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Poz. 1501

1501
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 paêdziernika 2002 r.
w sprawie Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podró˝e s∏u˝bowe,
przeniesienia lub oddelegowania.
Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu;
2) „Szef AW” — Szefa Agencji Wywiadu;
3) „AW” — Agencj´ Wywiadu;
4) „jednostki organizacyjne” — jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 statutu Agencji
Wywiadu stanowiàcego za∏àcznik do zarzàdzenia
nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M. P. z 2002 r. Nr 26, poz. 433);

11) „w∏aÊciwy prze∏o˝ony” — prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach:
a) krajowych podró˝y s∏u˝bowych — kierownika
jednostki organizacyjnej albo upowa˝nionego
przez niego ni˝szego prze∏o˝onego,
b) zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych — Szefa AW
albo upowa˝nionego przez niego zast´pc´ Szefa
AW;
12) „uposa˝enie” — uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, przys∏ugujàce funkcjonariuszowi od dnia przeniesienia do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci.
Rozdzia∏ 2
Krajowe podró˝e s∏u˝bowe
§ 2. 1. W przypadku funkcjonariusza zamieszka∏ego
poza sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e uznaç, w celu rozliczenia kosztów podró˝y s∏u˝bowej, miejscowoÊç zamieszkania jako sta∏e
miejsce pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli:

5) „funkcjonariusz” — funkcjonariusza AW;

1) funkcjonariusz wykonuje stale czynnoÊci s∏u˝bowe
poza sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by albo

6) „kierownik jednostki organizacyjnej” — funkcjonariusza pe∏niàcego obowiàzki kierownika jednostki
organizacyjnej;

2) spowoduje to zmniejszenie kosztów podró˝y s∏u˝bowej.

7) „krajowa podró˝ s∏u˝bowa” — wyjazd funkcjonariusza poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by w celu
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych, w terminie
i miejscu na terenie kraju okreÊlonych w poleceniu
wyjazdu s∏u˝bowego;
8) „zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa” — wyjazd funkcjonariusza poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by w celu wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa, w terminie i miejscu okreÊlonych
w poleceniu odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej;
9) „przeniesienie do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci” — skierowanie funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bowe w miejscowoÊci okreÊlonej w rozkazie o przeniesieniu, innej ni˝ miejscowoÊç, w której
dotychczas pe∏ni∏ s∏u˝b´;
10) „delegowanie do czasowego pe∏nienia s∏u˝by poza
sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by” — wyznaczenie
funkcjonariuszowi okreÊlonych w rozkazie o delegowaniu czasu oraz miejsca wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w miejscu innym ni˝ jego dotychczasowe sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by;

2. Czas krajowej podró˝y s∏u˝bowej, okreÊlony
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego, obejmuje czas mi´dzy wyjazdem ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by
i z powrotem do tego miejsca.
§ 3. 1. Z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszowi, z zastrze˝eniem ust. 2, przys∏ugujà:
1) dieta stanowiàca ekwiwalent pieni´˝ny na pokrycie
zwi´kszonych kosztów wy˝ywienia w czasie podró˝y s∏u˝bowej;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów na trasie od sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem,
b) noclegów bàdê rycza∏t za nocleg,
c) dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej
w formie rycza∏tu;
3) zwrot innych niezb´dnych i udokumentowanych
wydatków.
2. Funkcjonariuszowi, którego zwyk∏e obowiàzki
s∏u˝bowe polegajà na sta∏ym wykonywaniu czynnoÊci
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s∏u˝bowych na obszarze w∏aÊciwoÊci terytorialnej jednostki organizacyjnej, w przypadku odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej w tym obszarze przys∏uguje jedynie zwrot kosztów przejazdów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a. W∏aÊciwoÊç terytorialnà OÊrodka
Szkolenia AW okreÊla województwo, w którym oÊrodek ten ma swojà siedzib´.
§ 4. 1. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.
2. Je˝eli krajowa podró˝ s∏u˝bowa trwa:
1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:
a) mniej ni˝ 8 godzin — dieta nie przys∏uguje,
b) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci;
2) d∏u˝ej ni˝ jednà dob´ — za ka˝dà dob´ przys∏uguje
dieta w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´:
a) do 8 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,
b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci.
3. Dieta nie przys∏uguje:
1) za czas pobytu w sta∏ym miejscu pe∏nienia s∏u˝by,
miejscu zamieszkania lub na leczeniu w zak∏adzie
leczniczym, a tak˝e za okresy przerw w krajowej podró˝y s∏u˝bowej;
2) je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów funkcjonariusz z tytu∏u odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej otrzyma∏ nieodp∏atnie wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.
§ 5. 1. Publiczny Êrodek transportu odpowiedni do
odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bowej, z zastrze˝eniem
ust. 2, okreÊla w∏aÊciwy prze∏o˝ony, uwzgl´dniajàc posiadane przez funkcjonariusza uprawnienia do przejazdów ulgowych, dogodnoÊç po∏àczeƒ na danej trasie
oraz pilnoÊç za∏atwianej sprawy.
2. W przypadku funkcjonariusza wykonujàcego
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e nie uwzgl´dniaç uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1.
3. W∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´ na
przejazd w krajowej podró˝y s∏u˝bowej pojazdem pozostajàcym w dyspozycji AW.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek funkcjonariusza, w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e
wyraziç zgod´ na przejazdy w krajowej podró˝y s∏u˝bowej pojazdem niepozostajàcym w dyspozycji AW.
§ 6. 1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cen´ biletu okreÊlonego Êrodka transportu, z uwzgl´dnieniem
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posiadanej przez funkcjonariusza ulgi na dany Êrodek
transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga
przys∏uguje.
2. Zwrotu kosztów przejazdu wagonem sypialnym,
z miejscem do le˝enia lub op∏at dodatkowych za przejazd oraz przelot samolotem dokonuje si´ funkcjonariuszowi w wysokoÊci udokumentowanej biletami lub
rachunkami.
3. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu, za zgodà
w∏aÊciwego prze∏o˝onego, przejazdy w krajowej podró˝y s∏u˝bowej pojazdem prywatnym przys∏uguje
zwrot kosztów przejazdu wed∏ug stawek za 1 km przebiegu, okreÊlonych na podstawie przepisów w sprawie
warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów u˝ywania
do celów s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.
§ 7. Funkcjonariuszowi przebywajàcemu w krajowej podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdu do miejscowoÊci zamieszkania w czasie wolnym od s∏u˝by tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniejszenie ∏àcznych kosztów tej podró˝y. Przepisy § 5 i 6
stosuje si´ odpowiednio.
§ 8. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszowi przys∏uguje
rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej w wysokoÊci 20% diety.
2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje, je˝eli funkcjonariusz odbywa krajowà podró˝ s∏u˝bowà pojazdem s∏u˝bowym oraz w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3.
§ 9. 1. Za nocleg w hotelu funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów w wysokoÊci potwierdzonej rachunkiem, jednak nie wi´cej ni˝ za 1 dob´ hotelowà lub
nie wi´cej ni˝ 50% najni˝szego wynagrodzenia okreÊlonego w przepisach w sprawie najni˝szego wynagrodzenia pracowników.
2. Funkcjonariuszowi, który wobec braku mo˝liwoÊci skorzystania z noclegu w miejscowoÊci stanowiàcej
cel podró˝y s∏u˝bowej korzysta∏ z noclegu w miejscowoÊci, do której czas dojazdu nie przekracza jednej godziny, przys∏uguje równie˝ zwrot kosztów przejazdu
publicznymi Êrodkami komunikacji z miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej do miejscowoÊci,
w której funkcjonariusz korzysta∏ z noclegu, i z powrotem.
3. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie krajowej
podró˝y s∏u˝bowej nie zapewniono bezp∏atnego noclegu lub zakwaterowania albo który nie przedstawi∏ rachunku za pobyt w hotelu lub kwaterze prywatnej,
przys∏uguje rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci 150%
diety.
4. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy nocleg trwa∏ co najmniej 6 godzin przypadajàcych mi´dzy
godzinà 2200 a 600.
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5. Zwrot kosztów noclegu w krajowej podró˝y s∏u˝bowej lub rycza∏t za nocleg nie przys∏uguje funkcjonariuszowi:
1) za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miejscami do le˝enia oraz za czas pobytu w sta∏ym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, miejscowoÊci zamieszkania lub zameldowania na pobyt sta∏y;
2) w przypadku gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel
podró˝y s∏u˝bowej istnieje dogodne po∏àczenie komunikacyjne umo˝liwiajàce codzienny powrót do
sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by, miejscowoÊci zamieszkania lub zameldowania na pobyt sta∏y.
§ 10. W przypadku braku mo˝liwoÊci zapewnienia
noclegu w miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej lub w miejscowoÊci, od której czas dojazdu do
miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej nie
przekracza jednej godziny, funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów noclegu w wysokoÊci poniesionych kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem.
§ 11. 1. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu krajowà
podró˝ s∏u˝bowà, na jego wniosek, w∏aÊciwy prze∏o˝ony przyznaje zaliczk´ na niezb´dne koszty podró˝y,
w wysokoÊci wynikajàcej ze wst´pnej kalkulacji tych
kosztów.
2. Funkcjonariusz jest zobowiàzany rozliczyç si´
z pobranej zaliczki nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni
od dnia powrotu z podró˝y s∏u˝bowej.
3. Wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y
s∏u˝bowej dokonuje si´ na podstawie rachunku kosztów podró˝y sporzàdzonego przez funkcjonariusza.
4. Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi b´dàcemu
w krajowej podró˝y s∏u˝bowej bezp∏atnego noclegu
lub zakwaterowania albo nieodp∏atnego wy˝ywienia
w naturze potwierdza kierownik jednostki organizacyjnej zapewniajàcej te Êwiadczenia lub funkcjonariusz,
oÊwiadczeniem z∏o˝onym na poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego.
Rozdzia∏ 3
Zagraniczne podró˝e s∏u˝bowe
§ 12. Czas zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej liczy si´
w razie odbywania jej Êrodkami komunikacji:
1) làdowej — od chwili przekroczenia granicy paƒstwowej w drodze za granic´ do chwili przekroczenia jej w drodze powrotnej do kraju;

Poz. 1501

§ 13. Z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszowi przys∏ugujà:
1) diety;
2) zwrot kosztów noclegów lub rycza∏t za nocleg;
3) zwrot kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej w formie rycza∏tu;
4) zwrot kosztów leczenia oraz innych niezb´dnych
wydatków zaakceptowanych przez Szefa AW.
§ 14. 1. Dieta, o której mowa w § 13 pkt 1, przys∏uguje w wysokoÊci obowiàzujàcej dla docelowego paƒstwa podró˝y s∏u˝bowej.
2. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa:
1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:
a) do 8 godzin — przys∏uguje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci;
2) d∏u˝ej ni˝ dob´:
a) za ka˝dà pe∏nà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,
b) za niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´ — przys∏uguje
dieta w wysokoÊci, o której mowa w pkt 1.
3. Kwot´ diety zmniejsza si´ o koszt otrzymanego
za granicà bezp∏atnego wy˝ywienia, przyjmujàc, ˝e
ka˝dy bezp∏atny posi∏ek stanowi odpowiednio:
1) Êniadanie — 15% diety;
2) obiad — 30% diety;
3) kolacja — 30% diety.
4. Za ka˝dà dob´ pobytu w szpitalu lub innym zak∏adzie leczniczym za granicà funkcjonariuszowi przys∏uguje 25% kwoty diety.
§ 15. 1. Za nocleg funkcjonariuszowi przys∏uguje
zwrot poniesionych kosztów w wysokoÊci potwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego
na ten cel limitu.
2. W uzasadnionych przypadkach w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´ na zwrot kosztów noclegu
stwierdzonych rachunkiem, w wysokoÊci przekraczajàcej limit, o którym mowa w ust. 1.

2) lotniczej — od chwili startu samolotu w drodze za
granic´ z ostatniego lotniska w kraju do chwili làdowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3. W przypadkach uzasadnionych interesem wykonywanych zadaƒ w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e wyraziç
zgod´ na niekorzystanie przez funkcjonariusza z noclegu w hotelu i przyznaç rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci 25% limitu, o którym mowa w ust. 1.

3) morskiej — od chwili wyjÊcia statku z portu polskiego do chwili wejÊcia statku w drodze powrotnej do
portu polskiego.

4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏ugujà za czas przejazdu oraz gdy funkcjonariuszowi zapewniono bezp∏atny nocleg.
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§ 16. WysokoÊç diet, o których mowa w § 14, oraz
limitów na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa
w § 15 ust. 1—3, okreÊlajà przepisy w sprawie zasad
ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju.
§ 17. Do przejazdów odbywanych w czasie zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 5 i 6.
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wed∏ug kursu z dnia jej wyp∏acenia, w terminie 14 dni
od dnia zakoƒczenia podró˝y.
3. Do rozliczenia nale˝y za∏àczyç dokumenty (rachunki) potwierdzajàce poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków obj´tych rycza∏tami. Je˝eli uzyskanie dokumentu lub rachunku nie by∏o mo˝liwe, funkcjonariusz jest obowiàzany z∏o˝yç pisemne
oÊwiadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach
braku jego udokumentowania.

§ 18. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje rycza∏t na
pokrycie poniesionych kosztów dojazdu z dworca i do
dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego
lub morskiego w miejscowoÊci docelowej za granicà
oraz w ka˝dej innej miejscowoÊci, w której funkcjonariusz korzysta∏ z noclegu, w wysokoÊci jednej diety.

4. Obs∏ug´ finansowà zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, w zakresie wynikajàcym z ust. 1 i 2, realizuje jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz odbywajàcy podró˝ s∏u˝bowà pe∏ni s∏u˝b´.

2. Funkcjonariuszowi korzystajàcemu za granicà
z dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej przys∏uguje rycza∏t na pokrycie ich kosztów w wysokoÊci 10%
diety za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w zagranicznej
podró˝y s∏u˝bowej.

Nale˝noÊci za przeniesienia do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci

§ 19. Sum´ nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi z tytu∏u zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej zmniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych
otrzymanych od strony zagranicznej na cele zwiàzane
z finansowaniem kosztów tej podró˝y.
§ 20. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa ponad 30 dni lub gdy paƒstwem docelowym jest paƒstwo
pozaeuropejskie, Szef AW mo˝e wyraziç zgod´ na
zwrot kosztów przewozu samolotem baga˝u osobistego o wadze do 30 kg, liczonej ∏àcznie z wagà baga˝u
op∏acanego w cenie biletu.

Rozdzia∏ 4

§ 23. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du
do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, z zastrze˝eniem § 26 ust. 1, przys∏ugujà:
1) diety — dla niego i na cz∏onków rodziny, o których
mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, za czas przejazdu
i pierwszà dob´ pobytu w nowym miejscu zamieszkania;
2) zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób, o których mowa w pkt 1;
3) rycza∏t z tytu∏u przeniesienia;
4) zasi∏ek osiedleniowy;
5) zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego;

§ 21. 1. W razie choroby funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za
granicà oraz lekarstw.
2. Nie podlegajà zwrotowi koszty lekarstw, których
nabycie za granicà nie by∏o konieczne, koszty leczenia
z zakresu kosmetyki oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych i zakupu okularów.
3. Koszty leczenia za granicà oraz lekarstw pokrywa
AW.
4. W przypadku Êmierci funkcjonariusza za granicà
koszty transportu zw∏ok do kraju pokrywa AW.
§ 22. 1. Funkcjonariusz odbywajàcy zagranicznà
podró˝ s∏u˝bowà otrzymuje zaliczk´ w walucie polskiej
lub wymienialnej, wed∏ug Êredniego kursu z∏otego
w stosunku do walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia wyp∏aty zaliczki, na pokrycie niezb´dnych
kosztów podró˝y i pobytu poza granicami kraju, a tak˝e szczepieƒ ochronnych zalecanych przez s∏u˝b´ sanitarno-epidemiologicznà dla osób udajàcych si´ do
okreÊlonego paƒstwa.
2. Rozliczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej nale˝y dokonaç w walucie otrzymanej zaliczki,

6) w przypadku gdy cz∏onkowie rodziny, o których mowa w pkt 1, nie przesiedlajà si´ wraz z nim:
a) dodatek za roz∏àk´,
b) zwrot kosztów przejazdów raz w miesiàcu, w celu odwiedzenia rodziny, publicznym Êrodkiem
transportu albo ekwiwalent pieni´˝ny w wysokoÊci równej cenie biletu za przejazd tym
Êrodkiem transportu.
§ 24. WysokoÊç diet, o których mowa w § 23 pkt 1,
ustala si´ wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu przejazdu do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by. Przepisy
§ 4 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 25. 1. WysokoÊç kosztów, o których mowa w § 23
pkt 2, ustala si´ wed∏ug cen biletów obowiàzujàcych
w dniu przejazdu do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by,
z zastrze˝eniem ust. 2. Przepis § 6 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
2. WysokoÊç kosztów ustala si´ z uwzgl´dnieniem
ceny biletu za przejazd publicznym Êrodkiem transportu na podstawie tabeli przewoênika i najkrótszej odleg∏oÊci mi´dzy dotychczasowym a nowym miejscem
zamieszkania osób, o których mowa w § 23 pkt 1.
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§ 26. 1. Rycza∏t z tytu∏u przeniesienia w wysokoÊci
50% uposa˝enia przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2,
funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci i nieprzesiedlajàcemu
si´.
2. W celu obliczenia rycza∏tu, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku funkcjonariusza obj´tego obowiàzkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, kwot´ uposa˝enia pomniejsza si´ o sk∏adk´ na
obowiàzkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów rycza∏t nie stanowi podstawy wymiaru tych sk∏adek.
§ 27. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który
przesiedli∏ si´ na pobyt sta∏y do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej, o której mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, przys∏uguje:
1) rycza∏t z tytu∏u przeniesienia w wysokoÊci 50% uposa˝enia;
2) zasi∏ek osiedleniowy w wysokoÊci:
a) 200% uposa˝enia — je˝eli funkcjonariusz przesiedli si´ z cz∏onkami rodziny, o których mowa
w § 23,
b) 50% uposa˝enia — je˝eli funkcjonariusz jest samotny.
2. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza si´,
przyjmujàc uposa˝enie przys∏ugujàce funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia si´ na pobyt sta∏y. Przepis
§ 26 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 28. 1. Koszty przewozu urzàdzenia domowego,
o których mowa w § 23 pkt 5, podlegajà zwrotowi
w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje koszty: opakowania, prac za∏adunkowych i wy∏adunkowych oraz transportu.
§ 29. 1. W razie zbiegu uprawnieƒ obojga ma∏˝onków b´dàcych funkcjonariuszami do nale˝noÊci, o których mowa w § 23, nale˝noÊci te wyp∏aca si´ tylko
z jednego tytu∏u, w wysokoÊci wy˝szej. Je˝eli pobrano
je w wysokoÊci ni˝szej, wyp∏aca si´ odpowiednie wyrównanie.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, nale˝noÊci
okreÊlone w § 23 wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi, któremu nale˝noÊci przys∏ugujà w wysokoÊci wy˝szej.
§ 30. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 23, wyp∏aca, na pisemny wniosek funkcjonariusza, jednostka organizacyjna, do której zosta∏ przeniesiony.
2. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mowa w § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1, funkcjonariusz za∏àcza dokument potwierdzajàcy fakt jego zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, a w razie przesiedlenia si´
z cz∏onkami rodziny — równie˝ dokument potwierdza-
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jàcy zameldowanie si´ cz∏onków rodziny, o których
mowa w art. 91 ust. 1 ustawy.
§ 31. Na wniosek funkcjonariusza przeniesionego
z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci
i nieprzesiedlajàcego si´, je˝eli jest mo˝liwy codzienny
dojazd do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by, kierownik
jednostki organizacyjnej mo˝e przyznaç zwrot kosztów
biletu miesi´cznego na dojazd publicznym Êrodkiem
transportu.
§ 32. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, któremu
nie przydzielono lokalu mieszkalnego, zapewnia si´ na
koszt AW zast´pcze pomieszczenie mieszkalne.
2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujà Êwiadczenia, o których mowa w § 23 pkt 3
i 6.
§ 33. 1. Dodatek za roz∏àk´ przys∏uguje:
1) funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przeniesionemu
z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci,
do czasu przesiedlenia si´ cz∏onków rodziny, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy;
2) funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej
przeniesionemu z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, do czasu przydzielenia kwatery
tymczasowej lub zast´pczego pomieszczenia
mieszkalnego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest p∏atny
z do∏u i przys∏uguje za ka˝dy dzieƒ roz∏àki w wysokoÊci
95% stawki diety okreÊlonej w przepisach w sprawie
zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci pieni´˝nych
przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju. Stawk´ dodatku zaokràgla si´
do 1 grosza w gór´.
3. Dodatek za roz∏àk´ nie przys∏uguje za czas:
1) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w s∏u˝bie;
2) urlopu wypoczynkowego, okolicznoÊciowego, wychowawczego, bezp∏atnego i szkoleniowego;
3) delegowania do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w sta∏ym miejscu zameldowania.
§ 34. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, pobierajàcemu dodatek za roz∏àk´, przys∏uguje — raz w miesiàcu, w celu odwiedzenia rodziny — zwrot kosztów
przejazdu Êrodkiem transportu okreÊlonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Zwrot kosztów przejazdu nie przys∏uguje funkcjonariuszowi w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w s∏u˝bie;
2) korzystania z pojazdu s∏u˝bowego.
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§ 35. W uzasadnionych przypadkach Szef AW, na
wniosek funkcjonariusza przeniesionego do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci na w∏asnà proÊb´, mo˝e
przyznaç, stosujàc odpowiednio przepisy § 23—34, nale˝noÊci przys∏ugujàce z tytu∏u przeniesienia z urz´du
do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

3) równowa˝nik za brak lokalu mieszkalnego, na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania i zwracania równowa˝ników pieni´˝nych funkcjonariuszom AW za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego.

Rozdzia∏ 5

2. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej
delegowanemu do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który ma mo˝liwoÊç codziennego
powrotu do miejsca sta∏ego zamieszkania lub zakwaterowania, przys∏ugujà Êwiadczenia, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2.

Nale˝noÊci za delegowania do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by
§ 36. Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pe∏nienia s∏u˝by poza sta∏e miejsce pe∏nienia
s∏u˝by, z zastrze˝eniem § 37, przys∏ugujà:
1) nale˝noÊci, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 lit. a oraz c;
2) bezp∏atne zakwaterowanie, a w razie niezapewnienia bezp∏atnego zakwaterowania — zwrot kosztów
zakwaterowania w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem.
§ 37. 1. Na wniosek funkcjonariusza w s∏u˝bie sta∏ej delegowanego do czasowego pe∏nienia s∏u˝by poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, który codziennie powraca do miejsca sta∏ego zamieszkania (zakwaterowania), przys∏ugujà:
1) zwrot kosztów przejazdów, na trasie od sta∏ego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem, publicznym Êrodkiem komunikacji okreÊlonym przez
kierownika jednostki organizacyjnej w czasowym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub bezp∏atny przejazd
w razie dojazdu pojazdem pozostajàcym w dyspozycji AW, bez wzgl´du na czas dojazdu;
2) zwrot kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej w formie rycza∏tu;

§ 38. Nale˝noÊci okreÊlone w § 36 i 37 wyp∏aca si´
funkcjonariuszowi w jednostce organizacyjnej, do której zosta∏ czasowo delegowany.
Rozdzia∏ 6
Przepis koƒcowy
§ 39. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
________
1)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie nale˝noÊci funkcjonariuszy Urz´du Ochrony
Paƒstwa za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia (Dz. U.
z 2001 r. Nr 133, poz. 1494), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

1502
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 16 paêdziernika 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pozwoleƒ na przywóz na polski obszar celny sprz´tu
do gier towarzyskich.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami (Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1026,
z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42,
poz. 472 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleƒ na przywóz na pol-

ski obszar celny sprz´tu do gier towarzyskich (Dz. U.
z 2001 r. Nr 81, poz. 885) za∏àczniki nr 1 i 2 otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach nr 1
i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: J. Piechota

