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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 marca 2002 r.

w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przys∏ugujàcych policjantowi
w razie odwo∏ania z urlopu wypoczynkowego.

Na podstawie art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zwrot poniesionych kosztów przys∏ugujà-
cych policjantowi w razie odwo∏ania z urlopu wypo-
czynkowego obejmuje:

1) koszty przejazdu policjanta i cz∏onków jego rodzi-
ny do miejsca pobytu w czasie urlopu i z powro-
tem,

2) op∏aty za pobyt w oÊrodku wczasowym, sanato-
rium, kwaterze prywatnej lub za inne us∏ugi zwià-
zane z wypoczynkiem w czasie tego pobytu, niewy-
korzystane przez policjanta i cz∏onków jego rodzi-
ny, je˝eli organizator wypoczynku lub inny pod-
miot Êwiadczàcy us∏ugi w tym zakresie nie zwróci∏
wniesionych op∏at.

2. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, przys∏uguje w wysokoÊci cen biletów
publicznych Êrodków transportu zbiorowego, wraz
z op∏atami dodatkowymi i z uwzgl´dnieniem posia-
danych uprawnieƒ do bezp∏atnych lub ulgowych
przejazdów tym transportem, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. W przypadku przejazdu prywatnym pojazdem
mechanicznym, policjantowi przys∏uguje zwrot kosz-
tów tego przejazdu wed∏ug stawki za 1 km przebiegu,
okreÊlonej przez prze∏o˝onego na podstawie odr´b-
nych przepisów.

4. Zwrot kosztów i op∏at poniesionych przez
cz∏onków rodziny policjanta nast´puje, je˝eli odwo∏a-
nie policjanta z urlopu spowodowa∏o równie˝ ich po-
wrót.
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§ 2. 1. Zwrotu kosztów i op∏at, o których mowa
w § 1, dokonuje si´ na pisemny wniosek policjanta,
w terminie 30 dni od dnia jego z∏o˝enia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, policjant
do∏àcza rachunki i bilety, potwierdzajàce poniesione
koszty. Je˝eli uzyskanie lub przed∏o˝enie rachunków
i biletów nie jest mo˝liwe, policjant sk∏ada pisemne
oÊwiadczenie o wysokoÊci poniesionych wydatków
oraz uzyskanego cz´Êciowego ich zwrotu, a tak˝e
o ewentualnych przyczynach braku ich udokumento-
wania.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 17 maja 2000 r.
w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwo∏anemu
z urlopu wypoczynkowego (Dz. U. Nr 44, poz. 517).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


