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Na podstawie art. 117b 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 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106,
poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla walut´, sposób obli-
czania i wyp∏acania oraz wysokoÊç rycza∏tu przys∏ugu-
jàcego funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej wykonujà-
cemu sta∏e zadania s∏u˝bowe poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zwanego dalej „terytorium”.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, zwane-
mu dalej „funkcjonariuszem”, wykonujàcemu sta∏e za-
dania s∏u˝bowe poza terytorium przys∏uguje, na wa-
runkach, o których mowa w § 3, rycza∏t na pokrycie
kosztów wy˝ywienia i innych wydatków w wysokoÊci
10% kwoty diety, okreÊlonej w przepisach dotyczàcych
szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju.

2. Rycza∏t wyp∏aca si´ w walucie polskiej, w wyso-
koÊci stanowiàcej jego równowartoÊç w walucie obcej.

§ 3. Funkcjonariuszowi wykonujàcemu zadania,
o których mowa w § 2 ust. 1, przys∏uguje:

1) 1/3 rycza∏tu, gdy pobyt poza terytorium trwa∏ ponad
4 godziny, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 8 godzin na dob´,

2) 1/2 rycza∏tu, gdy pobyt poza terytorium trwa∏ ponad
8 godzin, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 12 godzin na dob´,

3) rycza∏t w pe∏nej wysokoÊci, gdy pobyt poza teryto-
rium trwa∏ ponad 12 godzin.

§ 4. 1. Czas pobytu stanowiàcy podstaw´ do obli-
czenia wysokoÊci rycza∏tu obejmuje okres od czasu
przekroczenia granicy paƒstwowej do czasu powrotu
do kraju.

2. W przypadku wielokrotnego przekraczania grani-
cy paƒstwowej w ciàgu doby podstaw´ do obliczenia
wysokoÊci rycza∏tu stanowi ∏àczny czas pobytu poza te-
rytorium w ciàgu doby.

3. Okres nieprzerwanego pobytu poza terytorium,
rozpocz´tego w danej dobie, a zakoƒczonego w dobie
nast´pnej, traktuje si´ jako pobyt w ciàgu doby.

§ 5. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u rycza∏tu wyp∏aca si´ za-
liczkowo, w wysokoÊci wynikajàcej z wst´pnej kalkula-
cji miesi´cznych potrzeb na wyp∏aty nale˝noÊci z tytu-
∏u, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. WysokoÊç zaliczkowej wyp∏aty na poczet rycza∏-
tu ustala komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub
upowa˝niona przez niego osoba. Wyp∏ata zaliczki na-
st´puje do 7 dnia miesiàca, w którym funkcjonariusz
wykonuje zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Do ustalenia wysokoÊci zaliczki na poczet rycza∏-
tu stosuje si´ kursy sprzeda˝y walut obcych og∏oszone
przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàce w ostatnim
dniu miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym
funkcjonariusz b´dzie wykonywa∏ zadania, o których
mowa w § 2 ust. 1.

4. Miesi´cznego rozliczenia zaliczkowych wyp∏at na
poczet rycza∏tu dokonuje komendant oddzia∏u Stra˝y
Granicznej lub upowa˝niona przez niego osoba w ter-
minie 7 dni po zakoƒczeniu miesiàca, którego wyp∏aty
te dotyczà.

5. Do rozliczenia zaliczkowych wyp∏at na poczet ry-
cza∏tu stosuje si´ kursy sprzeda˝y walut obcych og∏o-
szone przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàce
w ostatnim dniu miesiàca, w którym funkcjonariusz
wykonywa∏ zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. WysokoÊç rycza∏tu w 2002 r. wynosi 50% kwo-
ty rycza∏tu ustalonego w sposób okreÊlony w § 2 ust. 1.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie wyp∏acania rycza∏tu funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej wykonujàcemu sta∏e zadania s∏u˝bowe
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


