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Na podstawie art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
post´powania w zakresie refundacji przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych kosztów pono-
szonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zwià-
zanych z dzia∏alnoÊcià Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego, zwanej dalej „Ko-
misjà”, w zakresie badania wypadków i powa˝nych in-
cydentów lotniczych z udzia∏em statków powietrznych
lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego jednostek orga-
nizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.

§ 2. 1. Komisja po zakoƒczeniu czynnoÊci zwiàza-
nych z badaniem wypadków i powa˝nych incydentów
lotniczych i zatwierdzeniu protoko∏u powypadkowego
sporzàdza zbiorcze zestawienie kosztów badania wy-
padków i powa˝nych incydentów lotniczych Komisji.

2. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mo-
wa w ust. 1, ujmuje si´ koszty faktycznie poniesione
przez Komisj´ podczas badania wypadku lub powa˝ne-
go incydentu lotniczego, obliczone wed∏ug zasad obo-
wiàzujàcych jednostki bud˝etowe, zwiàzane z:
1) zakwaterowaniem cz∏onków Komisji;
2) wy˝ywieniem cz∏onków Komisji;
3) opracowaniem dokumentacji wypadku lub powa˝-

nego incydentu lotniczego;
4) opracowaniem ekspertyz, w przypadku zlecenia ich

sporzàdzenia niezale˝nym ekspertom;

5) korzystaniem przez cz∏onków Komisji ze Êrodków
transportu.

§ 3. Przewodniczàcy Komisji przesy∏a zbiorcze ze-
stawienie, o którym mowa w § 2, dyrektorowi komórki
organizacyjnej urz´du obs∏ugujàcego Ministra Obrony
Narodowej, w∏aÊciwej do spraw bud˝etu.

§ 4. Dyrektor komórki organizacyjnej urz´du obs∏u-
gujàcego Ministra Obrony Narodowej, w∏aÊciwej do
spraw bud˝etu, po zakoƒczeniu badaƒ wypadku lub
powa˝nego incydentu lotniczego w jednostkach orga-
nizacyjnych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych wyst´puje do dyrektora generalnego urz´-
du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych o refundacj´ kosztów tych badaƒ, w wyso-
koÊci okreÊlonej na podstawie zestawienia kosztów,
o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 5. Refundacji kosztów dokonuje si´ z bud˝etu
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych, z cz´Êci b´dàcej w dyspozycji jednost-
ki organizacyjnej lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego
podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych, u˝ytkujàcej statek powietrzny, który uleg∏ wypad-
kowi lub powa˝nemu incydentowi lotniczemu.

§ 6. Refundacja kosztów nast´puje w drodze prze-
lewu, na konto bankowe wskazane przez w∏aÊciwà ko-
mórk´ organizacyjnà urz´du obs∏ugujàcego Ministra
Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia przez dyrektora generalnego urz´du obs∏ugujàce-
go ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, wy-
stàpienia, o którym mowa w § 4.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Obrony Narodowej: 
J. Szmajdziƒski

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

1772
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH

I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zwiàzku 
z dzia∏alnoÊcià Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego.

———————
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).

1773
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu nale˝noÊci 
pieni´˝nych za podró˝e s∏u˝bowe.

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 16 mar-
ca 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) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 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).


