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3. Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości, któ
re nie są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu Ko
deksu cywilnego, oraz nieruchomości przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen
nego na cele nie związane z prowadzeniem gospodar
ki rolnej i leśnej wraz z przynależnościami podlega 
oprocentowaniu do dnia jej zapłaty, w wysokości jed
nej drugiej stopy redyskontowej, nie niższej jednak niż 
8% w stosunku rocznym . 

4. Należność z tytułu sprzedaży innego mienia niż 
określone w ust. 2, 3 i 7 podlega oprocentowaniu do 
dnia jej zapłaty, w wysokości jednej czwartej stopy re
dyskontowej, nie niższej jednak niż 4% w stosunku 
rocznym. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się także do należności z ty
tułu łącznej sprzedaży mienia, o którym mowa w ust. 3 
i 4. Jeżeli jednak ustalona w umowie wartość nierucho
mości, o których mowa w ust. 3, jest niższa niż wartość 
pozostałego mienia, stosuje się przepis ust. 4. 

6. Wysokość oprocentowania, o którym mowa 
w ust. 2, 3 i 5, stosuje się w wypadku dotrzymania przez 
nabywcę terminów płatności należności i oprocento
wania, ustalonych w umowie lub decyzji o odroczeniu 
płatności należności podjętej na podstawie rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 1982 r. 
w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłaca
niu należności państwowych (Dz. U. Nr 30, poz. 211, 
z 1984 r. Nr 56, poz. 284 i z 1995 r. Nr 120, poz. 578). 
W razie niedotrzymania terminów płatności stosuje się 
oprocentowanie w wysokości stopy redyskontowej. 

7. Należność z tytułu sprzedaży dokonanej na zasa
dach określonych wart. 42 ustawy z dnia 19 paździer
nika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol
nymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 
i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 
i Nr 79, poz. 484), zwanej dalej "ustawą", podlega 
oprocentowaniu do dnia jej zapłaty, ustalonego 
w umowie, w wysokości jednej piątej stopy redyskon
towej, nie niżej jednak niż 3% w stosunku rocznym. 

podstawę oprocentowania, o którym mowa w § 2 
ust. 1. 

§ 4. Jeżeli zapłata należności następuje przez potrą
cenie, dokonywane zgodnie z przepisami Kodeksu cy
wilnego, oprocentowanie ustala się w wysokości dwu
krotności stopy redyskontowej, chyba że strony ustalą 
w umowie niższe oprocentowanie, nie niższe jednak 
niż oprocentowanie wierzytelności przedstawionej do 
potrącenia. W żadnym jednak wypadku oprocentowa
nie nie może być niższe niż ustalone zgodnie z przepi
sami § 2. 

§ 5. Nie podlega oprocentowaniu należność z tytu
łu sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 3-5, mienia nie 
wykorzystywanego do prowadzenia działalności pro
dukcyjnej lub usługowej przez okres co najmniej roku 
przed zawarciem umowy, położonego na terenie gmi
ny, uznanej na podstawie przepisów o zatrudn ieniu 
i bezrobociu za zagrożoną szczególnie wysokim bezro
bociem strukturalnym, w okresie, w którym nabywca 
zatrudnia na podstawie umowy o pracę ustaloną 
w umowie sprzedaży mienia liczbę osób spośród 
mieszkańców gmin uznanych za zagrożone szczegól
nie wysokim bezrobociem strukturalnym. 

§ 6. Przepisy § 2 ust. 2-5 stosuje się także przy 
ustalaniu i wpłacaniu wyrażonego w pieniądzu czyn
szu z tytułu umowy, o której mowa wart. 38a ustawy. 

§ 7. 1. Ustala się jedną decytonę pszenicy jako inny 
niż pieniądz miernik należności za sprzedane mienie 
oraz należności z tytułu czynszu dzierżawnego lub naj
mu. 

2. Jeżeli należność, o której mowa w ust. 1, została 
określona w wysokości równowartości wielokrotności 
jednej decytony pszenicy, wysokość wpłaty ustala się 
jako iloczyn tej wielokrotności i średniej krajowej ceny 
skupu jednej decytony pszenicy, publikowanej przez 
Główny Urząd Statystyczny za półrocze roku kalenda
rzowego, poprzedzające określony w umowie termin 
dokonania wpłaty. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
§ 3. Od raty należności nie zapłaconej w ustalonym nia. 

terminie pobiera się, ze okres opóźnienia, odsetki usta
wowe. O tę ratę, w okresie opóźnienia, pomniejsza się Minister Skarbu Państwa: w z. A. Pęczak 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 7 sierpnia 1997 r. 

w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu 
Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważ

nika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu. 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 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 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. 1. Funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, 
zwanym dalej "funkcjonariuszami", oraz członkom ich 
rodzin, o których mowa wart. 64 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa - przysługu 

je, z zastrzeżeniem ust. 2, raz w roku prawo przejazdu 
na koszt Urzędu Ochrony Państwa z miejscowości za
mieszkania do obranej miejscowości w kraju i z powro
tem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w razie braku 
takiego połączenia - najkrótszą trasą. 

2. Funkcjonariuszom przeniesionym służbowo, któ
rych rodziny pozostały w miejscowości dotychczaso
wego zamieszkania, prawo przejazdu na koszt Urzędu 
Ochrony Państwa przysługuje z miejscowości pełnie
nia służy: 

1) do dowolnej obranej miejscowości w kraju i z po
wrotem lub 

2) do miejscowości zamieszkania uprawnionych do 
przejazdu członków rodziny oraz z tej miejscowości 
do dowolnie obranej miejscowości w kraju i z po
wrotem. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do funk
cjonariuszy będących słuchaczami szkół i ośrodków 
szkolenia Urzędu Ochrony Państwa, resortu spraw we
wnętrznych i administracji oraz resortu obrony naro
dowej. 

4. Funkcjonariusze i członkowie ich rodzin, zwani 
dalej łącznie "osobami uprawnionymi", udający się na 
wczasy zagraniczne organizowane przez Urząd Ochro
ny Państwa, mogą korzystać z przejazdu na koszt Urzę
du Ochrony Państwa tylko z miejscowości zamieszka
nia lub pełnienia służby do miejscowości grupowego 
wyjazdu za granicę oraz z tej miejscowości po powro
cie z zagranicy do miejscowości zamieszkania lub peł
nienia służby. 

§ 2. 1. Uprawnienia, o których mowa w § 1, są re
alizowane na podstawie zlecenia-biletu na kredytowa
ny przejazd 2 klasą pociągu pospiesznego lub 1 klasą 
pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługującej 
z niżki. 

2. Wzór zlecenia-biletu, o którym mowa w ust. 1, 
oraz sposób rozliczenia należności za przejazdy osób 
uprawnionych Urząd Ochrony Państwa ustali w umo
wi e z Dyrekcją Generalną Polskich Kolei Państwo
wych. 

3. Zlecenie na kredytowany przejazd wydaje się na 
wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. W przypadku gdy na danej trasie lub jej odcinku 
nie ma połączeń kolejowych, osobom uprawnionym 
przysł.uguje zwrot kosztów przejazdu autobusem po
śpiesznym Państwowej Komunikacji Samochodowej. 

5. Zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, o któ
rych 'mowa w ust. 4, dokonują komórki finansowe jed
nostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa wła
ściwe dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza. 

Podstawę do wypłaty stanowi wniosek funkcjonariu
sza sporządzony według wzoru zawartego w załączni
ku nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. 1. W razie zbiegu uprawnień do przejazdu na 
koszt Urzędu Ochrony Państwa z tytułu służby obojga 
małżonków osoby uprawnione mogą skorzystać z tego 
prawa tylko z jednego tytułu. 

2. Osobom uprawnionym, które w związku z odwo
łaniem funkcjonariusza z urlopu powróciły przed pla
nowanym terminem z miejscowości, do której odbyły 
przejazd na koszt Urzędu Ochrony Państwa, przysługu-
je prawo do powtórnego przejazdu . ' 

3. Osoby uprawnione, które nie skorzystały z przy
sługującego w danym roku kalendarzowym przejazdu 
na koszt Urzędu Ochrony Państwa z powodu zmiany 
terminu lub wstrzymania funkcjonariuszowi urlopu 
wypoczynkowego, mogą skorzystać z tego przejazdu 
w ciągu trzech pierwszych miesięcy następnego roku . 

§ 4. Osoby uprawnione, które przed przeniesieniem 
służbowym funkcjonariusza nie wykorzystały przysłu 

gującego w danym roku przejazdu na koszt Urzędu 
Ochrony Państwa, zachowują prawo do tego przejazdu 
w jednostce organizacyjnej, do której funkcjonariusz 
został przeniesiony. 

§ 5. 1. W razie niewykorzystania przysługującego 
przejazdu na koszt Urzędu Ochrony Państwa, funkcjo
nariuszowi wypłaca się zryczałtowany równoważnik 
pieniężny w kwocie odpowiadającej cenie biletu na 
przejazd 2 klasą pociągu pośpiesznego na odległość 
1000 km na każdą z uprawnionych osób, z uwzględnie
niem przysługującej zniżki. 

2. Wysokość równoważnika ustala się według ceny 
biletów obowiązującej w dniu wypłaty świadczenia, 
nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalenda
rzowego, za który przysługuje prawo do bezpłatnego 
przejazdu. 

3. Równoważnik nie przysługuje w razie choćby 
częściowego wykorzystania przejazdu na koszt Urzędu 
Ochrony Państwa na podstawie zlecenia-biletu na kre
dytowany przejazd koleją. 

4. Wypłatę zryczałtowanego równoważnika doko
nuje się na wniosek funkcjonariusza sporządzony we
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządze
nia. Przepis § 2 ust. 5 pierwsze zdanie stosuje się odpo
wiednio. 

§ 6. Przepisy zarządzenia nie naruszają uprawnień 
funkcjonariuszy do przejazdów na koszt Urzędu Ochro
ny Państwa przysługujących na podstawie odrębnych 
przepisów. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Szef Urzędu Ochrony Państwa: A. Kapkowski 
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Załączniki do zarządzenia Szefa Urzędu Ochrony 
Państwa z dnia 7 sierpn ia 1997 r. (poz. 506) 

Załącznik nr 1 

l. Proszę O wydanie zlecenia na kredytowany przejazd koleją przysługujący za rok ...... ...... .. . 
na trasę z miejscowości .. ........ ...... ............ ....... .. ... do miejscowości ..... ... .. .... ..... ......... .. ..... . . 
przez ......... ... .. .... ... ... .... .. ..... ...... ... i z powrotem dla niżej wymienionych osób: 

Nazwisko i imię Seria 
Lp. funkcjonariusza Stopień % I numer 

i członków rodziny pokrewieństwa zniżki legitymacji 
l. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymienione osoby: 
1) nie korzystały i nie będą korzystać w roku ......... z prawa do przejazdu na koszt Urzędu 

Ochrony Państwa przysługującego za ten rok z tytułu służby mojego małżonka 

(§ 3 ust. 1 zarządzenia), 

2) spełniają wszystkie określone w zarządzeniu warunki uprawniające je do przejazdu na 
koszt Urzędu Ochrony Państwa. 

(data) (podpis funkcjonariusza) 

2. Potwierdzam uprawnienie wyżej wymienionych osób do przejazdu na koszt Urzędu 
Ochrony Państwa w roku ...... ..... oraz wydanie zleceń od nr .. ....... do nr .. ... .. ...... dla ..... ... . 
osób i zarejestrowanie tych zleceń w ewidencji wydanych zleceń pod poz . ... ... .. . 

(data) (podpis osoby wyznaczonej 
do wydawania zleceń) 
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Załącznik nr 2 

(stopień , nazwisko i imię funkcjonariusza) 

(jednostka organizacyjna) 

WNIOSEK 

1. Proszę O zwrot kosztu przejazdu .......................... ... .. .. ......... ........... autobusem Państwowej 
(zwykłym, pośpiesznym) 

Komunikacji Samochodowej w roku ............. z miejscowości .. ................... .. .. ..... ... ........ .. 
do miejscowości ............................................. i z powrotem - dla następujących osób: 

Nazwisko i imię 
Lp. funkcjonariusza Stopień % Należność Uwagi 

i członków rodziny pokrewieństwa zniżki wzł 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Razem zł: 

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymienione osoby: 

l) nie korzystały i nie będą korzystać w roku ............ z prawa do przejazdu na koszt 
Urzędu Ochrony Państwa przysługującego za ten rok z tytułu służby mojego małżonka 
(§ 3 ust. l zarządzenia), 

2) spełniają warunki uprawniające do przejazdu na koszt Urzędu Ochrony Państwa, 

3) wykorzystały zlecenie na kredytowany przejazd koleją z miejscowości .... .... ... ....... .... ..... . 
do miejscowości ... ..... .. .. .. .. ............... ................ . . 

(data) (podpis funkcjonariusza) 
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2. Sprawdzono pod względem fonnalno-rachunkowym . 

(data) (podpis osoby sprawdzającej) 

3. Zatwierdzam do wypłaty kwotę złotych ........ ............. .... (słownie złotych : 
......... .......... .......... ....... .................... ... ......... ........................ .. ... .. ). 

(data) (podpis kierownika komórki finansowej 
lub osoby przez niego upoważnionej) 

Poz. 506 

4. Kwotę złotych ........ ................... (słownie złotych : .... ...... .... ........ ...... .............. ............. ...... . 
. ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... . ... ) otrzymałem dnia ........ ......... ...................... ..... .. . 

(podpis funkcjonariusza) 

5. Dokonano wypłaty należności za rok ........... .. i fakt ten odnotowano w karcie uposażenia . 

(data) (podpis pracownika komórki finansowej) 
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Załącznik nr 3 

(stopień, nazwisko i imię funkcjonariusza) 

(jednostka organizacyjna) 

WNIOSEK 

1. Proszę O wypłacenie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za 
przysługujący w roku .. .... ... .. przejazd, w kwocie odpowiadającej cenie biletu kolejowego 
pociągu pośpiesznego 2 klasy na odległość 1000 km, na następujące osoby: 

Nazwisko i imię 
Lp. funkcjonariusza Stopień % Należność Uwagi 

i członków rodziny pokrewieństwa zniżki w zł 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

R a z e m zł: 

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymienione osoby: 

1) nie korzystały i nie będą korzystać w roku ..... .. ..... z przysługującego przejazdu na koszt 
Urzędu Ochrony Państwa przysługującego za ten rok z tytułu służby mojego małżonka 
(§ 3 ust. 1 zarządzenia), 

2) spełniają wszelkie określone w zarządzeniu warunki uprawniające je do przejazdu na 
koszt Urzędu Ochrony Państwa, 

(data) (podpis funkcjonariusza) 

2. Stwierdzam, że wyżej wymienionym osobom nie zostały wydane zlecenia na kredytowany 
przejazd koleją na koszt Urzędu Ochrony Państwa przysługujący w roku ... .. ..... ....... . 

(data) (podpis osoby wyznaczonej 
do wydawania zleceń) 
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3. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym . 

(data) (podpis osoby sprawdzającej) 

4. Zatwierdzam do wypłaty kwotę złotych ... .... .... .. .. ... ..... .. (słownie złotych : 
....... .. .... .... ..... .. ..... ... ........... ... ...... .... .... ...... ......... ... ... ..... ...... .... ... ). 

(data) (podpis kierownika komórki finansowej 
lub osoby przez niego upoważnionej) 

5. Kwotę złotych .. ..... .... .... ....... .. .... (słownie złotych : .. .... .. .... ......... ..... .. ......... ....... ...... ... ..... .. . 
.. ... ..... ... ..... .... .. ........ ... ..... ..... ...... ) otrzymałem dnia ... ...... ...... .. ... ... ....... ... .... .. . 

(podpis funkcjonariusza) 

6. Dokonano wypłaty równoważnika za rok .. .... .. .. ...... fakt ten odnotowano w karcie 
uposażenia. 

(data) (podpis pracownika komórki finansowej) 

Poz. 506 




