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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, na-
le˝noÊci przys∏ugujàce z tytu∏u przeniesienia z urz´du
do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

Rozdzia∏ 5

Nale˝noÊci za delegowania do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by  poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by

§ 36. Funkcjonariuszowi delegowanemu do czaso-
wego 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 niezapewnie-
nia bezp∏atnego zakwaterowania — zwrot kosztów
zakwaterowania w wysokoÊci stwierdzonej ra-
chunkiem.

§ 37. 1. Na wniosek funkcjonariusza w s∏u˝bie sta-
∏ej delegowanego do czasowego pe∏nienia s∏u˝by po-
za sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, który codziennie po-
wraca do miejsca sta∏ego zamieszkania (zakwaterowa-
nia), przys∏ugujà:

1) zwrot kosztów przejazdów, na trasie od sta∏ego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stano-
wiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem, pu-
blicznym 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 dyspo-
zycji AW, bez wzgl´du na czas dojazdu;

2) zwrot kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej w formie rycza∏tu;

3) równowa˝nik za brak lokalu mieszkalnego, na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach w sprawie wysoko-
Êci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania i zwra-
cania równowa˝ników pieni´˝nych funkcjonariu-
szom AW za remont zajmowanego lokalu mieszkal-
nego i za brak lokalu mieszkalnego.

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

§ 38. Nale˝noÊci okreÊlone w § 36 i 37 wyp∏aca si´
funkcjonariuszowi w jednostce organizacyjnej, do któ-
rej 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 rozporzàdze-

niem 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 pod-
stawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa 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 grud-
nia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicà to-
warami 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



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 paêdziernika
2002 r. (poz. 1502)

Za∏àcznik nr 1
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1503

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 paêdziernika 2002 r.

w sprawie podzia∏u Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkanio-
wej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Dokonuje si´ podzia∏u Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej z siedzibà w Warszawie,

REGON 001240692, NIP 525-000-73-94, przez wydziele-
nie z niego nast´pujàcych komórek organizacyjnych
i stanowisk:

1) Agencji Wydawniczej;

2) Stanowiska Rzecznika Patentowego;

3) Radcy Prawnego;


