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WYTYCZNE NR 109

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

zmieniaj¹ce wytyczne w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki s³u¿bowe funkcjonariuszy
pe³ni¹cych s³u¿bê  w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

W zwi¹zku z art. 138 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 7 i 8
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposa¿enia zasadniczego
oraz dodatków do uposa¿enia funkcjonariuszy Stra¿y Granicz-
nej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) ustala
siê, co nastêpuje:

§ 1.

W wytycznych nr 71 Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wydatków na do-
datki funkcyjne i dodatki s³u¿bowe funkcjonariuszy pe³ni¹cych
s³u¿bê w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej, zmienionych
wytycznymi nr 168 z dnia 17 lipca 2008 r., wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Limit stanowi sumê iloczynów liczby funkcjonariu-
szy objêtych limitem, najwy¿szej przys³uguj¹cej im
kategorii dodatku funkcyjnego albo dodatku s³u¿bo-
wego oraz stawki kwotowej 42 z³ dla ka¿dego funk-
cjonariusza, z zastrze¿eniem ust. 4-6.”,

b) po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku funkcjonariuszy sprawuj¹cych opiekê

nad psem s³u¿bowym podstawê naliczenia limitu sta-
nowi najwy¿sza kategoria dodatku funkcyjnego albo
dodatku s³u¿bowego przys³uguj¹ca na zajmowanym
stanowisku zwiêkszona o dwie kategorie.”;

2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1) mianowanych na stanowiska zaszeregowane do:
a)  14 grupy uposa¿enia zasadniczego,
b)  grup uposa¿enia zasadniczego od 15 do 17;

2) którym powierzono pe³nienie obowi¹zków s³u¿bo-
wych na innym stanowisku zaszeregowanym do:

a)  14 grupy uposa¿enia zasadniczego,

b)  grup uposa¿enia zasadniczego od 15 do 17;”,
b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zwiêkszeñ dodatku s³u¿bowego o dwie kategorie
dla funkcjonariuszy, za czas pe³nienia s³u¿by w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego
2009 r. na stanowisku s³u¿bowym „referent”, któ-
rzy nie przebywali na szkoleniu podstawowym,
szkoleniu podoficerskim, szkoleniu chor¹¿ych, ofi-
cerskim przeszkoleniu specjalistycznym;”;

3) po § 5 dodaje siê § 5a  w brzmieniu:
„5a. Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca

2009 r.:
1) wydatki, o których mowa w § 3 pkt 1 wynikaj¹ z przy-

znanych funkcjonariuszom kategorii dodatków funk-
cyjnych albo dodatków s³u¿bowych;

2) rozliczenia, o których mowa w § 4 ust. 3, dokonuje
siê jednorazowo.”.

§ 2.

1. Niniejsze wytyczne stosuje siê od dnia 1 stycznia 2009 r.,
z wyj¹tkiem § 1 pkt 1 lit. b, który stosuje siê od dnia przy-
znania funkcjonariuszom sprawuj¹cym opiekê nad psem
s³u¿bowym dodatkowego wynagrodzenia na podstawie
przepisów w sprawie warunków otrzymywania przez funk-
cjonariuszy Stra¿y Granicznej dodatkowego wynagrodze-
nia za wykonywanie zadañ zleconych wykraczaj¹cych poza
obowi¹zki s³u¿bowe.

2. Do czasu przyznania funkcjonariuszom, o których mowa
w ust. 1, dodatkowego wynagrodzenia na podstawie prze-
pisów w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjo-
nariuszy Stra¿y Granicznej dodatkowego wynagrodzenia
za wykonywanie zadañ zleconych wykraczaj¹cych poza
obowi¹zki s³u¿bowe, podstawê naliczenia im limitu sta-
nowi najwy¿sza kategoria dodatku funkcyjnego albo do-
datku s³u¿bowego przys³uguj¹ca na zajmowanym stano-
wisku.

§ 3.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS


