
4) dla osób, którym Êwiadczenie zosta∏o przyznane
w miesiàcach poprzedzajàcych miesiàc, którego
dotyczy informacja, a którym Êwiadczenia wyp∏a-
cono w kwocie zaliczkowej, o której mowa w pkt 3, 

oraz liczby osób, które utraci∏y prawo do Êwiadczenia
przedemerytalnego ze wskazaniem przyczyn i pod-
staw prawnych utraty tego prawa.

2. Zarzàd PKP (PKP S.A.) w terminie do ostatniego
dnia danego miesiàca dokonuje przelewu kwoty okre-
Êlonej w ust. 1 na rachunek bankowy Funduszu Pracy,
o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315),
wskazany przez Prezesa Krajowego Urz´du Pracy.

3. W przypadku gdy przekazana zaliczka na wyp∏a-
ty w miesiàcu poprzednim nie by∏a równa kwocie do-
konanych w tym miesiàcu wyp∏at, Prezes Krajowego
Urz´du Pracy, w wystàpieniu, o którym mowa w ust. 1,
kwot´ zaliczki koryguje o ró˝nic´, która wystàpi∏a
w miesiàcu poprzednim.

4. W przypadku niedotrzymania przez Zarzàd PKP
(PKP S.A.) terminu, o którym mowa w ust. 2, Funduszo-
wi Pracy przys∏ugujà ustawowe odsetki.

5. Ka˝dy dzieƒ opóênienia wystàpienia Prezesa Kra-
jowego Urz´du Pracy do Prezesa Zarzàdu PKP (PKP
S.A.), o którym mowa w ust. 1, powoduje przesuni´cie
o jeden dzieƒ terminów, o których mowa w ust. 2.

§ 2. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy w miesiàcu,
w którym wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie, niezw∏ocznie
po otrzymaniu z urz´dów pracy informacji o liczbie
osób i o wysokoÊci kwoty wydatkowanej w miesiàcu
poprzedzajàcym miesiàc wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia na wyp∏at´ Êwiadczeƒ przedemerytalnych, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, wyst´puje na piÊmie do Preze-
sa Zarzàdu PKP (PKP S.A.) o dokonanie nast´pujàcych
przelewów:

1) w terminie 10 dni od dnia otrzymania wystàpienia
Prezesa Krajowego Urz´du Pracy, nie póêniej jed-
nak ni˝ do ostatniego dnia miesiàca, kwoty równej
kwocie wyp∏at dokonanych w miesiàcu poprzed-
nim — tytu∏em zaliczki na wyp∏aty w bie˝àcym mie-
siàcu,

2) w terminie do ostatniego dnia miesiàca kwoty rów-
nej kwocie wyp∏at dokonanych w miesiàcu po-
przednim — tytu∏em zaliczki na wyp∏aty w miesià-
cu nast´pnym.

2. Zarzàd PKP (PKP S.A.) dokonuje na rachunek
bankowy Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 107
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wskazany
przez Prezesa Krajowego Urz´du Pracy, przelewów
kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminach
okreÊlonych w tych przepisach.

3. Przepisy § 1 ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. P. Ko∏odziejczyk
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z dnia 29 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legitymacji s∏u˝bowej ˝o∏nierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 
— Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w zwiàzku z art. 108
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10,
poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107,
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1,
poz. 7) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie
legitymacji s∏u˝bowej ˝o∏nierza Jednostki Wojskowej
Nr 1004 — Biura Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 48, poz. 482)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 wyrazy „w art. 17 ust. 1 pkt 1—5 i 8”
zast´puje si´ wyrazami „w art. 17 ust. 1 pkt 1—8”,

2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki



BIURO OCHRONY RZ¥DU

Posiadacz legitymacji ma uprawnienia okreœlone

BIURO OCHRONY RZ¥DU

podpis Szefa BOR

Wa¿na na lata
2001/2002imiê

nazwisko

LEGITYMACJA S£U¯BOWA NR 0000

w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 - 7, w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz 4 i 5, a tak¿e w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30,
poz. 179, z póŸniejszymi zmianami)
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 29 grudnia 2000 r. (poz. 71)

WZÓR 

LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ ˚O¸NIERZA BIURA OCHRONY RZÑDU

Przód legitymacji :

— legitymacja koloru jasnoniebieskie-
go z domieszkà bia∏ego po stronie
prawej,

— orze∏ bia∏y w koronie w czerwonej
tarczy,

— flaga bia∏o-czerwona o szerokoÊci
7 mm prowadzona od lewego dol-
nego naro˝nika do górnego prawe-
go naro˝nika,

— napisy RZECZPOSPOLITA POLSKA
i BIURO OCHRONY RZÑDU koloru
czarnego.

Ty∏ legitymacji :

— gilosz przedstawia soko∏a w kolorze
jasnoszarym z jasnoniebieskim na-
pisem BOR z prawej strony soko∏a,

— hologram,

— napis BIURO OCHRONY RZÑDU
w kolorze ciemnoniebieskim,

— napis 2001/2002 Wa˝na na lata
w kolorze ciemnoniebieskim,

— numer i pozosta∏e napisy koloru
czarnego.

Uwaga: Legitymacja jest laminowana folià plastikowà.


