
1414

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 maja 2004 r.

w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, tryb i ter-
miny zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzà-
du, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, kosztów

dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by z miejscowoÊci
oddalonej od tego miejsca nie wi´cej ni˝ 100 kilo-
metrów.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu do miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by nast´puje na podstawie przed∏o˝onego
przez funkcjonariusza pisemnego oÊwiadczenia o tra-

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.

sie dojazdu, zwanego dalej „oÊwiadczeniem”, i wyku-
pionych za miesiàc poprzedni:

1) miesi´cznego biletu imiennego na przejazd w kla-
sie drugiej pociàgu osobowego lub miesi´cznego
biletu imiennego na przejazd autobusem albo

2) biletów jednorazowych na przejazd Êrodkiem pu-
blicznego transportu zbiorowego, je˝eli nie jest
prowadzona sprzeda˝ biletów miesi´cznych.

2. W przypadku gdy funkcjonariusz doje˝d˝a do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by prywatnym pojazdem me-
chanicznym warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest
z∏o˝enie przez funkcjonariusza oÊwiadczenia oraz za-
Êwiadczenia okreÊlajàcego cen´ biletu kolejowego na
przejazd w klasie drugiej pociàgu osobowego albo ce-
n´ biletu autobusowego przewidzianà dla najkrótszej
odleg∏oÊci drogowej, którà funkcjonariusz doje˝d˝a do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by.

3. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia
s∏u˝by nie obejmuje kosztów dojazdu od i do stacji
(przystanku) w miejscowoÊci, z której funkcjonariusz
doje˝d˝a, oraz w miejscowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝b´.

§ 3. Zwrot kosztów dojazdu nie przys∏uguje funk-
cjonariuszowi przebywajàcemu na urlopie wypoczyn-
kowym, okolicznoÊciowym, szkoleniowym lub zwol-
nieniu lekarskim, w okresie trwania urlopu lub zwol-
nienia.

§ 4. Funkcjonariusz, który ubiega si´ o zwrot kosz-
tów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by, sk∏ada
oÊwiadczenie wraz z wykupionymi za miesiàc po-
przedni biletami, o których mowa w § 2 ust. 1, albo za-
Êwiadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w komór-
ce organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwej
w sprawach mieszkaniowych w terminie do 10 dnia
ka˝dego miesiàca.

§ 5. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje komórka
organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w spra-
wach finansowych w najbli˝szym terminie wyp∏aty
funkcjonariuszowi uposa˝enia, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia wraz
z wykupionymi za miesiàc poprzedni biletami, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1, albo zaÊwiadczeniem, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 6. Funkcjonariusz zawiadamia pisemnie Szefa
Biura Ochrony Rzàdu o wystàpieniu okolicznoÊci ma-
jàcych wp∏yw na uprawnienie do otrzymywania zwro-
tu kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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