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Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) 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 oddelegowanemu do pe∏nie-
nia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏ugujà nast´-
pujàce Êwiadczenia:

1) nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej;

2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego u˝ytku
i przedmiotów gospodarstwa domowego;

3) rycza∏t na pokrycie kosztów wy˝ywienia i zakwate-
rowania;

4) zwrot kosztów leczenia.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏ugujà
z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej diety na po-
krycie kosztów wy˝ywienia i inne drobne wydatki,
zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów oraz
innych wydatków na warunkach okreÊlonych w prze-
pisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnio-
nemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza
granicami kraju, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, przys∏ugu-
jà funkcjonariuszowi:

1) w zwiàzku z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem przez
niego s∏u˝by poza granicami paƒstwa;

2) w celu za∏atwienia przez niego w kraju lub w in-
nym paƒstwie spraw s∏u˝bowych na polecenie lub
za zgodà Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej;

3) w razie Êmierci pozostajàcych w kraju cz∏onków
jego rodziny, na których przys∏uguje zasi∏ek po-
grzebowy na podstawie ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, a w innych
przypadkach losowych za zgodà Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej;

4) w celu wykorzystania przez niego urlopu wypo-
czynkowego w kraju, raz na dwa lata, nie wczeÊ-
niej ni˝ po up∏ywie 12 miesi´cy s∏u˝by poza grani-
cami paƒstwa, z wy∏àczeniem ostatniego roku tej
s∏u˝by.

3. Czas podró˝y, o której mowa w ust. 1, liczy si´:

1) w drodze z kraju lub innego paƒstwa — od chwili
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa do chwili przybycia do miej-
sca pe∏nienia s∏u˝by w czasie oddelegowania;

2) w drodze do kraju lub innego paƒstwa — od chwi-
li opuszczenia miejsca pe∏nienia s∏u˝by w czasie
oddelegowania do chwili przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego paƒstwa.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi w zwiàzku z rozpocz´-
ciem i zakoƒczeniem s∏u˝by poza granicami paƒstwa
przys∏uguje zwrot udokumentowanych kosztów prze-
wozu rzeczy osobistego u˝ytku i przedmiotów gospo-
darstwa domowego do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
kosztu frachtu baga˝u o wadze 150 kg, ustalonego
wed∏ug stawek Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia
Przewoêników Lotniczych (IATA).

2. Zwrot kosztów przewozu nie przys∏uguje, je˝eli
z tytu∏u podró˝y, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
funkcjonariusz otrzyma∏ zwrot kosztów przejazdu we-
d∏ug stawek za jeden kilometr przebiegu, nie wy˝-
szych ni˝ okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnie 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z póên. zm.3)).

§ 4. Âwiadczenia, o których mowa w § 2 i 3, nie
przys∏ugujà, w przypadku gdy funkcjonariusz nie po-
nosi kosztów, na pokrycie których zosta∏y one prze-
znaczone.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

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

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206.
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§ 5. 1. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏uguje
rycza∏t na pokrycie kosztów wy˝ywienia i zakwatero-
wania na zasadach okreÊlonych w przepisach w spra-
wie nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez
funkcjonariuszy delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa w kontyngencie Stra˝y Gra-
nicznej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, stanowi rów-
nowartoÊç:

1) w pierwszym miesiàcu s∏u˝by poza granicami
paƒstwa — 100 %,

2) w nast´pnych miesiàcach s∏u˝by poza granicami
paƒstwa — 60 %

— diet na pokrycie kosztów wy˝ywienia i innych drob-
nych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów
noclegu, okreÊlonych w przepisach, o których mowa
w § 2 ust. 1.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏uguje
zwrot poniesionych za granicà udokumentowanych
kosztów niezb´dnego leczenia w nast´pujàcym zakre-
sie:

1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych,
porad i badaƒ lekarskich i diagnostycznych z tym
zwiàzanych — w 100 %, do wysokoÊci stanowià-
cej równowartoÊç 1 000 euro rocznie;

2) innych Êwiadczeƒ leczniczych oraz kosztu zakupu
leków zleconych przez lekarza — w 50 %, do wy-
sokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 100 euro mie-
si´cznie.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
funkcjonariusza, a zw∏aszcza w razie koniecznoÊci na-
tychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e wyraziç
zgod´ na pokrycie kosztów leczenia przekraczajàcych
kwoty okreÊlone w ust. 1.

3. Zwrot kosztów leczenia nie przys∏uguje, je˝eli
funkcjonariusz jest uprawniony za granicà do bezp∏at-

nego leczenia lub gdy jego koszty sà refundowane ze
Êrodków Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:

1) zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych,
nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych
lub okularów, leczenia sanatoryjnego lub uzdrowi-
skowego;

2) innych ni˝ wymienione w pkt 1 Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej niefinansowanych ze Êrodków publicz-
nych wymienionych w za∏àczniku do ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.4)).

§ 7. W razie zgonu funkcjonariusza oddelegowa-
nego do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa
koszty transportu jego zw∏ok do kraju pokrywa Stra˝
Graniczna.

§ 8. Funkcjonariuszom, którzy przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia zostali oddelegowani do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa, przys∏ugu-
jà nale˝noÊci i Êwiadczenia okreÊlone w rozporzàdze-
niu.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji 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 (Dz. U.
Nr 100, poz. 917).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299.
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