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§ 31 . 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu 
jest roczny plan finansowy, sporządzany przez Zarząd Fun
duszu i zatwierdzany przez Radę Funduszu do końca roku 
poprzedzającego rok, na który plan jest sporządzany. 

2. Plan finansowy powinien posiadać wyodrębnione 
części dotyczące: 

1) wpłat i wypłat z rachunku specjalnego rozliczeń gwa-
rancyjnych, 

2) wpłat i wypłat z funduszu pomocowego, 

3) spłat pożyczek, zrealizowanych gwarancji i poręczeń , 

4) innych przychodów z tytułu udzielanej bankom zwrotnej 
pomocy, a w szczególności odsetek i prowizji , 

5) wydatków na utrzymanie organów Funduszu i Biura 
Funduszu, 

6) wpływów z działalności Funduszu, 

7) wyniku finansowego, 

8) stanu majątkowego, 

9) innych wydatków związanych z działalnością Funduszu. 

§ 32. Wydatki związane z wykonywaniem określonych 
zadań Funduszu, tj. koszty działalności Rady, Zarządu i Biura 
Funduszu, są pokrywane w pierwszej kolejności ze środków, 

o których mowa wart. 15 pkt 3-7 ustawy, a dopiero po ich 
wyczerpaniu - ze środków, o których mowa wart. 15 pkt 1 
ustawy. 

§ 33. 1. Wydatki ponoszone i przychody otrzymane z ty
tułu działalności Funduszu są odnoszone bezpośrednio na 
rachunek zysków i strat i wykazywane oddzieln ie: wydatki, 

przychody, zyski i straty nadzwyczajne - w układzie rodzajo
wym. 

2. Przychody i zyski nadzwyczajne oraz wydatki i straty 
nadzwyczajne są rozliczane na koncie wynikowym. 

3. Nadwyżka bilansowa jako dodatni wynik finansowy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) jest przenoszona 
na fundusz statutowy. 

§ 34. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe na zasa
dach ogólnych, z uwzględnieniem szczególnych zasad ra
chunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, usta
lonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w poro
zumieniu z Ministrem Finansów. 

§ 35. 1. Sprawozdanie z działalności Funduszu i załą
czone do niego sprawozdanie finansowe wraz z wynikami 
badania, o którym mowa wart. 17 ust. 2 ustawy, przygoto
wuje Zarząd Funduszu, a Rada Funduszu, do dnia 30 
kwietnia każdego roku, przekazuje Radzie Ministrów do 
zatwierdzenia. 

2. Sprawozdanie finansowe jest przedstawiane Radzie 
Funduszu w terminie określonym w zarządzeniu Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, o którym mowa wart. 1 7 
ust. 1 ustawy. 

§ 36. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzo
wy, z wyjątk iem pierwszego roku obrotowego, który zaczyna 
się z dniem 17 lutego 1995 r. i kończy dnia 31 grudnia tego 
roku . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 lutego 1995 r. 

w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony 
Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. 

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji , 
Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 
53, poz. 214 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki pod
wyższania emerytur funkcjonariuszy Policj i, Urzędu Ochrony 
Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej. zwanych dalej " funkcjonariuszami" . 

§ 2. Emeryturę policyjną podwyższa się o 2% podstawy 
wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: 

1) w charakterze nurka i płetwonurka, jeżeli funkcjonariusz: 

a) wykonywał, w ramach obowiązków służbowych, 
czynności nurka, płetwonurka lub instruktora szkole
nia płetwonurków i przebywał w związku z tym pod 

wodą w ciągu roku przez liczbę godzin określoną 
w załączniku do rozporządzenia , 

b) pełniący służbę w jednostce nie objętej szkoleniem 
nurkowym wykonał, za zgodą przełożonYl.h, normę 

roczną przebywania pod wodą i w podwyższonym 
ciśnieniu; 

2) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu, w jednostce reali
zującej zadania w tym zakresie, jeżeli funkcjonariusz 
wykonał czynności służbowe polegające na rozpoz
nawaniu i likwidowaniu zamachów terrorystycznych. 

§ 3. Emeryturę policyjną podwyższa się o 1 % podstawy 
wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: 

1) w składzie personelu latającego na samolotach tłoko
wych i śmigłowcach, jeżeli funkcjonariusz wykonał loty 
w rozmiarze nie mniejszym niż 40 godzin w ciągu tego 
roku; 
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2) w składzie etatowych załóg nawodnych jednostek pły 

wających , a także w Komendzie Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej i w dywizjonach Straży Gran icznej na 
stanowiskach objętych dodatkiem za służbę na morzu 
w stawkach miesięcznych, jeżeli funkcjonariusz w ciągu 
tego roku pełnił służbę na jednostkach pływających 
w wymiarze nie mniejszym niż 60 dni, a służba ta była 
połączona z wyjściem w morze przez okres 30 dni, co 
najmniej 6 godzin dziennie; 

3) w charakterze skoczka spadochronowego, jeżeli funkc 
jonariusz zajmujący stanowisko: 

a) skoczka w jednostce objętej szkoleniem spadochro
nowym wykonał w ciągu roku skoki spadochronowe 
przewidziane w programie szkolenia jednostki, 

b) instruktora spadochronowego wykonał skoki prze
widziane w programie szkolenia jednostki dla in
struktorów spadochronowych, jednak nie mniej niż 
20 skoków w ciągu roku , 

c) skoczka spadochronowego lub instruktora spado
chronowego pełniącego czasowo służbę w jedno
stce nie objętej szkoleniem spadochronowym wyko
nał w ciągu roku, za zgodą przełożonych , l i czbę 

skoków określoną pod lit. a) i b); 

4) w charakterze sapera, jeżeli funkcjonariusz brał udział 
w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych oraz uczestniczył 

w szkoleniu poligonowym z wykorzystaniem uzbrojo 
nych min bojowych i w pracach minerskich z wykorzys
taniem materiału wybuchowego - nie mniej niż 12 razy 
w ciągu roku; za służbę pełnioną w charakterze sapera 
uważa się również wykonywanie czynności na stanowi
sku pirotechnika; 

5) w służbie wywiadowczej za granicą, jeżeli funkcjona
riusz wykonywał czynności operacyjno-rozpoznawcze 
lub kierował wykonywaniem takich czynności. 

§ 4. Emeryturę policyjną podwyższa się o 0,5% pod 
stawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach 
szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjona 
riusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych : 

1) podejmował, co najmniej 6 razy w ciągu roku, czynności 
operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze 
albo interwencje w celu ochrony obywateli, mienia 

lub przywrócenia porządku publicznego w sytuacjach, 
w których istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia; 

2) uczestniczył, co najmniej przez 30 dni w ciągu roku, 
w fizycznej ochronie osób, obiektów lub mienia w wa 
runkach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia; 

3) brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, 
ratowniczo -gaśn iczych lub bezpośrednio tymi działa
niami na miejscu zdarzen ia kierował. co najmniej przez 
30 dni służby w ciągu roku; 

4) brał udział, co najmniej przez 8 miesięcy w ciągu roku, 
w stałym wypełnianiu zadań w zakresie bezpośredniej 
ochrony i opieki nad osadzonymi w oddziałach : dla 
nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagających 
stosowania szczególnych środków leczniczo
-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpie
cznych . 

§ 5. 1. Emeryturę policyjną podwyższa się o 0,5% pod 
stawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby 
na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych: 

1) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) w składzie polskich kontyngentów do misji specjalnych 
organizacji międzynarodowych , 

3) jeżeli funkcjonariusz został oddelegowany do wykony
wania zadań służbowych poza resortem spraw wewnę
trznych. 

2. Rejony dz iałania misj i specjalnych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, znajdujące się w strefie działań wojennych 
określają odrębne przepisy. 

§ 6. Podwyższenia emerytury policyjnej dokonuje się na 
podstawie akt osobowych oraz innych dokumentów okreś
lonych odpowiednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Ministra Sprawiedliwości . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia i ma zastosowanie do funkcjonariuszy, którzy nabyli 
prawo do emerytury pol icyjnej po dn iu 25 maja 1994 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

Załącznik do rozporządzenia Rady Minis 
trów z dnia 28 lutego 1995 r. (poz. 114) 

NORMY ROCZNE PRZEBYWANIA POD WODĄ I W PODWYŻSZONYM CiŚNIENIU DLA NURKOW 

Stanowiska, funkcje nurkowe 
Norma roczna 

Uwagi nurkowań (w godz.) 

1 2 3 

Nurek (płetwonurek), instruktor 70 W wykonywanej normie powinno być sześcio-
krotne nurkowanie do głębokości, na którą do-

Szef grupy (kompanii) nurków (płetwonurków) 60 
puszczony jest specjalista 




