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Poz. 1772 i 1773

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.
Na podstawie art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
post´powania w zakresie refundacji przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego, zwanej dalej „Komisjà”, w zakresie badania wypadków i powa˝nych incydentów lotniczych z udzia∏em statków powietrznych
lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.
§ 2. 1. Komisja po zakoƒczeniu czynnoÊci zwiàzanych z badaniem wypadków i powa˝nych incydentów
lotniczych i zatwierdzeniu protoko∏u powypadkowego
sporzàdza zbiorcze zestawienie kosztów badania wypadków i powa˝nych incydentów lotniczych Komisji.
2. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mowa w ust. 1, ujmuje si´ koszty faktycznie poniesione
przez Komisj´ podczas badania wypadku lub powa˝nego incydentu lotniczego, obliczone wed∏ug zasad obowiàzujàcych 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;
———————
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).

5) korzystaniem przez cz∏onków Komisji ze Êrodków
transportu.
§ 3. Przewodniczàcy Komisji przesy∏a zbiorcze zestawienie, 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∏ugujàcego Ministra Obrony Narodowej, w∏aÊciwej do
spraw bud˝etu, po zakoƒczeniu badaƒ wypadku lub
powa˝nego incydentu lotniczego w jednostkach organizacyjnych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych wyst´puje do dyrektora generalnego urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych o refundacj´ kosztów tych badaƒ, w wysokoÊci 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 jednostki organizacyjnej lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego
podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, u˝ytkujàcej statek powietrzny, który uleg∏ wypadkowi lub powa˝nemu incydentowi lotniczemu.
§ 6. Refundacja kosztów nast´puje w drodze przelewu, na konto bankowe wskazane przez w∏aÊciwà komórk´ organizacyjnà urz´du obs∏ugujàcego Ministra
Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora generalnego urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, wystàpienia, o którym mowa w § 4.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej:
J. Szmajdziƒski
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

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 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
———————
1)

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:

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).
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§ 1. 1. Przez krajowà podró˝ s∏u˝bowà nale˝y rozumieç wykonywanie przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, czynnoÊci s∏u˝bowych poza miejscowoÊcià stanowiàcà siedzib´ Biura Ochrony Rzàdu, w której funkcjonariusz pe∏ni
s∏u˝b´, zwanà dalej „sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by”, w terminie i miejscu na terenie kraju okreÊlonym
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego.
2. Polecenie odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bowej
wydaje Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝niona
przez niego osoba.
3. W przypadku funkcjonariusza zamieszka∏ego poza sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by Szef Biura Ochrony Rzàdu mo˝e uznaç, dla celów rozliczenia kosztów
podró˝y s∏u˝bowej, miejscowoÊç zamieszkania jako
sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli spowoduje to
zmniejszenie kosztów krajowej podró˝y s∏u˝bowej.
4. Czas krajowej podró˝y s∏u˝bowej okreÊlony
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego obejmuje czas pomi´dzy wyjazdem ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by
i powrotem do tego miejsca.
§ 2. 1. Z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszowi przys∏ugujà:
1) dieta;
2) zwrot kosztów przejazdu na trasie od sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej
cel krajowej podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem;
3) rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdu Êrodkami komunikacji miejscowej;
4) zwrot kosztów noclegu albo rycza∏t za nocleg;
5) zwrot innych niezb´dnych i udokumentowanych
wydatków.
2. Funkcjonariuszowi przebywajàcemu w krajowej
podró˝y s∏u˝bowej co najmniej 10 dni przys∏uguje prawo do przejazdu na koszt Biura Ochrony Rzàdu do
miejscowoÊci zamieszkania w dniu wolnym od s∏u˝by.
Za czas pobytu w miejscowoÊci zamieszkania nie przys∏ugujà ˝adne nale˝noÊci oraz zwrot kosztów.
3. W przypadku gdy krajowa podró˝ s∏u˝bowa funkcjonariusza odbywa si´ w granicach administracyjnych powiatu stanowiàcego sta∏e miejsce s∏u˝by funkcjonariusza albo jego miejsce zamieszkania, funkcjonariuszowi przys∏uguje jedynie zwrot kosztów przejazdów.
§ 3. 1. Dieta stanowi ekwiwalent pieni´˝ny na pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywienia funkcjonariusza w czasie krajowej podró˝y s∏u˝bowej.
2. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej
w przepisach dotyczàcych ustalania oraz wysokoÊci
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
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2) je˝eli krajowa podró˝ s∏u˝bowa trwa∏a 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 50% diety,
b) ponad 8 godzin — przys∏uguje 100% diety.
4. Dieta nie przys∏uguje za czas delegowania do
miejscowoÊci, w której funkcjonariusz zamieszkuje,
a tak˝e w razie gdy funkcjonariuszowi zapewniono bezp∏atne ca∏odzienne wy˝ywienie oraz w przypadkach,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
§ 4. 1. Ârodkami transportu, którymi mo˝e byç odbyta krajowa podró˝ s∏u˝bowa, sà:
1) samolot;
2) samochód osobowy;
3) Êrodki publicznego transportu zbiorowego spó∏ki
akcyjnej „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” oraz Êrodki komunikacji autobusowej;
4) motocykl lub motorower.
2. Szef Biura Ochrony Rzàdu lub osoba przez niego
upowa˝niona wskazuje w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego rodzaj Êrodka transportu, spoÊród wymienionych w ust. 1, w∏aÊciwy do odbycia krajowej podró˝y
s∏u˝bowej, uwzgl´dniajàc posiadane przez funkcjonariusza uprawnienia do przejazdów ulgowych, dogodnoÊç po∏àczeƒ na danej trasie oraz termin i pilnoÊç za∏atwienia sprawy.
3. Na wniosek funkcjonariusza jego prze∏o˝ony,
o którym mowa w ust. 2, mo˝e wyraziç zgod´ na przejazdy w krajowej podró˝y s∏u˝bowej pojazdem niepozostajàcym w dyspozycji Biura Ochrony Rzàdu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu wed∏ug stawek za jeden kilometr przebiegu, nie wy˝szych
ni˝ okreÊlone na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust. 2.
§ 5. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w 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 funkcjonariuszowi, który podró˝ s∏u˝bowà odbywa
samochodem s∏u˝bowym lub pojazdem, o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 6. 1. Za nocleg w hotelu lub kwaterze prywatnej
podczas krajowej podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem.
2. Funkcjonariuszowi, któremu nie zapewniono
bezp∏atnego noclegu i który nie przed∏o˝y∏ rachunku
z hotelu bàdê z kwatery prywatnej, przys∏uguje rycza∏t
w wysokoÊci 150% diety za ka˝dy nocleg.

3. Przy obliczaniu diet stosuje si´ nast´pujàce zasady:

3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy nocleg trwa∏ co najmniej 6 godzin pomi´dzy godzinami
2100 i 700.

1) je˝eli krajowa podró˝ s∏u˝bowa trwa∏a nie d∏u˝ej ni˝
dob´ i wynosi:

4. Zwrot kosztów noclegu w podró˝y s∏u˝bowej lub
rycza∏t za nocleg nie przys∏uguje funkcjonariuszowi:

a) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje 50% diety,
b) ponad 12 godzin — przys∏uguje 100% diety;

1) po nocnej podró˝y, w czasie której funkcjonariusz
korzysta∏ z wagonu sypialnego lub kuszetki;
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2) za czas pobytu w sta∏ym miejscu s∏u˝by lub w miejscu zamieszkania;
3) w razie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych pomi´dzy
godzinami 2100 i 700, z wyjàtkiem przypadków, gdy
zadania te wymagajà korzystania z us∏ug hotelarskich;
4) w razie gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y istnieje dogodne po∏àczenie komunikacyjne
umo˝liwiajàce codzienny powrót do miejscowoÊci
zamieszkania.
§ 7. 1. Wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y
s∏u˝bowej dokonuje si´ na podstawie rachunku kosztów podró˝y sporzàdzonych przez funkcjonariusza.
2. 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.
§ 8. 1. Komórka organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w sprawach finansowych na wniosek
funkcjonariusza wyp∏aca mu zaliczk´ na pokrycie kosztów krajowej podró˝y s∏u˝bowej, w wysokoÊci wynikajàcej ze wst´pnej kalkulacji tych kosztów.
2. Funkcjonariusz obowiàzany jest do rozliczenia
pobranej zaliczki, w terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia
podró˝y s∏u˝bowej.
§ 9. 1. Przez zagranicznà podró˝ s∏u˝bowà nale˝y
rozumieç wykonywanie przez funkcjonariusza czynnoÊci s∏u˝bowych w terminie i w paƒstwie okreÊlonym
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego wydanym przez
prze∏o˝onych, o których mowa w § 1 ust. 2.
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§ 11. 1. Dieta, o której mowa w § 10 pkt 1, jest przeznaczona na pokrycie kosztów wy˝ywienia i inne drobne wydatki.
2. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej
w przepisach dotyczàcych ustalania oraz wysokoÊci
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju, wydanych na
podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
3. Przy obliczaniu diet obowiàzujà nast´pujàce zasady:
1) za ka˝dà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej wysokoÊci;
2) za niepe∏nà dob´:
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.
4. Funkcjonariuszowi, który otrzymuje za granicà
bezp∏atne ca∏odzienne wy˝ywienie, przys∏uguje 25%
diety ustalonej wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 3.
5. Funkcjonariuszowi, który otrzymuje za granicà
cz´Êciowe wy˝ywienie, przys∏uguje odpowiednio na:
1) Êniadanie — 15% diety;
2) obiad — 30% diety;
3) kolacj´ — 30% diety;
4) inne wydatki — 25% diety.

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

6. Funkcjonariuszowi, który otrzymuje za granicà
ekwiwalent pieni´˝ny na wy˝ywienie, dieta nie przys∏uguje. W przypadku gdy ekwiwalent jest ni˝szy od
diety, przys∏uguje wyrównanie do wysokoÊci nale˝nej
diety.

1) làdowej — od chwili przekroczenia granicy polskiej
w drodze za granic´ do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;

7. Za ka˝dy dzieƒ (dob´) pobytu w szpitalu lub innym zak∏adzie leczniczym za granicà funkcjonariuszowi przys∏uguje 25% diety.

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;

§ 12. 1. Ârodkami transportu, którymi mo˝e byç odbyta zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa, sà:

3) morskiej — od chwili wyjÊcia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejÊcia statku (promu)
w drodze powrotnej do portu polskiego.
3. Je˝eli przekroczenie granicy paƒstwowej odbywa si´ poza miejscowoÊcià stanowiàcà miejsce zamieszkania lub sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza, za czas podró˝y od tej miejscowoÊci do
miejsca przekroczenia granicy i z powrotem funkcjonariuszowi przys∏ugujà nale˝noÊci, o których mowa
w § 2—7.
§ 10. Z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariuszowi przys∏ugujà:
1) diety;
2) zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów;
3) zwrot kosztów leczenia oraz innych niezb´dnych
wydatków, okreÊlonych przez prze∏o˝onego odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

1) samolot;
2) samochód osobowy;
3) koleje lub Êrodki komunikacji autobusowej;
4) statek lub prom.
2. Rodzaj Êrodka w∏aÊciwego do odbycia podró˝y
zagranicznej, spoÊród wymienionych w ust. 1, wskazuje — w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego — Szef Biura
Ochrony Rzàdu lub osoba przez niego upowa˝niona.
3. Zwrot kosztów przejazdu przys∏uguje funkcjonariuszowi wy∏àcznie za Êrodek transportu okreÊlony
przez osoby wymienione w ust. 2 i obejmuje cen´ biletu okreÊlonego Êrodka transportu, wraz z op∏atami dodatkowymi, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi ulgi.
4. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 2, mo˝e wyraziç zgod´ na przejazdy w zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej samochodem osobowym niepozostajàcym w dyspozycji Biura Ochrony Rzàdu.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu wed∏ug stawek za jeden kilometr przebiegu, nie wy˝szych
ni˝ okreÊlone na podstawie przepisów, o których mowa w § 11 ust. 2.
§ 13. 1. Za nocleg funkcjonariuszowi przys∏uguje
zwrot poniesionych kosztów w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego
na ten cel limitu okreÊlonego w przepisach, o których
mowa w § 11 ust. 2.
2. W razie nieprzed∏o˝enia rachunku za nocleg,
funkcjonariuszowi przys∏uguje rycza∏t w wysokoÊci
25% limitu, o którym mowa w ust. 1.
3. W uzasadnionych przypadkach Szef Biura Ochrony Rzàdu lub osoba przez niego upowa˝niona mo˝e
wyraziç zgod´ na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem hotelowym, w wysokoÊci przekraczajàcej limit, o którym mowa w ust. 1.
4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje w przypadku, gdy funkcjonariuszowi zapewniono bezp∏atny nocleg.
§ 14. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje rycza∏t na
pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego
miejscowoÊci docelowej za granicà oraz w ka˝dej innej
miejscowoÊci, w której funkcjonariusz korzysta∏ z noclegu w wysokoÊci jednej diety.
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.
3. Rycza∏ty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przys∏ugujà, je˝eli funkcjonariusz odbywa zagranicznà podró˝ s∏u˝bowà samochodem s∏u˝bowym lub prywatnym lub gdy strona zagraniczna zapewnia bezp∏atne
dojazdy, a tak˝e w razie, gdy funkcjonariusz nie ponosi
kosztów, na których pokrycie przeznaczone sà wymienione rycza∏ty.
§ 15. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa ponad 30 dni lub gdy paƒstwem docelowym jest paƒstwo
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pozaeuropejskie, prze∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´ na
zwrot kosztów przewozu samolotem baga˝u osobistego o wadze do 30 kg, liczonej ∏àcznie z wagà baga˝u
op∏aconego w cenie biletu.
§ 16. 1. W razie choroby funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za
granicà oraz lekarstw.
2. Nie podlegajà zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicà nie by∏o konieczne, oraz koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych
oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych,
zakupu okularów.
3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nast´puje ze Êrodków Biura Ochrony Rzàdu.
4. W razie zgonu funkcjonariusza za granicà Biuro
Ochrony Rzàdu pokrywa koszty transportu zw∏ok do
kraju.
§ 17. 1. Komórka organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w sprawach finansowych wyp∏aca funkcjonariuszowi zaliczk´ w walucie obcej na niezb´dne
koszty podró˝y i pobytu poza granicami kraju. Za zgodà funkcjonariusza zaliczka mo˝e byç wyp∏acona w walucie polskiej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç
zaliczki obliczonej w walucie obcej.
2. Rozliczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej nale˝y dokonaç w walucie otrzymanej zaliczki,
w walucie wymienianej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y.
3. Do rozliczenia nale˝y do∏àczyç dokumenty lub rachunki potwierdzajàce poszczególne wydatki. Nie dotyczy to diet i wydatków obj´tych rycza∏tami. Je˝eli
uzyskanie dokumentu lub rachunku nie by∏o mo˝liwe,
funkcjonariusz obowiàzany jest z∏o˝yç pisemne
oÊwiadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach
braku jego udokumentowania.
§ 18. 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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz———————

dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) zarzàdza si´, co nast´puje:

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).

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje dokumentów
poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej, funkcjonariuszy celnych, ˝o∏nierzy

1) Minister

