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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
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˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porzàdkowych oraz ˝o∏nierzy odbywajàcych niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà.
§ 2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do korzystania z ulgi 100% przy przejazdach Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na
podstawie biletów jednorazowych, sà dla:
1) umundurowanych funkcjonariuszy Policji wykonujàcych czynnoÊci konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewo˝àcych pocztà specjalnà albo wykonujàcych czynnoÊci s∏u˝by
patrolowej, w szczególnoÊci zwiàzanej z zabezpieczeniem przejazdów uczestników imprez, uroczystoÊci i zgromadzeƒ oraz udzielania pomocy lub
asystowania przy czynnoÊciach organów egzekucyjnych — legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu okreÊlonych czynnoÊci s∏u˝bowych, wystawione przez Komendanta G∏ównego
Policji, w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego
(sto∏ecznego) Policji lub w∏aÊciwego komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji;
2) umundurowanych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej wykonujàcych czynnoÊci s∏u˝bowe, zwiàzane
z ochronà granicy paƒstwowej, konwojujàcych
osoby zatrzymane, a tak˝e wykonujàcych czynnoÊci s∏u˝by patrolowej lub czynnoÊci zwiàzane z kontrolà ruchu granicznego — legitymacja s∏u˝bowa
oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu okreÊlonych
czynnoÊci s∏u˝bowych, wystawione przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub w∏aÊciwego
komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej;
3) funkcjonariuszy celnych wykonujàcych czynnoÊci
s∏u˝bowe kontroli celnej w ruchu granicznym — legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu tych czynnoÊci, wystawione przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego;
4) ˝o∏nierzy:
a) ˚andarmerii Wojskowej wykonujàcych czynnoÊci urz´dowe patrolowania i inne czynnoÊci s∏u˝bowe w Êrodkach transportu zbiorowego — legitymacja s∏u˝bowa, odznaka identyfikacyjna
˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu okreÊlonych czynnoÊci
s∏u˝bowych, wystawione przez Komendanta
G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej,
b) wojskowych organów porzàdkowych wykonujàcych czynnoÊci urz´dowe patrolowania i inne
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czynnoÊci s∏u˝bowe w Êrodkach transportu zbiorowego — legitymacja ˝o∏nierza zawodowego
lub ksià˝eczka wojskowa z aktualnym wpisem
o odbywaniu nadterminowej zasadniczej s∏u˝by
wojskowej lub zasadniczej s∏u˝by wojskowej
oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu okreÊlonych
czynnoÊci s∏u˝bowych, wystawione przez w∏aÊciwego dowódc´ (komendanta) garnizonu lub
w∏aÊciwego dowódc´ jednostki wojskowej.

§ 3. Przepis § 2 w zakresie dokumentów funkcjonariuszy oraz ˝o∏nierzy stosuje si´ odpowiednio do korzystania przez nich z ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie
biletów jednorazowych.
§ 4. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienia
do korzystania z ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
oraz autobusowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, dla ˝o∏nierzy odbywajàcych niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà,
z wyjàtkiem s∏u˝by okresowej i nadterminowej, oraz
dla osób spe∏niajàcych obowiàzek tej s∏u˝by w formach równorz´dnych jest wojskowy dokument osobisty (ksià˝eczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej s∏u˝by wojskowej.
§ 5. ZaÊwiadczenia, o których mowa w § 2, sà drukami na okaziciela i mogà byç wydane uprawnionym
funkcjonariuszom lub ˝o∏nierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynnoÊci s∏u˝bowych okreÊlonych
w § 2.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej i funkcjonariuszy celnych, ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porzàdkowych oraz ˝o∏nierzy odbywajàcych niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà (Dz. U. Nr 31,
poz. 297), które utraci∏o moc z dniem 31 paêdziernika
2002 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. Nr 112, poz. 977).

