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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 2 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu oraz cz∏onków jego rodziny 
na koszt Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Prawo przejazdu funkcjonariusza Biura
Ochrony Rzàdu oraz jego ma∏˝onka i dzieci pozostajà-
cych na jego utrzymaniu, zwanych dalej „osobami
uprawnionymi”, na koszt Biura Ochrony Rzàdu obej-
muje przejazd Êrodkami publicznego transportu zbio-
rowego, wykonywany przez:

1) spó∏k´ akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka
Akcyjna”, albo

2) przedsi´biorstwa komunikacji autobusowej, je˝eli
nie ma po∏àczenia kolejowego, 

najkrótszà trasà kolejowà lub autobusowà, albo ∏àcz-
nie transportem kolejowym i autobusowym.

2. Prawo do przejazdu ustala si´ wed∏ug stanu ro-
dzinnego funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, zwa-
nego dalej „funkcjonariuszem”, w dniu wykorzystania
prawa do przejazdu.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu Êrodkami publiczne-
go transportu kolejowego przys∏uguje w wysokoÊci cen
biletów za przejazd w drugiej klasie pociàgu poÊpiesz-
nego lub w pierwszej klasie pociàgu osobowego.

2. Zwrot kosztów przejazdu Êrodkami publicznego
transportu autobusowego przys∏uguje w wysokoÊci
faktycznie poniesionych kosztów.

§ 3. W razie zbiegu uprawnieƒ do przejazdu na
koszt Biura Ochrony Rzàdu z tytu∏u s∏u˝by obojga ma∏-
˝onków b´dàcych funkcjonariuszami, osoby upraw-
nione mogà skorzystaç z tego prawa tylko z tytu∏u s∏u˝-
by jednego ma∏˝onka.

§ 4. 1. Zwrotu poniesionych kosztów przejazdu do-
konuje si´ na podstawie oÊwiadczenia funkcjonariusza
w celu zwrotu kosztów za wykorzystany przejazd, któ-
rego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Prawo do przejazdu nie obejmuje op∏at dodatko-
wych i dop∏at.

3. Przy zwrocie kosztów przejazdu uwzgl´dnia si´
posiadane przez osob´ uprawnionà, w tym wykupione,
ulgi na przejazdy Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego.

§ 5. Zwrot kosztów przejazdu wyp∏aca komórka fi-
nansowa Biura Ochrony Rzàdu w terminie miesiàca od
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

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