
  

 

PROJEKT  z dnia  20.10.2011 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia ………………………………………. 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych 

przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny 

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 

2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi 

Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr  99, poz. 903, z późn. zm.
 3)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1. Wypłata świadczenia dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny 

następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza pisemnego 

wniosku o przyznanie świadczenia. 

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, 

funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie 

dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej w roku, za który 

przysługuje świadczenie. 

3. Świadczenie wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można składać nie wcześniej niż:  

1) po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za korzystanie przez funkcjonariusza lub 

uprawnionych członków jego rodziny z wczasów, innych form zorganizowanego 

lub indywidualnego wypoczynku, za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w 

placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz 

                                                           
 

1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 

170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016. 
3)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2245, z 2007 r. Nr 

241, poz. 1771 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 149. 

 



  

leczniczo-opiekuńczych,   a także za korzystanie z usług turystycznych, których 

czas trwania, wraz z podróżą, obejmuje co najmniej 7 dni;  

2) na 30 dni przed:  

a) dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze co 

najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu, którego 

wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiągnie 14 dni 

kalendarzowych         w roku, za który przysługuje dopłata do wypoczynku, 

albo  

b) zwolnieniem ze służby, albo  

c) upływem danego roku kalendarzowego, jeżeli nie zaistniały okoliczności 

wymienione w pkt 1 lub 2 lit. a i b. 

5. Do okresu 14 dni kalendarzowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, wlicza się 

również inne dni wolne od służby przypadające w okresie urlopu oraz bezpośrednio 

przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu. 

6. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia określa załącznik do rozporządzenia.”; 

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 2. 

Do funkcjonariusza, który złożył  wniosek o przyznanie świadczenia przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

§ 3. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

 

                                      Minister  

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w porozumieniu: 

Minister Pracy i Polityki Społecznej  

 

 

 

 

 

 



  

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra  

Spraw Wewnętrznych i Administracji    

z dnia ………………… 2011 r. (poz. …) 

 

WZÓR 

……….…………………………………………             ……………………. dnia ……………………. 

   (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza) 

………..………………………………………… 

   (komórka organizacyjna – tel.) 

WNIOSEK 

O WYPŁATĘ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU 

1. Proszę o wypłacenie dopłaty do wypoczynku przysługującej w roku ……….. na  następujące 

osoby: 

Lp. 
Imię i nazwisko funkcjonariusza  

i członków rodziny  

Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia 

dzieci   

Kwota  

świadczenia w  

złotych 

Uwagi 

1  Wnioskodawca  

 

  

2      

3      

4      

5      

 

2. Oświadczam, że wymienione osoby nie korzystały z dopłaty do wypoczynku przysługującej  

z tytułu pełnienia służby. 

3. Jednocześnie oświadczam, że w związku z pełnieniem służby nabyłem w bieżącym roku 

kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego. 

4. Wykorzystanie urlopu planuję w okresie: od …………………… do ……………………….. 

Wykorzystałem urlop w okresie: od ……………………… do …………………………….. 

5. Na wyżej wymienione(ą) osoby(ę) dokonano przedpłaty na wczasy, kolonie, obozy w 

…………………………………………………………………………………………………., 

dowód przedpłaty w załączeniu. 

6. Zobowiązuję się powiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na ustalenie świadczenia 

związanego z prawem do dopłaty do wypoczynku. 

 

…………………………………                        ……...…………………………… 

(data i podpis przełożonego)                          (data i podpis funkcjonariusza) 

 



  

 

 

Sprawdzono pod względem                                                  Zatwierdzono do wypłaty kwotę 

formalno-rachunkowym                                                         ……………………………. 

 

 

……………………………                                                   ……………………………….. 

(data i podpis)                                                                 (data i podpis) 

 

  

         Wpisano do wykazu 

        dopłat do wypoczynku 

 

      ...………………………… 

                 (data i podpis)  

 

 

Wypłatę powyższej należności wpisano do wykazu dopłat do wypoczynku  

Strona ……………….., poz. …………………. 

 

Kwotę złotych  ………………………………. (słownie)…………………………….…………….…… 

……….……………………………..…………………………………………………….………………

Otrzymałem  dnia 

                                   ...…….………………………… 

                                     (podpis funkcjonariusza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

UZASADNIENIE 

 

Przepis art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia  świadczeń socjalnych  

i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonując upoważnienie ustawowe wydał 

rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych 

przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr  

99, poz. 903 z późn. zm.).
 
   

Z uwagi na potrzebę ujednolicenia unormowań prawnych funkcjonujących w służbach 

mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji, w zakresie warunków 

przyznawania, realizacji oraz terminów wypłaty funkcjonariuszom dopłaty do wypoczynku 

przygotowano projekt nowelizacji wymienionego rozporządzenia. Proponowane rozwiązania 

oparte są na regulujących tę materię, w odniesieniu do policjantów, postanowieniach 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  4 marca 2002 r.         

w sprawie rodzaju i zakresu  świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom 

oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236, z późn. zm.).   

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 rozporządzenia, zakładające spełnienie 

świadczenia nie później niż do dnia 31 marca następnego roku zastąpiono unormowaniem 

zobowiązującym do wypłaty dopłaty do wypoczynku „(…) w terminie 30 dni od dnia 

złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o przyznanie świadczenia.”. 

Ponadto modyfikacji poddano unormowania określające warunki, od których 

spełnienia uzależniona jest wypłata świadczenia. W przyjętym rozwiązaniu proponuje się, 

aby wniosek można było złożyć nie wcześniej niż po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za 

korzystanie przez funkcjonariusza lub uprawnionych członków jego rodziny z wczasów, jak 

również na 30 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego         

w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zwolnieniem ze służby, albo 

upływem danego roku kalendarzowego, jeżeli nie zaistniały wymienione powyżej 

okoliczności.  

Jednocześnie pozostawiono niezmienione zobowiązanie do dołączania do wniosku      

o przyznanie świadczenia kopii dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do 

szkoły lub odbywanie studiów, jeżeli wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat. 

Warunek ten jest konsekwencją normy, zawartej w art. 81 ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej, dookreślającej dzieci funkcjonariusza również uwzględniane 

przy wymiarze dopłaty do wypoczynku. 

Ponadto, podobnie jak w przepisach dotychczasowych, przewidziano wzór wniosku      

o wypłatę dopłaty do wypoczynku, który określono w załączniku do projektowanego 

rozporządzenia. W stosunku do obecnie obowiązującego, nowy wzór skorygowano jedynie 

pod względem redakcyjnym.  

W § 2 projektowanego aktu prawnego określono przepis przejściowy normujący 

sytuację osób, które złożyły wniosek o dopłatę do wypoczynku przed dniem wejścia w życie 



  

niniejszego rozporządzenia, przewidując zastosowanie wobec tych osób dotychczasowych 

przepisów.  

W § 3 rozporządzenia zawarto przepis dotyczący terminu wejścia w życie niniejszej 

regulacji – tj. 1 stycznia 2012 r., z którym funkcjonariusze nabywają prawo do nowego, 

corocznego urlopu wypoczynkowego. 

Materia projektowanego rozporządzenia nie jest objęta zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

Niniejszy akt prawny nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.),  w związku z powyższym nie podlega procedurze notyfikacji.  

Projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych obejmujących projekty 

rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ocena Skutków Regulacji (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Projektowany akt prawny dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

 

2. Konsultacje społeczne. 

Projektowany akt prawny był przedmiotem konsultacji z Niezależnym Samorządnym 

Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który do procedowanego 

aktu uwag nie wniósł. 

Ponadto projektowana regulacja, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 

1414, z późn. zm.) została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz 

dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

 

3.   Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych 

dla budżetu państwa, gdyż wysokość  świadczenia dopłaty do wypoczynku dla 

funkcjonariuszy Straży Granicznej nie ulegnie zmianie. Jednakże równolegle z 

wprowadzeniem projektowanych przepisów w życie koniecznym będzie 

wyasygnowanie z budżetu Straży Granicznej środków pieniężnych w kwocie 16.800 

tyś przeznaczonych na bieżącą realizację wypłaty przysługującego funkcjonariuszom 

świadczenia według zastosowania nowego terminu wymagalności tego świadczenia tj. 

30 dni od dnia złożenia wniosku przez funkcjonariusza o jego wypłatę. Wskazana 

kwota zostanie sfinansowana z części 42 – Sprawy wewnętrzne, w ramach środków 

przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Granicznej. 

 

4.   Wpływ regulacji na rynek pracy. 

 Projekt regulacji nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5.   Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 Projektowany akt prawny nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną  i zewnętrzną 

gospodarki oraz na przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

7. Wpływ regulacji  na sytuację i rozwój regionów. 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów. 
 


