
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. 

Poz. 405 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 4 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej  
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień 

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funk-

cjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (Dz. U. Nr 31, poz. 155) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 uchyla się ust. 4; 

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu określonego przez przełożonego 

w poleceniu wyjazdu służbowego wraz z opłatami dodatkowymi, w tym z miejscówką. 

2. W przypadku nieudokumentowania kosztów przejazdu funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt w wysokości 

ceny biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, nie więcej jednak niż w wysokości ceny 

biletu za przejazd pociągiem PKP Intercity w klasie 2 taryfy pospiesznej, zwanego dalej „pociągiem pospiesznym”.”; 

3) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przełożony, na wniosek funkcjonariusza odbywającego podróż służbową, przyznaje mu zaliczkę na nie-

zbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Rozliczenia zaliczki dokonu-

je się w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.”; 

4) w § 8: 

a) uchyla się ust. 1; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego 

oraz dokumentów dołączonych przez funkcjonariusza, w szczególności rachunków i biletów potwierdzających wy-

sokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami, a także oświadczenia funkcjonariusza o okolicznościach 

mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów lub zwrotu innych kosztów podróży bądź na ich wysokość.”, 

c) uchyla się ust. 5; 

5) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Funkcjonariuszowi przeniesionemu, w przypadku gdy członkowie jego rodziny pozostają 

w dotychczasowym miejscu zamieszkania, który: 

1) nie korzysta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje 

zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby i z powrotem: 

a) w wysokości udokumentowanej miesięcznymi biletami imiennymi na przejazd środkiem publicznego 

transportu kolejowego lub autobusowego; zwrot kosztów za miesięczny bilet kolejowy nie może przekro-

czyć ceny biletu miesięcznego na przejazd pociągiem pospiesznym, 
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b) w wysokości udokumentowanej biletami jednorazowymi na przejazd środkiem transportu wskazanym 

w lit. a – w przypadku niemożności nabycia miesięcznego biletu imiennego na danej trasie lub jej odcinku, 

c) w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczałtu należnego za każdy dzień wykonywania czynności służbo-

wych w nowym miejscu pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd pociągiem 

pospiesznym przewidzianej dla najkrótszej odległości drogowej między dotychczasowym miejscem zamiesz-

kania a nowym miejscem pełnienia służby – w przypadku nieudokumentowania kosztów przejazdu; 

2) korzysta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot 

kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczałtu 

uwzględniającego liczbę przejazdów w danym miesiącu, w wysokości nieprzekraczającej ośmiokrotności ceny 

biletu na przejazd pociągiem pospiesznym przewidzianej dla najkrótszej odległości drogowej między dotych-

czasowym miejscem zamieszkania a nowym miejscem pełnienia służby.”; 

6) w § 17 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 15, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszka-

nia funkcjonariusza i członków jego rodziny oraz o terminach przejazdów w przypadku wniosku o wypłatę ryczałtu. 

4. Ustalając należności za przejazd, o którym mowa w § 4 i 15, uwzględnia się posiadaną przez funkcjonariusza 

ulgę na dany środek transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk 

 




