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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wysokoÊci, warunków i trybu przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe
i przeniesienia.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271 i Nr 176,
poz. 1457) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Krajowe podró˝e s∏u˝bowe

§ 1. 1. W krajowej podró˝y s∏u˝bowej termin
i miejsce wykonywania przez policjanta czynnoÊci

s∏u˝bowych poza miejscowoÊcià stanowiàcà siedzib´
jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant
pe∏ni s∏u˝b´, zwanà dalej „sta∏ym miejscem pe∏-
nienia s∏u˝by”, okreÊla polecenie wyjazdu s∏u˝bowe-
go.

2. Polecenie wyjazdu s∏u˝bowego wydaje bezpo-
Êredni lub wy˝szy prze∏o˝ony policjanta. Odbycie po-
dró˝y s∏u˝bowej samolotem wymaga zgody prze∏o˝o-
nego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanego dalej „prze∏o˝o-
nym w∏aÊciwym w sprawach osobowych”.

§ 2. 1. Z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej poli-
cjantowi, z zastrze˝eniem ust. 2, przys∏ugujà:

1) diety na pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywie-
nia;

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

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



2) zwrot kosztów:

a) przejazdu 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 lub rycza∏t za nocleg;

3) rycza∏t na dojazdy Êrodkami komunikacji miejscowej;

4) zwrot innych niezb´dnych udokumentowanych
wydatków.

2. Policjantowi, którego sta∏ym miejscem pe∏nienia
s∏u˝by jest obszar gminy, w przypadku odbywania kra-
jowej podró˝y s∏u˝bowej w jej granicach administra-
cyjnych przys∏uguje jedynie zwrot kosztów przejaz-
dów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

3. W przypadku policjanta zamieszka∏ego poza sta-
∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by, prze∏o˝ony w∏aÊciwy
w sprawach osobowych mo˝e uznaç, dla celów rozli-
czenia kosztów krajowej podró˝y s∏u˝bowej, miejsco-
woÊç zamieszkania za sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by,
je˝eli:

1) policjant wykonuje stale lub g∏ównie czynnoÊci
s∏u˝bowe poza sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by
albo

2) spowoduje to zmniejszenie kosztów krajowej po-
dró˝y s∏u˝bowej.

4. Czas krajowej podró˝y s∏u˝bowej, okreÊlony
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego, obejmuje czas po-
mi´dzy wyjazdem ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by
i powrotem do tego miejsca.

§ 3. Policjantowi przebywajàcemu w krajowej po-
dró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje zwrot kosztów przejaz-
dów do miejscowoÊci zamieszkania i z powrotem
w dniu wolnym od s∏u˝by, tylko wtedy, gdy spowodu-
je to zmniejszenie ∏àcznych kosztów podró˝y. Warunek
ten nie dotyczy policjanta przebywajàcego w krajowej
podró˝y s∏u˝bowej trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 10 dni.

§ 4. 1. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlo-
nej w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustala-
nia nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wydanych na
podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

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˝ 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
lub zamieszkania bàdê na leczeniu w szpitalu lub
innym zak∏adzie leczniczym;

2) w przypadkach, w których policjant otrzymuje ca∏o-
dzienne bezp∏atne wy˝ywienie w naturze lub rów-
nowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.

4. Kwot´ diety zmniejsza si´ o koszt otrzymanego
bezp∏atnego wy˝ywienia przyjmujàc, ˝e ka˝dy bezp∏at-
ny posi∏ek stanowi odpowiednio:

1) Êniadanie — 25% diety;

2) obiad — 50% diety;

3) kolacja — 25% diety.

§ 5. 1. Prze∏o˝ony, o którym mowa w § 1 ust. 2, okre-
Êla Êrodek transportu odpowiedni do odbycia krajowej
podró˝y s∏u˝bowej w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego,
uwzgl´dniajàc posiadane przez policjanta uprawnienie
do przejazdów bezp∏atnych lub ulgowych, dogodnoÊç
po∏àczeƒ na danej trasie oraz termin i pilnoÊç za∏atwie-
nia czynnoÊci s∏u˝bowej.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cen´ biletu
okreÊlonego Êrodka transportu wraz z op∏atami dodat-
kowymi, z uwzgl´dnieniem posiadanej przez policjan-
ta ulgi na dany Êrodek transportu, bez wzgl´du na to,
z jakiego tytu∏u ulga przys∏uguje.

§ 6. 1. Na wniosek policjanta prze∏o˝ony mo˝e wy-
raziç zgod´ na przejazdy w krajowej podró˝y s∏u˝bowej
pojazdem, który nie pozostaje w dyspozycji Policji.
W takim przypadku policjantowi przys∏uguje zwrot
kosztów przejazdu, ustalony z uwzgl´dnieniem stawek
za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

2. WysokoÊç stawki za jeden kilometr przebiegu po-
jazdu, w granicach stawek ustalonych na podstawie
przepisów, o których mowa w § 4 ust. 1, okreÊla prze-
∏o˝ony w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego.

§ 7. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w krajowej
podró˝y s∏u˝bowej policjantowi przys∏uguje rycza∏t na
pokrycie poniesionych kosztów dojazdów Êrodkami
komunikacji miejscowej w wysokoÊci 20% diety.

2. Rycza∏t nie przys∏uguje w przypadku, gdy poli-
cjant odbywa podró˝ s∏u˝bowà pojazdem s∏u˝bowym
lub pojazdem, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 8. 1. Policjantowi, któremu w czasie krajowej po-
dró˝y s∏u˝bowej nie zapewniono bezp∏atnego zakwate-
rowania, przys∏uguje zwrot kosztów noclegu w kwate-
rze prywatnej bàdê w hotelu, w wysokoÊci stwierdzo-
nej rachunkiem za pobyt. W przypadku nieprzed∏o˝e-
nia rachunku, policjantowi przys∏uguje rycza∏t za ka˝dy
nocleg w wysokoÊci 150% diety.
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2. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy noc-
leg trwa∏ co najmniej 6 godzin, przypadajàcych w po-
rze nocnej mi´dzy godzinà 2200 a 600.

3. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje policjantowi:

1) za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miej-
scami do le˝enia oraz za czas pobytu w sta∏ym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, zamieszkania lub zamel-
dowania na pobyt sta∏y;

2) w przypadku gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel
podró˝y s∏u˝bowej istnieje dogodne po∏àczenie ko-
munikacyjne, umo˝liwiajàce codzienny powrót do
sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by, miejscowoÊci za-
mieszkania lub zameldowania na pobyt sta∏y, a czas
przejazdu w obie strony nie przekracza 2 godzin;

3) w przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w porze nocnej, o której mowa w ust. 2, z wyjàt-
kiem przypadków, gdy zadania te wymagajà korzy-
stania z obiektów Êwiadczàcych us∏ugi hotelarskie.

§ 9. Przepisy § 1—8 stosuje si´ odpowiednio do po-
licjanta:

1) delegowanego do czasowego pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci;

2) skierowanego na obowiàzkowe badania lekarskie
lub psychologiczne, je˝eli nie mo˝na ich przepro-
wadziç w sta∏ym miejscu pe∏nienia s∏u˝by.

§ 10. 1. Policjantowi odbywajàcemu krajowà po-
dró˝ s∏u˝bowà lub delegowanemu do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci przyznaje si´ na je-
go wniosek zaliczk´ na niezb´dne koszty podró˝y,
z obowiàzkiem jej rozliczenia w terminie 14 dni od dnia
zakoƒczenia podró˝y lub delegowania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prze-
∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie okresu
przewidzianego do rozliczenia pobranych zaliczek.

§ 11. 1. Rozliczenia kosztów i wyp∏aty nale˝noÊci
z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej dokonuje, z za-
strze˝eniem ust. 2, jednostka organizacyjna Policji,
w której policjant odbywajàcy podró˝ s∏u˝bowà pe∏ni
s∏u˝b´.

2. Rozliczenia kosztów i wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u
krajowej podró˝y s∏u˝bowej, wynikajàcej z delegowa-
nia, o którym mowa w § 9 pkt 1, dokonuje jednostka or-
ganizacyjna Policji, do której policjant zosta∏ delego-
wany, je˝eli prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawie delegowa-
nia, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, nie postanowi inaczej.

3. Rozliczenia kosztów, o którym mowa w ust. 1 i 2,
dokonuje si´ na podstawie za∏àczonych przez policjan-
ta dokumentów (rachunki, bilety), potwierdzajàcych
wysokoÊç poniesionych wydatków nieobj´tych rycza∏-
tami, oraz oÊwiadczenia o okolicznoÊciach majàcych
wp∏yw na prawo do diet, rycza∏tów lub zwrotu innych
kosztów podró˝y bàdê na ich wysokoÊç.

4. Koszty przejazdu Êrodkami publicznego trans-
portu autobusowego lub kolejowego, z wyjàtkiem
przejazdu wagonem sypialnym lub z miejscami do le-
˝enia, nie wymagajà udokumentowania biletami.

5. Nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej
wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia przed∏o˝enia
przez policjanta dokumentów, o których mowa w ust. 3.

Rozdzia∏ 2

Zagraniczne podró˝e s∏u˝bowe

§ 12. 1. W zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej termin
i miejsce wykonywania przez policjanta czynnoÊci s∏u˝-
bowych poza granicami kraju okreÊla polecenie odby-
cia zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, wydane przez
prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych, za
zgodà Komendanta G∏ównego Policji, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. W przypadku polecenia odbycia zagranicznej po-
dró˝y s∏u˝bowej w ramach wspó∏pracy przygranicznej,
zgod´ na wyjazd policjanta za granic´ wydaje w∏aÊci-
wy komendant wojewódzki Policji.

3. Je˝eli przemawia za tym cel wyjazdu bàdê inne
szczególne wzgl´dy, polecenie odbycia zagranicznej
podró˝y s∏u˝bowej mo˝e wydaç bezpoÊrednio Komen-
dant G∏ówny Policji.

4. Czas podró˝y, o której mowa w ust. 1, liczy si´
w razie odbywania jej Êrodkami transportu:

1) làdowego — od chwili przekroczenia granicy paƒ-
stwowej w drodze za granic´ do chwili przekrocze-
nia jej w drodze powrotnej do kraju;

2) lotniczego — od chwili startu samolotu w drodze za
granic´ z ostatniego lotniska w kraju do chwili là-
dowania samolotu w drodze powrotnej na pierw-
szym lotnisku w kraju;

3) morskiego — od chwili wyjÊcia statku z portu pol-
skiego do chwili wejÊcia statku w drodze powrot-
nej do portu polskiego.

5. Je˝eli przekroczenie granicy paƒstwowej odby-
wa si´ poza miejscowoÊcià stanowiàcà sta∏e miejsce
pe∏nienia s∏u˝by, za czas podró˝y od tej miejscowoÊci
do miejsca przekroczenia granicy i z powrotem poli-
cjantowi przys∏ugujà nale˝noÊci na warunkach okre-
Êlonych w § 1—8 i § 10.

§ 13. Z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej poli-
cjantowi przys∏ugujà:

1) diety na pokrycie kosztów wy˝ywienia i inne drob-
ne wydatki;

2) zwrot kosztów:

a) noclegów, przejazdów i dojazdów,

b) leczenia oraz innych niezb´dnych wydatków
okreÊlonych przez prze∏o˝onego, który wyda∏
polecenie jej odbycia.
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§ 14. 1. Dieta, o której mowa w § 13 pkt 1, przys∏u-
guje w wysokoÊci obowiàzujàcej dla docelowego paƒ-
stwa 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˝dy dzieƒ (dob´) pobytu w szpitalu lub in-
nym zak∏adzie leczniczym za granicà policjantowi przy-
s∏uguje 25% kwoty diety.

§ 15. 1. Za nocleg policjantowi przys∏uguje zwrot
poniesionych kosztów w wysokoÊci stwierdzonej ra-
chunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten
cel limitu.

2. W uzasadnionych przypadkach prze∏o˝ony, który
wyda∏ polecenie odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej, mo˝e wyraziç zgod´ na zwrot kosztów noclegu
stwierdzonych rachunkiem w wysokoÊci przekraczajà-
cej limit, o którym mowa w ust. 1.

3. Policjantowi, który nie korzysta∏ z noclegu w ho-
telu, przys∏uguje rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci
25% limitu, o którym mowa w ust. 1.

4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏ugujà za czas przejazdu oraz gdy policjantowi za-
pewniono bezp∏atny nocleg.

§ 16. WysokoÊç diet, o których mowa w § 14, oraz
limitów na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa
w § 15, ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach
dotyczàcych wysokoÊci oraz warunków ustalania na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju, wydanych na pod-
stawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 17. Do policjanta odbywajàcego przejazdy w cza-
sie zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych stosuje si´ od-
powiednio przepisy § 5 i 6.

§ 18. 1. Policjantowi przys∏uguje rycza∏t w wysoko-
Êci jednej diety na pokrycie poniesionych kosztów do-
jazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowe-
go, portu lotniczego lub morskiego w miejscowoÊci
docelowej za granicà oraz w ka˝dej innej miejscowo-
Êci, w której korzysta∏ z noclegu.

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

§ 19. Sum´ nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujà-
cych policjantowi z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej zmniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych otrzy-
manych od strony zagranicznej na cele zwiàzane z fi-
nansowaniem kosztów tej podró˝y.

§ 20. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa po-
nad 30 dni lub gdy paƒstwem docelowym jest paƒstwo
pozaeuropejskie, prze∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´ na
zwrot kosztów przewozu samolotem baga˝u osobiste-
go o wadze do 30 kg, liczonej ∏àcznie z wagà baga˝u
op∏aconego w cenie biletu.

§ 21. 1. W razie choroby policjantowi przys∏uguje
zwrot kosztów leczenia za granicà, w tym leków.

2. Nie podlegajà zwrotowi koszty leków, których na-
bycie za granicà nie by∏o konieczne, koszty zabiegów
chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty naby-
cia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okula-
rów.

3. W razie zgonu policjanta za granicà, koszty trans-
portu jego zw∏ok do kraju pokrywa jednostka organiza-
cyjna Policji w∏aÊciwa do rozliczenia kosztów zagra-
nicznej podró˝y s∏u˝bowej.

§ 22. 1. Policjant odbywajàcy zagranicznà podró˝
s∏u˝bowà otrzymuje zaliczk´ w walucie obcej na nie-
zb´dne koszty podró˝y i pobytu poza granicami kraju.
Za jego zgodà zaliczka mo˝e byç wyp∏acona w walucie
polskiej, w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç za-
liczki obliczonej w walucie obcej.

2. Rozliczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝-
bowej dokonuje si´ w walucie otrzymanej zaliczki,
w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w ter-
minie 14 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y.

3. Do rozliczenia kosztów i wyp∏aty nale˝noÊci z ty-
tu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej przepisy § 11
ust. 1, 3 i 5 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e:

1) je˝eli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie by∏o
mo˝liwe, policjant za∏àcza oÊwiadczenie o dokona-
nym wydatku i przyczynach braku jego udokumen-
towania;

2) w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 3, roz-
liczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej
dokonuje Komenda G∏ówna Policji.
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Rozdzia∏ 3

Przeniesienia

§ 23. 1. Policjantowi przeniesionemu z urz´du do
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, zwanej dalej
„nowym miejscem pe∏nienia s∏u˝by”, z tytu∏u przenie-
sienia przys∏ugujà:

1) diety dla niego i cz∏onków rodziny, o których mowa
w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
za czas przejazdu i pierwszà dob´ pobytu w nowym
miejscu zamieszkania;

2) rycza∏t na pokrycie kosztów przejazdu do nowego
miejsca zamieszkania osób, o których mowa w pkt 1;

3) zasi∏ek osiedleniowy;

4) rycza∏t z tytu∏u przeniesienia;

5) zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego.

2. Policjantowi przeniesionemu z urz´du, który nie
przesiedli∏ si´ i nie korzysta w jakiejkolwiek innej for-
mie z zakwaterowania w nowym miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej, przys∏uguje ry-
cza∏t na pokrywanie kosztów dojazdu do nowego miej-
sca pe∏nienia s∏u˝by, w wysokoÊci ceny miesi´cznego
biletu za przejazd Êrodkiem publicznego transportu ko-
lejowego lub autobusowego. Przepis § 5 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

3. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 2, nie przys∏ugu-
je policjantowi, który:

1) posiada uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów
lub zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia
s∏u˝by;

2) w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by odmówi∏ przy-
j´cia tymczasowej kwatery.

4. Policjantowi, który w zwiàzku z przeniesieniem
z urz´du przesiedli∏ si´ bez rodziny lub w jakiejkolwiek
innej formie korzysta z zakwaterowania poza dotych-
czasowym miejscem wspólnego zamieszkania, przy-
s∏uguje p∏atny miesi´cznie z do∏u rycza∏t na pokrycie
kosztów przejazdu w celu odwiedzenia rodziny i z po-
wrotem, w wysokoÊci ceny biletów za przejazd w kla-
sie II pociàgu pospiesznego, a gdy na danej trasie lub
jej odcinku brak jest po∏àczeƒ kolejowych — w wyso-
koÊci ceny biletów za przejazd Êrodkiem publicznego
transportu autobusowego. Przepis § 5 ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.

§ 24. WysokoÊç nale˝noÊci, o których mowa w § 23
ust. 1 pkt 1 i 2, ustala si´ wed∏ug stawek i cen obowià-
zujàcych w dniu przesiedlenia si´ policjanta. Przepisy
§ 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 2 i § 23 ust. 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 25. 1. Policjantowi, który w zwiàzku z przeniesie-
niem z urz´du przesiedli∏ si´ na pobyt sta∏y do nowego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej,
przys∏uguje zasi∏ek osiedleniowy w wysokoÊci:

1) 300% uposa˝enia — je˝eli policjant przesiedli∏ si´
z cz∏onkami rodziny;

2) 100% uposa˝enia — je˝eli policjant:

a) przesiedli∏ si´ bez cz∏onków rodziny,

b) nie posiada cz∏onków rodziny.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, nale-
˝y rozumieç miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, przys∏ugujàce poli-
cjantowi w dniu jego przesiedlenia si´, zwane dalej
„uposa˝eniem”, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku policjanta obj´tego obowiàzko-
wym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym kwot´
uposa˝enia pomniejsza si´ o nale˝nà sk∏adk´ na to
ubezpieczenie.

4. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
przys∏uguje wyrównanie do pe∏nej wysokoÊci zasi∏ku
po przesiedleniu si´ cz∏onków rodziny.

§ 26. 1. Policjantowi, który w zwiàzku z przeniesie-
niem z urz´du przesiedli∏ si´ do tymczasowej kwatery
przydzielonej w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub
w miejscowoÊci pobliskiej, przys∏uguje rycza∏t z tytu∏u
przeniesienia, w wysokoÊci 50% uposa˝enia, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

2. Policjantowi, który po otrzymaniu rycza∏tu z tytu-
∏u przeniesienia przesiedli∏ si´ na pobyt sta∏y do nowe-
go miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobli-
skiej, stawk´ procentowà nale˝nego zasi∏ku osiedle-
niowego, o którym mowa w § 25 ust. 1, pomniejsza si´
o stawk´ procentowà wyp∏aconego rycza∏tu.

3. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je policjantowi, który otrzyma∏ uprzednio zasi∏ek osie-
dleniowy z tytu∏u przeniesienia.

§ 27. W razie zbiegu uprawnieƒ obojga ma∏˝onków
b´dàcych policjantami do nale˝noÊci, o których mowa
w § 23 ust. 1, nale˝noÊci te wyp∏aca si´ tylko z jedne-
go tytu∏u, w wysokoÊci wy˝szej. Je˝eli pobrano je
w wysokoÊci ni˝szej, wyp∏aca si´ odpowiednie wy-
równanie.

§ 28. 1. Koszty przewozu urzàdzenia domowego,
o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 5, podlegajà zwroto-
wi w wysokoÊci stwierdzonej rachunkami.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obej-
muje koszty opakowania, prac za∏adunkowych i wy∏a-
dunkowych oraz transportu.

§ 29. Nale˝noÊci, o których mowa w § 25 i 26, nie
przys∏ugujà w razie przeniesienia z urz´du policjanta
do poprzedniego miejsca pe∏nienia s∏u˝by, w którym
on sam lub cz∏onek jego rodziny nadal posiada dom
lub samodzielny lokal mieszkalny, bàdê do miejscowo-
Êci, w której sà oni zameldowani na pobyt sta∏y.

§ 30. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 23—28,
wyp∏aca, na pisemny wniosek policjanta, jednostka or-
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ganizacyjna Policji, do której zosta∏ on przeniesiony,
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 23 ust. 2 i 4, policjant za∏àcza dokumenty po-
twierdzajàce miejsce jego zameldowania oraz oÊwiad-
czenie o faktycznym miejscu zakwaterowania.

3. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 25 i 26, policjant za∏àcza dokument potwierdza-
jàcy fakt jego zameldowania w nowym miejscu za-
mieszkania, a w razie potrzeby — ma∏˝onka i ma∏olet-
nich dzieci pozostajàcych we wspólnym gospodar-
stwie domowym bàdê w dalszej kolejnoÊci innych
cz∏onków rodziny, odpowiednio:

1) na pobyt sta∏y — je˝eli wniosek dotyczy zasi∏ku
osiedleniowego;

2) na pobyt czasowy powy˝ej dwóch miesi´cy — je˝e-
li wniosek dotyczy rycza∏tu z tytu∏u przeniesienia.

§ 31. Policjantowi przeniesionemu do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci na w∏asnà proÊb´ prze∏o-
˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych mo˝e przyznaç

nale˝noÊci jak z tytu∏u przeniesienia z urz´du, w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci, je˝eli sà spe∏nione pozosta∏e warunki
wymagane do ich otrzymania i przemawiajà za tym
szczególne okolicznoÊci. Przepis § 30 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 32. Przepisów § 23—31 nie stosuje si´ do poli-
cjanta w s∏u˝bie kandydackiej.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 33. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w spra-
wie wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom
nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia (Dz. U.
Nr 62, poz. 733).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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