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11) prowizje i op∏aty bankowe, zwiàzane z obs∏ugà Funduszu.

zbiorcze zestawienie, a tak˝e informacje dotyczàce funduszy wojewódzkich, zawierajàce dane o:

§ 7. Ârodki uzyskiwane za poÊrednictwem jednostek organizacyjnych, prowadzàcych odr´bnà gospodark´ finansowà, sà przekazywane na rachunek bankowy w∏aÊciwego funduszu najpóêniej do dwudziestego
dnia miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu miesiàca
obrachunkowego.

1) wysokoÊci przychodów funduszy wojewódzkich,
uzyskanych w zakoƒczonym kwartale, stanowiàcej
podstaw´ obliczenia wp∏at, o których mowa w § 5
ust. 3;
2) wysokoÊci nale˝nych wp∏at, o których mowa w § 5
ust. 3.

§ 8. 1. Starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta)
przekazuje marsza∏kowi województwa w terminie
20 dni od zakoƒczenia kwarta∏u informacje zawierajàce
dane o:

3. Dane zawarte w informacjach, o których mowa
w ust. 1 i 2, potwierdza si´ dowodami ksi´gowymi
zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

1) wysokoÊci przychodów funduszy powiatowych
i gminnych, uzyskanych w zakoƒczonym kwartale,
stanowiàcej podstaw´ obliczenia wp∏at, o których
mowa w § 5 ust. 3 i 4;

§ 9. Sprawozdania finansowe Funduszu sporzàdza
si´ w oparciu o sprawozdania finansowe funduszy
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i funduszu
centralnego zgodnie z zasadami i terminami sporzàdzania sprawozdawczoÊci bud˝etowej.

2) wysokoÊci nale˝nych wp∏at, o których mowa w § 5
ust. 3 i 4.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

2. Marsza∏ek województwa przekazuje G∏ównemu
Geodecie Kraju, w terminie 30 dni od zakoƒczenia
kwarta∏u, informacje, o których mowa w ust. 1, oraz ich

Minister Infrastruktury: M. Pol

1760
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 26 listopada 2002 r.
w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. 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. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) „szef komórki organizacyjnej” — szefa oddzia∏u,
szefa wydzia∏u, szefa samodzielnej komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu;
2) „dni wolne od s∏u˝by” — soboty, niedziele i Êwi´ta.
§ 2. 1. W jednostce organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu wprowadza si´ rozk∏ad czasu s∏u˝by:
1) zmianowy — na stanowiskach s∏u˝by operacyjnej,
dy˝urnej i ochronnej;
2) podstawowy — na pozosta∏ych stanowiskach s∏u˝bowych.
———————
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 Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2. Rozk∏ad czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1,
wprowadza szef komórki organizacyjnej za zgodà Szefa Biura Ochrony Rzàdu.
§ 3. 1. Funkcjonariusz w zmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by pe∏ni s∏u˝b´ na zmiany trwajàce po 12 godzin.
2. W uzasadnionych przypadkach szef komórki organizacyjnej mo˝e przed∏u˝yç czas s∏u˝by do 24 godzin
na dob´ lub wprowadziç pe∏nienie s∏u˝by na zmiany
trwajàce po 24 godziny na dob´.
3. Czas wolny udzielany w zmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1, wynosi 24 godziny. Czas wolny udzielany w zmianowym rozk∏adzie
czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 2, wynosi 48 godzin.
4. Czas s∏u˝by funkcjonariusza, do którego nale˝y
kierowanie pojazdem samochodowym, wynosi do
12 godzin na dob´. Czas wolny za s∏u˝b´ wynosi 24 godziny, a za s∏u˝b´ pe∏nionà w porze nocnej 48 godzin.
§ 4. 1. W podstawowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ przez 8 godzin od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 815—1615.
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2. Szef Biura Ochrony Rzàdu mo˝e w razie potrzeby okreÊliç godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by
inne ni˝ okreÊlone w ust. 1.
§ 5. 1. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by funkcjonariusza
ponad wymiar okreÊlony w § 4 ust. 1 mo˝e nastàpiç
w szczególnoÊci w razie potrzeby:
1) wykonania rozpocz´tych lub niecierpiàcych zw∏oki
czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by ochronnej lub prowadzeniem dzia∏aƒ ochronnych oraz
czynnoÊci z zakresu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego;
2) zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by na stanowiskach, na
których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝by w sposób ciàg∏y;
3) wykonania innych czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki.
2. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by nast´puje na polecenie szefa komórki organizacyjnej lub upowa˝nionego
przez niego funkcjonariusza.
3. Upowa˝niony funkcjonariusz, w przypadku wydania polecenia, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia
w∏aÊciwego prze∏o˝onego.
4. W zamian za wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych,
o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi udziela si´
jednego dnia wolnego, je˝eli wykona∏ on zadania s∏u˝bowe:
1) ponad czas s∏u˝by, okreÊlony w § 4 ust. 1, o co najmniej 6 godzin jednego dnia lub 8 godzin w ciàgu
tygodnia;
2) w wymiarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym
od s∏u˝by.
5. Wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych poza godzinami s∏u˝by nie mo˝e pozbawiç funkcjonariusza 8-godzinnego wypoczynku na dob´.
§ 6. 1. W zamian za pe∏nienie s∏u˝by dy˝urnej w wymiarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym od s∏u˝by
udziela si´ funkcjonariuszowi jednego dnia wolnego
od s∏u˝by.
2. Je˝eli s∏u˝ba dy˝urna jest pe∏niona w wymiarze
co najmniej 5 godzin w ka˝dy z dwóch kolejnych dni
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wolnych od s∏u˝by, funkcjonariuszowi udziela si´
dwóch dni wolnych od s∏u˝by.
3. Po zakoƒczeniu s∏u˝by dy˝urnej funkcjonariusza
zwalnia si´ z wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w danym dniu.
4. Je˝eli od zakoƒczenia s∏u˝by dy˝urnej do rozpocz´cia normalnych godzin s∏u˝by zosta∏o mniej ni˝
12 godzin, funkcjonariusza zwalnia si´ z wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych w nast´pnym dniu.
§ 7. Funkcjonariuszowi udziela si´ jednego dnia
wolnego za ka˝dy dzieƒ wolny do s∏u˝by, w którym wykonywa∏ on zadania s∏u˝bowe w czasie pobytu na çwiczeniach i szkoleniu poza miejscem s∏u˝by oraz w podró˝y s∏u˝bowej.
§ 8. 1. Funkcjonariuszowi bezpoÊrednio po zakoƒczeniu podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje czas wolny
w wymiarze 8 godzin, je˝eli:
1) odbywa∏ podró˝ s∏u˝bowà mi´dzy godzinà 2200 a 600
i nie korzysta∏ z wagonu z miejscami do le˝enia lub
spania;
2) czas przejazdu wynosi∏ co najmniej 8 godzin.
2. Je˝eli wymagajà tego niezb´dne potrzeby s∏u˝bowe, szef komórki organizacyjnej mo˝e poleciç podleg∏emu funkcjonariuszowi niezw∏oczne stawienie si´
we wskazanym miejscu po podró˝y odbytej w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przed∏u˝eniem czasu
s∏u˝by.
§ 9. 1. Dni wolnych od s∏u˝by udziela si´ w tygodniu
nast´pujàcym bezpoÊrednio po tygodniu, w którym
pe∏niona by∏a s∏u˝ba.
2. Szef komórki organizacyjnej na pisemny wniosek funkcjonariusza mo˝e udzieliç czasu wolnego
w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym urlop wypoczynkowy lub po jego zakoƒczeniu.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

1761
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.

Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-

