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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 maja 2002 r.

w sprawie warunków korzystania przez  policjantów oraz cz∏onków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego na koszt w∏aÊciwego organu Policji oraz warunków przyzna-
wania zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu.

Na podstawie art. 73 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185 i Nr 74, poz. 676) zarzàdza  si´, co nast´puje:

§ 1. Prawo przejazdu na koszt w∏aÊciwego organu
Policji, przys∏ugujàce policjantowi i cz∏onkom jego ro-
dziny raz w roku kalendarzowym, obejmuje przejazd
do wybranej przez siebie miejscowoÊci w kraju i z po-
wrotem, trasà o bezpoÊrednim po∏àczeniu, a w przy-
padku braku takiego po∏àczenia — najkrótszà trasà,
Êrodkami publicznego transportu kolejowego, a gdy na
danej trasie lub jej odcinku nie ma po∏àczenia kolejo-
wego — Êrodkami transportu autobusowego.

§ 2. Zwrot kosztów przejazdu Êrodkami publiczne-
go transportu kolejowego przys∏uguje do wysokoÊci
cen biletów za przejazd w drugiej klasie pociàgu po-
spiesznego, z uwzgl´dnieniem posiadanych upraw-
nieƒ do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen bile-
tów na miejsca rezerwowane oraz za przejazd wago-
nem sypialnym lub z miejscami do le˝enia.

§ 3. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego pra-
wa przejazdu na koszt w∏aÊciwego organu Policji, poli-
cjant otrzymuje na ka˝dà uprawnionà osob´ zrycza∏to-
wany równowa˝nik pieni´˝ny w kwocie odpowiadajà-
cej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociàgu po-
spiesznego na odleg∏oÊç 1000 km, z uwzgl´dnieniem
posiadanych uprawnieƒ do przejazdów ulgowych,
ustalany wed∏ug ceny biletów obowiàzujàcej w dniu
wyp∏aty tego równowa˝nika, nie póêniej jednak ni˝

w dniu wygaÊni´cia prawa do przejazdu  przys∏ugujà-
cego za dany rok kalendarzowy.

§ 4. Zwrot kosztów przejazdu w wysokoÊci potwier-
dzonej posiadanymi biletami lub zrycza∏towany rów-
nowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca komórka finansowa jed-
nostki organizacyjnej Policji, w∏aÊciwa dla miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by uprawnionego policjanta, w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia przez policjanta wniosku
o przyznanie Êwiadczenia.

§ 5. W razie zbiegu uprawnieƒ z tytu∏u s∏u˝by oboj-
ga ma∏˝onków b´dàcych policjantami do przejazdu na
koszt Policji lub zrycza∏towanego równowa˝nika w ra-
zie niewykorzystania  przys∏ugujàcego prawa przejaz-
du, osoby uprawnione mogà skorzystaç z tego prawa
tylko z tytu∏u s∏u˝by jednego ma∏˝onka.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r.
w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz
cz∏onków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji oraz warunków otrzymy-
wania zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego
w razie niewykorzystania przys∏ugujàcego przejazdu
(Dz. U. Nr 82, poz. 932).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


