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2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) firm´ (nazw´), siedzib´ i adres oddzia∏ów BG˚ S.A.,
w których mo˝na zawrzeç umow´ nabycia akcji,
2) ogólnà liczb´ akcji przekazywanych do nieodp∏atnego zbycia osobom uprawnionym,
3) ogólnà liczb´ osób uprawnionych,

Poz. 76 i 77

§ 14. Po dokonaniu czynnoÊci z zakresu udost´pnienia akcji osobom uprawnionym BG˚ S.A., banki spó∏dzielcze oraz banki regionalne przeka˝à ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa pisemne sprawozdania z dokonanych czynnoÊci.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

4) okres, w którym osoby uprawnione mogà nabywaç
przys∏ugujàce im akcje.

Minister Skarbu Paƒstwa: W. Kaczmarek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 stycznia 2002 r.
w sprawie zwrotu kosztów podró˝y funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej w s∏u˝bie kandydackiej.
Na podstawie art. 153 ust. 8 ustawy z dnia 12 paêdziernika 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) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki zwrotu kosztów podró˝y funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej
w s∏u˝bie kandydackiej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, z uwzgl´dnieniem:
1) rodzajów Êrodków transportu, którymi przejazd
uprawnia do zwrotu kosztów podró˝y,
2) podstawy obliczania nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y
oraz terminów wyp∏aty tych nale˝noÊci.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y na trasie od sta∏ego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y i z powrotem publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:
1) spó∏k´ akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka
Akcyjna”,
2) przedsi´biorstwa komunikacji autobusowej, je˝eli
brak jest po∏àczenia kolejowego, o którym mowa
w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest dro˝szy.
2. Zwrot kosztów podró˝y przys∏uguje funkcjonariuszowi w przypadku:

§ 3. 1. Zwrot kosztów podró˝y odbywanej transportem kolejowym przys∏uguje w wysokoÊci ceny biletu
drugiej klasy pociàgu pospiesznego lub osobowego.
2. Zwrot kosztów podró˝y odbywanej transportem
autobusowym przys∏uguje w wysokoÊci faktycznie poniesionych kosztów.
3. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2, nast´puje z uwzgl´dnieniem posiadanych przez funkcjonariusza uprawnieƒ, w tym wykupionych, do bezp∏atnych lub ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.
4. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
obejmuje jedynie zwrot kosztów przejazdu, na podstawie ceny biletu Êrodka transportu, wraz z cenà biletu
dodatkowego na miejsce zarezerwowane.
§ 4. 1. Komórki finansowe jednostek organizacyjnych Stra˝y Granicznej, w∏aÊciwe dla miejsca pe∏nienia
s∏u˝by funkcjonariusza, mogà udzielaç na jego wniosek zaliczek na koszty podró˝y.
2. Funkcjonariusz rozlicza koszty podró˝y oraz pobrane zaliczki w terminie 14 dni od dnia powrotu z podró˝y.
3. Wyp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y nast´puje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia,
o którym mowa w ust. 2, w wysokoÊci udokumentowanej za∏àczonymi biletami. W przypadku nieprzed∏o˝enia biletów zwrot kosztów podró˝y nast´puje na podstawie cen i taryf obowiàzujàcych w dniu jej rozpocz´cia.

1) odbycia podró˝y s∏u˝bowej,
2) udzielenia urlopu okolicznoÊciowego lub zdrowotnego,

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

3) odwo∏ania z urlopu wypoczynkowego.
3. Cel podró˝y oraz rodzaj i klas´ Êrodka transportu w∏aÊciwego do odbycia podró˝y okreÊla prze∏o˝ony.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

