
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 marca 2015 r. 

Poz. 341 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 19 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom  

Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe 

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości 

i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe (Dz. U. 

Nr 208, poz. 1773) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Kwotę diety, o której mowa w ust. 3, zmniejsza się o koszty zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, 

przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 

1) śniadanie – 25% diety; 

2) obiad – 50% diety; 

3) kolacja – 25% diety. 

6. W przypadku korzystania przez funkcjonariusza z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyży-

wienie, przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.”; 

2) w § 6 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) za czas przejazdu;”; 

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcjonariusz obowiązany jest do rozliczenia pobranej zaliczki, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

podróży służbowej.”; 

4) w § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku korzystania przez funkcjonariusza z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyży-

wienie, przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.”; 

5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limi-

tu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.”; 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822. 
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6) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku gdy funkcjonariusz ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, ryczałt przysługuje 

w wysokości 50% diety.”; 

7) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Jeżeli zagraniczna podróż służbowa trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo poza-

europejskie, przełożony może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 

40 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 




