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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 4 paêdziernika 2002 r. (poz. 1451)

WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZE˚ONEGO

..................................................................... .....................................................................
(piecz´ç instytucji, która zadysponowa∏a (miejscowoÊç, data)

usuni´cie pojazdu)

Seria AA Nr 0000000

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZE˚ONEGO*)

Na podstawie § 6 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r.
w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1133 i Nr 176, poz. 1451)
wyra˝am zgod´ na wydanie Panu/Pani**) .....................................................................................................................

(imi´ i nazwisko)
...........................................................................................................................................................................................

(adres, seria i nr dokumentu to˝samoÊci)

pojazdu ................................................................................, nr rej. ................................................................................
(marka i typ pojazdu)

usuni´tego w dniu ..................................................................... z ...................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
z powodu ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
przez ..................................................................................................................................................................................

(nazwa przedsi´biorcy)
........................................................................................................................................................................................... 

............................................................
(imi´, nazwisko i podpis wydajàcego zgod´)

—————
*) Sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach; egzemplarz 1 wykonany jest na papierze samokopiujàcym.

**) Niepotrzebne skreÊliç.

Format A-5

1452

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 paêdziernika 2002 r.

w sprawie warunków i trybu wyp∏acania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu zrycza∏towanego równo-
wa˝nika pieni´˝nego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, który nie wykorzysta∏ przy-
s∏ugujàcego prawa przejazdu na koszt Biura Ochrony
Rzàdu Êrodkami publicznego transportu zbiorowego,
otrzymuje na ka˝dà uprawnionà osob´ zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny w kwocie odpowiadajàcej ce-
nie biletu za przejazd w okreÊlonej klasie pociàgu na
odleg∏oÊç 1000 km, z uwzgl´dnieniem posiadanych
uprawnieƒ do przejazdów ulgowych.

2. Zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca
si´ na podstawie oÊwiadczenia funkcjonariusza, które-
go wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏a-
ca komórka finansowa Biura Ochrony Rzàdu w termi-
nie miesiàca od dnia przedstawienia oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 1 ust. 2.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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WZÓR

........................................................
(imi´ i nazwisko funkcjonariusza)

OÂWIADCZENIE
w celu ustalenia wysokoÊci zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego przys∏ugujàcego w razie

niewykorzystania prawa do przejazdu na koszt Biura Ochrony Rzàdu

1. OÊwiadczam, ˝e osoby wymienione w poni˝szym wykazie nie korzysta∏y i nie b´dà korzysta∏y w ............... r.
z przys∏ugujàcego bezp∏atnego przejazdu:

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 7 paêdziernika 2002 r. (poz. 1452)

Imi´ i nazwisko Pokrewieƒstwo Data 
urodzenia

Rodzaj ulgi
przejazdowej oraz

tytu∏, 
z jakiego ona
przys∏uguje*)

Nazwa i miejsce
szko∏y oraz rok nauki
(dot. dzieci powy˝ej

18 lat)

Inne dane**)

sk∏adajàcy
oÊwiadczenie x x

ma∏˝onek x x

2. OÊwiadczam, ˝e w powy˝szym wykazie ujà∏em wy∏àcznie osoby wymienione w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu.

3. W zwiàzku z tym prosz´ o wyp∏acenie zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego za niewykorzystany
przejazd.

.....................................................................
(data i podpis funkcjonariusza)

———————————-
**) Nale˝y wpisaç odpowiednio:

— „ustawy” — w przypadku uprawnieƒ wynikajàcych z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440),

— „wykupu” oraz podaç instytucj´ wykupujàcà uprawnienia do ulgi przejazdowej.
**) Np. w razie niepe∏nosprawnoÊci dziecka powy˝ej 18 lat nale˝y podaç stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci oraz rok otrzymania

decyzji.


