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poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Stra˝akowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
zwanemu dalej „stra˝akiem”, oraz cz∏onkom jego ro-
dziny przys∏uguje prawo przejazdu z miejscowoÊci za-
mieszkania do wybranej przez siebie miejscowoÊci
w kraju i z powrotem, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, trasà
o bezpoÊrednim po∏àczeniu, a w przypadku braku ta-
kiego po∏àczenia — najkrótszà trasà.

2. Stra˝akowi przeniesionemu do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, którego cz∏onkowie rodziny po-
zostali w miejscowoÊci dotychczasowego zamieszka-
nia, przys∏uguje prawo przejazdu z miejsca pe∏nienia
s∏u˝by:

1) do wybranej miejscowoÊci w kraju i z powrotem al-
bo

2) do miejscowoÊci zamieszkania uprawnionych do
przejazdu cz∏onków rodziny i z tej miejscowoÊci do
wybranej miejscowoÊci w kraju i z powrotem.

3. Stra˝akowi i cz∏onkom jego rodziny, zwanym da-
lej „osobami uprawnionymi”, przys∏uguje przejazd
Êrodkami publicznego transportu kolejowego, a gdy na
danej trasie lub jej odcinku nie ma po∏àczenia kolejo-
wego — Êrodkami publicznego transportu autobuso-
wego.

§ 2. 1. Zwrotu poniesionych kosztów przejazdu do-
konuje si´ na pisemny wniosek stra˝aka, w wysokoÊci
udokumentowanej biletami, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zwrot poniesionych kosztów przejazdu Êrodkami
publicznego transportu kolejowego przys∏uguje do
wysokoÊci cen biletów za przejazd w drugiej klasie po-
ciàgu pospiesznego lub pierwszej klasie pociàgu oso-
bowego, z uwzgl´dnieniem posiadanych uprawnieƒ
do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów
na miejsca rezerwowane oraz za przejazd wagonem
sypialnym lub z miejscami do le˝enia.

§ 3. 1. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego
przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, osoba uprawniona otrzymuje zry-
cza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny w kwocie odpo-
wiadajàcej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie po-
ciàgu pospiesznego na odleg∏oÊç 1000 km, z uwzgl´d-
nieniem posiadanych uprawnieƒ do przejazdów ulgo-
wych, ustalany wed∏ug ceny biletów obowiàzujàcej
w dniu wyp∏aty tego równowa˝nika, nie póêniej jednak
ni˝ w ostatnim dniu s∏u˝by w roku kalendarzowym.

2. Wyp∏aty zrycza∏towanego równowa˝nika pie-
ni´˝nego dokonuje si´ na pisemny wniosek stra˝aka,
w terminie do dnia 31 marca nast´pnego roku.

§ 4. W razie zbiegu uprawnieƒ do przejazdu z tytu-
∏u s∏u˝by obojga ma∏˝onków b´dàcych stra˝akami,
osoby uprawnione mogà skorzystaç z tego prawa tyl-
ko z tytu∏u s∏u˝by jednego ma∏˝onka.

§ 5. Zwrot kosztów przejazdu oraz zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca jednostka organiza-
cyjna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwa dla miej-
sca pe∏nienia s∏u˝by stra˝aka.

§ 6. 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 ADMINISTRACJI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym funkcjonariuszy i pracowników Stra˝y Granicznej, 
ich ma∏˝onków i osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na podstawie art. 91a ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,

poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb post´powania w sprawach oÊwiadczeƒ o sta-

nie majàtkowym funkcjonariuszy i pracowników
Stra˝y Granicznej, ich ma∏˝onków oraz osób pozo-
stajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym
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z funkcjonariuszem lub pracownikiem, zwanych
dalej „oÊwiadczeniami”,

2) wzór oÊwiadczenia wraz z objaÊnieniami co do
miejsca i terminu jego sk∏adania oraz odpowie-
dzialnoÊci za podanie informacji niezgodnych ze
stanem faktycznym.

§ 2. 1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Stra˝y Gra-
nicznej sà obowiàzani z∏o˝yç oÊwiadczenie:
1) w dniu nawiàzania stosunku s∏u˝bowego lub sto-

sunku pracy, z zastrze˝eniem pkt 2,
2) w dniu poprzedzajàcym dzieƒ rozwiàzania stosun-

ku s∏u˝bowego lub stosunku pracy — je˝eli w dniu
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia pozostawali w s∏u˝-
bie lub byli zatrudnieni w Stra˝y Granicznej,

3) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
˝àdania jego z∏o˝enia.

2. OÊwiadczenie powinno uwzgl´dniaç aktualny
stan majàtkowy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz
majàtek obj´ty ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà
i majàtek odr´bny.

3. OÊwiadczenie powinno zawieraç informacje
o posiadanych przez osoby, o których mowa w § 1
pkt 1, zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia-
∏ach i akcjach w spó∏kach prawa handlowego, mieniu
ruchomym, innych prawach majàtkowych, uzyskiwa-
nych dochodach oraz zobowiàzaniach finansowych.

4. Wzór oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. OÊwiadczenie sk∏adajà:

1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych:
a) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,
b) zast´pcy Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-

nicznej,

2) Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej:
a) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy

G∏ównej Stra˝y Granicznej i komendant Granicz-
nej Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej War-
szawa-Ok´cie oraz ich zast´pcy,

b) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej oraz
ich zast´pcy,

c) komendanci oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicz-
nej oraz ich zast´pcy,

d) funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ oraz pracowni-
cy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych

Komendy G∏ównej Stra˝y  Granicznej i Granicz-
nej Placówce Kontrolnej Stra˝y Granicznej War-
szawa-Ok´cie,

e) funkcjonariusze oddelegowani do pracy poza
Stra˝ Granicznà,

3) komendantom oddzia∏ów Stra˝y Granicznej, Ko-
mendantowi Centrum Szkolenia Stra˝y Granicznej
i Komendantowi Centralnego OÊrodka Szkolenia
Stra˝y Granicznej — funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝-
b´ oraz pracownicy zatrudnieni w podleg∏ych im
jednostkach organizacyjnych,

4) komendantowi ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej — funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ oraz
pracownicy zatrudnieni w OÊrodku Tresury Psów
S∏u˝bowych.

§ 4. OÊwiadczenie sk∏ada si´ kancelarii tajnej jed-
nostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej dla
sk∏adajàcego, w zamkni´tej kopercie opatrzonej imie-
niem i nazwiskiem funkcjonariusza lub pracownika
Stra˝y Granicznej, datà z∏o˝enia oÊwiadczenia oraz na-
pisem „oÊwiadczenie majàtkowe”.

§ 5. 1. Osoby odbierajàce oÊwiadczenie, o których
mowa w § 3, lub osoby pisemnie przez nie upowa˝nio-
ne dokonujà analizy zawartych w nim danych.

2. Osoba dokonujàca analizy jest obowiàzana do
porównania treÊci analizowanego oÊwiadczenia z tre-
Êcià uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ.

3. Po dokonaniu czynnoÊci, o których mowa w
ust. 1 i 2, oÊwiadczenie, zabezpieczone w sposób,
o którym mowa w § 4, przekazywane jest do komórki
w∏aÊciwej do spraw kadrowych i przechowywane w ak-
tach osobowych funkcjonariusza lub pracownika Stra-
˝y Granicznej.

4. TreÊç oÊwiadczenia stanowi tajemnic´ s∏u˝bowà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz
z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580,
Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800).

§ 6. 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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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 24)
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