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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego 

w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991  r. o  Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Po-
żarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami 
komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego 
w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 23) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zwrot poniesionych kosztów przejazdu środka-
mi publicznego transportu kolejowego przysłu-
guje do wysokości cen biletów na przejazd 
w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesz-
nej, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień 
do przejazdów ulgowych. Zwrot kosztów prze-
jazdu nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat, 
w tym cen biletów na miejsca rezerwowane oraz 
cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca 
do leżenia.”;

2) § 3 otrzymuje w brzmienie: 

„§ 3. 1.  W razie niewykorzystania przysługującego 
przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej 
Państwowej Straży Pożarnej osoba upraw-
niona otrzymuje zryczałtowany równoważ-
nik pieniężny w  kwocie odpowiadającej 
cenie biletu za przejazd w drugiej klasie 
pociągu według taryfy pospiesznej na od-
ległość 1000 km, z uwzględnieniem posia-
danych uprawnień do przejazdów ulgo-
wych, ustalany według ceny biletów obo-
wiązującej w dniu wypłaty tego równoważ-
nika, nie później jednak niż w ostatnim dniu 
służby w roku kalendarzowym. 

2.  Wypłaty zryczałtowanego równoważnika 
pieniężnego dokonuje się na pisemny wnio-
sek strażaka w terminie do dnia 31 marca 
następnego roku. Wzór wniosku określa 
załącznik do rozporządzenia.”;

3)  dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia. 

§ 2. Do wniosków o wypłatę zryczałtowanego rów-
noważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przy-
sługującego przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej 
Państwowej Straży Pożarnej, złożonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się 
przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w do-
tychczasowym brzmieniu. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, 
poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia  22 czerwca 2011 r. (poz. 861)

WZÓR

…………....................................…………
 (stopień, nazwisko i imię)

………………………………………………
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK
o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt 

Państwowej Straży Pożarnej

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie:

1)  nie korzystały i nie będą korzystały w ……………. r. z przysługującego przejazdu na koszt jednostki organiza-
cyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 

2)  są członkami rodziny w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.);

3)  nie korzystały i nie będą korzystać z przejazdu na koszt Państwowej Straży Pożarnej lub równoważnika w za-
mian za niewykorzystany przejazd z tytułu służby małżonka będącego strażakiem (§ 4 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty rów-
noważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 23, 
z późn. zm.)).

Lp. Nazwisko i imię Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Nazwa szkoły i rok
nauki (dot. dzieci
powyżej 18. roku

życia)

Należność
w zł

Inne dane*

1 składający
wniosek

X X

2

3

4

5

6

7

8

RAZEM zł

*  Np. w przypadku niepełnosprawności dziecka powyżej 18 lat należy podać stopień niepełnosprawności oraz 
numer i rok wydania decyzji.

 ……….......................……. ………....................…………..
 (data) (podpis)
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