 %

— miesi´cznego uposa˝enia przys∏ugujàcego funk-
cjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia si´ do okre-
Êlonej miejscowoÊci, zwanego dalej „uposa˝eniem”. 

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

§ 18. 1. Funkcjonariuszowi, który w zwiàzku z prze-
niesieniem z urz´du przesiedli∏ si´ na pobyt sta∏y,
przys∏uguje, niezale˝nie od rycza∏tu za przeniesienie,
zasi∏ek osiedleniowy. 

2. Zasi∏ek osiedleniowy przys∏uguje: 

1) funkcjonariuszowi posiadajàcemu rodzin´ — w wy-
sokoÊci 200 %,

2) funkcjonariuszowi nieposiadajàcemu rodziny —
w wysokoÊci 50 %

— uposa˝enia.

3. Funkcjonariuszowi posiadajàcemu rodzin´, któ-
rej nie wszyscy cz∏onkowie przesiedlili si´ z nim do
miejscowoÊci, do której zosta∏ on przeniesiony, przy-
s∏uguje zasi∏ek osiedleniowy w wysokoÊci 50 % upo-
sa˝enia. Pozosta∏à cz´Êç zasi∏ku wyp∏aca si´ z chwilà
przesiedlenia si´ wszystkich cz∏onków rodziny. Przepi-
sy § 16 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 19. 1. Przewozu urzàdzeƒ domowych dokonuje
jednostka, do której funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony. 

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

3. Zwrotu kosztów przewozu urzàdzeƒ domowych
dokonuje jednostka, o której mowa w ust. 1, na pod-
stawie przedstawionych rachunków. 

4. Przewóz urzàdzeƒ domowych albo zwrot kosz-
tów ich przewozu nie przys∏uguje w razie przeniesie-
nia funkcjonariusza do poprzedniego miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by. 

§ 20. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 13, wyp∏a-
ca, na pisemny wniosek funkcjonariusza, jednostka,
do której zosta∏ on przeniesiony, w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 13 ust. 2, funkcjonariusz do∏àcza pisemne
oÊwiadczenie potwierdzajàce miejsce jego zameldo-
wania oraz pisemne oÊwiadczenie o faktycznym miej-
scu zakwaterowania.

3. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 13 ust. 1 pkt 3—5, funkcjonariusz do∏àcza pi-
semne oÊwiadczenie potwierdzajàce fakt zameldowa-
nia jego i cz∏onków rodziny w nowym miejscu za-
mieszkania.

Rozdzia∏ 4

Delegowania s∏u˝bowe

§ 21. 1. Funkcjonariuszowi, delegowanemu na
okres do 6 miesi´cy do czasowego pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci z urz´du, przys∏ugujà nale˝no-
Êci, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 14.
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2. Funkcjonariuszowi, delegowanemu na okres do
6 miesi´cy do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci na w∏asnà proÊb´, przys∏ugujà nale˝no-
Êci, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 14.

3. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
przys∏ugujà funkcjonariuszowi otrzymujàcemu na
podstawie przepisów odr´bnych zwrot kosztów dojaz-
du do miejsca pe∏nienia s∏u˝by.

4. Do ustalania nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, § 20 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Podmioty uprawnione do podejmowania decyzji
w sprawie podró˝y s∏u˝bowych, przeniesieƒ

i delegowania

§ 22. Decyzje w sprawie podró˝y s∏u˝bowej, prze-
niesieƒ i delegowania, obejmujàce w szczególnoÊci
wydanie polecenia odbycia podró˝y s∏u˝bowej, przy-
znanie zaliczki na niezb´dne koszty podró˝y s∏u˝bowej
oraz przyznanie nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
odbytej przez funkcjonariusza, podejmuje: 

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych lub
upowa˝niona przez niego osoba — w stosunku do
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej;

2) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub upo-
wa˝niona przez niego osoba — w stosunku do za-
st´pców Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej, kierowników i funkcjonariuszy pozostajàcych

w dyspozycji Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej;

3) kierownik lub upowa˝niona przez niego osoba —
w stosunku do podleg∏ych kierownikowi funkcjo-
nariuszy.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 23. 1. Do funkcjonariusza skierowanego w po-
dró˝ s∏u˝bowà lub delegowanego przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Do funkcjonariusza przeniesionego do nowego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 109,
poz. 964).

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
23 grudnia 2006 r. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia
i zdrowia ludzi 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup ga-

tunków zwierzàt niebezpiecznych dla ˝ycia i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 309) § 2 otrzymuje
brzmienie:

„§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2008 r.”.

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

Minister Ârodowiska: J. Szyszko

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).
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