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USTAWA
z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu.
Rozdzia∏ 1

4) delegacji paƒstw obcych przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Przepisy ogólne

5) polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach mi´dzynarodowych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,

Art. 1. 1. Tworzy si´ Biuro Ochrony Rzàdu jako jednolità, umundurowanà, uzbrojonà formacj´, zwanà dalej „BOR”, wykonujàcà zadania z zakresu ochrony
osób, obiektów i urzàdzeƒ.

6) obiektów i urzàdzeƒ o szczególnym znaczeniu oraz
zapewnienie ich funkcjonowania,

2. Nazwa Biuro Ochrony Rzàdu i jej skrót BOR przys∏uguje wy∏àcznie formacji, o której mowa w ust. 1.

7) prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu,

Art. 2. 1. Do zadaƒ BOR, z zastrze˝eniem ust. 2, nale˝y ochrona:

8) obiektów s∏u˝àcych Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych.

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka
Sejmu, Marsza∏ka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych,
2) innych osób ze wzgl´du na dobro paƒstwa,

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzj´ o obj´ciu ochronà osób,
o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3) by∏ych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposa˝eniu by∏ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 75, poz. 356 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1065),

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzj´ o zakresie dzia∏aƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—4 i 6—8.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzj´ o prowadzeniu rozpoznania
pirotechniczno-radiologicznego obiektów, o których
mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek lub po porozumieniu
z Szefem Kancelarii Sejmu i Szefem Kancelarii Senatu.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres,
warunki i tryb wykonywania zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, przez funkcjonariuszy BOR, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
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Art. 7. Szef BOR kieruje BOR i zapewnia sprawne
oraz efektywne wykonywanie jego zadaƒ, w szczególnoÊci poprzez:
1) organizowanie ochrony,
2) prowadzenie polityki kadrowej,
3) okreÊlanie oraz wykonywanie programu szkolenia
funkcjonariuszy i doskonalenia zawodowego pracowników, a tak˝e zapewnianie im w∏aÊciwych warunków i trybu szkolenia,

2) wymogi, jakie powinni spe∏niaç funkcjonariusze
BOR wykonujàcy zadania, o których mowa w ust. 1
pkt 5,

4) wspó∏dzia∏anie z centralnymi organami administracji rzàdowej podleg∏ymi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych, jednostkami organizacyjnymi podporzàdkowanymi, podleg∏ymi oraz nadzorowanymi przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych lub Ministra Obrony Narodowej
oraz innymi organami administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego w zakresie zadaƒ realizowanych przez BOR i te organy.

3) nale˝noÊci i Êwiadczenia zwiàzane z wykonywaniem przez funkcjonariuszy BOR zadaƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 5.

Art. 8. 1. Szef BOR wykonuje zadania bezpoÊrednio
oraz przy pomocy swoich zast´pców i szefów komórek
organizacyjnych.

Art. 3. Organy administracji rzàdowej, samorzàdu
terytorialnego oraz paƒstwowe i inne jednostki organizacyjne zapewniajà BOR niezb´dne warunki do wykonywania zadaƒ okreÊlonych w ustawie.

2. Szefa BOR w czasie jego nieobecnoÊci zast´puje
wyznaczony przez niego jeden z jego zast´pców.

1) tryb kierowania funkcjonariuszy BOR do wykonywania zadaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz
odwo∏ywania ich z tych zadaƒ,

Art. 4. Dzieƒ 12 czerwca ustanawia si´ Êwi´tem
BOR.
Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w drodze zarzàdzenia, nadaje BOR sztandar oraz okreÊla jego wzór.
Rozdzia∏ 2
Organizacja BOR
Art. 6. 1. Szef BOR podlega ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych.
2. Szef BOR jest prze∏o˝onym funkcjonariuszy BOR,
zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz pracowników zatrudnionych w BOR.
3. Szefa BOR powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

3. Szef BOR mo˝e upowa˝niç swoich zast´pców,
a tak˝e innych funkcjonariuszy, do podejmowania decyzji w okreÊlonych sprawach.
4. Zast´pcy Szefa BOR oraz szefowie komórek organizacyjnych wykonujà zadania zgodnie z zakresami
zadaƒ okreÊlonymi przez Szefa BOR.
Art. 9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, przy uwzgl´dnieniu zasad ochrony informacji niejawnych, szczegó∏owà
struktur´ organizacyjnà BOR.
Art. 10. Wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem BOR
sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej
urz´du ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
Rozdzia∏ 3
Formy dzia∏ania i zakres uprawnieƒ BOR
Art. 11. W celu zapewnienia ochrony, o której mowa w art. 2 ust. 1, BOR w szczególnoÊci:

4. Zast´pców Szefa BOR, na wniosek Szefa BOR,
powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

1) planuje zabezpieczenie osób, obiektów i urzàdzeƒ,

5. W razie opró˝nienia stanowiska Szefa BOR, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, do czasu powo∏ania nowego szefa, powierza pe∏nienie obowiàzków Szefa BOR jednemu z jego zast´pców, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

4) koordynuje realizacj´ dzia∏aƒ ochronnych,

6. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawowania
funkcji przez Szefa BOR, minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego szefa, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 6 miesi´cy, powierza pe∏nienie obowiàzków Szefa BOR jednemu z jego zast´pców.

2) rozpoznaje i analizuje potencjalne zagro˝enia,
3) zapobiega powstawaniu zagro˝eƒ,
5) wykonuje bezpoÊrednià ochron´,
6) zabezpiecza obiekty i urzàdzenia,
7) doskonali metody pracy.
Art. 12. 1. W zakresie swoich zadaƒ BOR wykonuje
czynnoÊci administracyjno-porzàdkowe oraz podejmuje dzia∏ania profilaktyczne.
2. Funkcjonariusz w toku wykonywania czynnoÊci
s∏u˝bowych jest obowiàzany do respektowania godno-
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Êci ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw cz∏owieka.
3. BOR w zakresie koniecznym do wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1, korzysta z pomocy i informacji uzyskanych w szczególnoÊci przez: Policj´, Urzàd Ochrony Paƒstwa, Stra˝ Granicznà, Wojskowe S∏u˝by Informacyjne oraz ˚andarmeri´ Wojskowà.
4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania BOR
informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 3, z uwzgl´dnieniem:
1) sytuacji, w których informacje sà przekazywane,
2) przypadków nieprzekazania informacji lub ograniczenia ich zakresu,
3) sposobu udokumentowania tych informacji oraz
4) podmiotów upowa˝nionych do ich przekazywania.
Art. 13. 1. Funkcjonariusz, wykonujàc zadania,
o których mowa w art. 2 ust. 1, ma prawo:
1) wydawaç polecenia osobom, których zachowanie
mo˝e stworzyç zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa
osób, obiektów i urzàdzeƒ podlegajàcych ochronie
BOR, a w szczególnoÊci wydawaç polecenia:
a) opuszczenia przez osoby miejsca, w którym
przebywanie mo˝e stanowiç zagro˝enie dla realizacji zadania,
b) zatrzymania pojazdu,
c) usuni´cia pojazdu z miejsca postoju,
2) legitymowaç osoby w celu ustalenia ich to˝samoÊci,
3) zatrzymywaç osoby stwarzajàce w sposób oczywisty bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego oraz dla mienia, a tak˝e osoby w sposób
ra˝àcy naruszajàce porzàdek publiczny,
4) dokonywaç kontroli osobistej, a tak˝e przeglàdaç
zawartoÊç baga˝y i sprawdzaç ∏adunki i pomieszczenia, w sytuacjach, je˝eli jest to niezb´dne dla
zapewnienia bezpieczeƒstwa ochranianych osób,
obiektów i urzàdzeƒ,
5) ˝àdaç niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwowych, organów administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci
publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki sà obowiàzane, w zakresie swojego dzia∏ania, do udzielenia tej pomocy,
6) zwracaç si´ o niezb´dnà pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji spo∏ecznych, jak
równie˝ zwracaç si´ w nag∏ych wypadkach do ka˝dej osoby o udzielenie doraênej pomocy.
2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3
przys∏ugujà uprawnienia przewidziane w Kodeksie post´powania karnego.
3. Zatrzymanie osoby mo˝e nastàpiç tylko wówczas, gdy czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2
i 4, okaza∏y si´ nieskuteczne.
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4. Osob´ zatrzymanà nale˝y niezw∏ocznie poddaç,
w przypadku uzasadnionej potrzeby lub na proÊb´ tej
osoby, badaniu lekarskiemu lub udzieliç jej pierwszej
pomocy medycznej.
5. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, powinny
byç wykonywane w sposób mo˝liwie najmniej naruszajàcy dobra osobiste osoby, wobec której zostajà
podj´te.
6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb wykonywania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem uprawnieƒ
osób, wobec których czynnoÊci te sà podejmowane.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowadzania badaƒ lekarskich, o których mowa
w ust. 4, w sposób zapewniajàcy ochron´ zdrowia osoby zatrzymanej. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç
w szczególnoÊci osoby w∏aÊciwe do przeprowadzenia
badaƒ, przypadki u˝ycia specjalnego Êrodka transportu oraz sposób dokumentowania przypadków uniemo˝liwienia przeprowadzenia badania.
Art. 14. 1. W przypadku niepodporzàdkowania si´
wydanym na podstawie prawa poleceniom, o których
mowa w art. 13 ust. 1, funkcjonariusz mo˝e stosowaç
nast´pujàce Êrodki przymusu bezpoÊredniego:
1) fizyczne, techniczne i chemiczne Êrodki s∏u˝àce do
obezw∏adnienia bàdê konwojowania osób oraz do
zatrzymywania pojazdów,
2) pa∏ki s∏u˝bowe,
3) psy s∏u˝bowe.
2. Funkcjonariusze mogà stosowaç tylko Êrodki
przymusu bezpoÊredniego odpowiadajàce potrzebom
wynikajàcym z istniejàcej sytuacji i niezb´dne do osiàgni´cia podporzàdkowania si´ wydanym poleceniom.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe przypadki, warunki i sposoby u˝ycia
Êrodków, o których mowa w ust. 1, w sposób zapewniajàcy minimalne skutki ich u˝ycia, z uwzgl´dnieniem
sposobu dokumentowania faktu ich u˝ycia oraz przypadków udzielania pierwszej pomocy i zapewniania
pomocy lekarskiej.
Art. 15. 1. Je˝eli Êrodki, o których mowa w art. 14
ust. 1, okaza∏y si´ niewystarczajàce lub je˝eli ich u˝ycie, ze wzgl´du na okolicznoÊci danego zdarzenia, nie
jest mo˝liwe, funkcjonariusz ma prawo u˝ycia broni
palnej wy∏àcznie:
1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego zamachu na ˝ycie, zdrowie lub wolnoÊç funkcjonariusza lub innej osoby oraz w celu przeciwdzia∏ania
czynnoÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio do takiego zamachu,
2) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narz´dzia, którego
u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu, zdrowiu lub wolnoÊci
funkcjonariusza albo innej osoby,
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3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, przemocà odebraç broƒ palnà funkcjonariuszowi lub
innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej, obj´tej ochronà BOR,
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3) korzystanie z informacji i danych, przechowywanych w zbiorach ewidencji kryminalnej i zbiorach
archiwalnych, dla wyeliminowania potencjalnego
zagro˝enia dla osób, obiektów i urzàdzeƒ ochranianych.

4) w celu odparcia niebezpiecznego bezpoÊredniego
gwa∏townego zamachu na obiekty i urzàdzenia obj´te ochronà BOR oraz inne wa˝ne dla bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa, na siedziby naczelnych organów w∏adzy, centralnych organów administracji rzàdowej,

2. Przetwarzanie danych osobowych BOR mo˝e
prowadziç bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczà, o ile s∏u˝y to realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 2 ust. 1.

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàcego
jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia,
zdrowia lub wolnoÊci cz∏owieka,

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, przechowuje si´ przez okres niezb´dny do wykonywania
ustawowych zadaƒ przez BOR. Weryfikacji tych danych
dokonuje si´ co 5 lat od dnia ich uzyskania.

6) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni by∏o dopuszczalne w przypadkach,
o których mowa w pkt 1—4, albo za osobà, wobec
której istnieje uzasadnione podejrzenie pope∏nienia zbrodni,
7) w celu odparcia gwa∏townego, bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na konwój ochraniajàcy
osoby, dokumenty zawierajàce informacje niejawne, pieniàdze albo inne przedmioty wartoÊciowe.
2. U˝ycie broni palnej powinno nast´powaç w sposób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ osobie, przeciwko której u˝yto broni, i nie mo˝e zmierzaç
do pozbawienia jej ˝ycia, a tak˝e nara˝aç na niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia innych osób.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób post´powania przy
u˝yciu broni palnej, zapewniajàce minimalne skutki jej
u˝ycia, a tak˝e uwzgl´dniajàc udokumentowanie faktu
u˝ycia broni palnej oraz przypadków udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia pomocy lekarskiej.
Art. 16. BOR w zakresie dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 12 ust. 1:
1) zapobiega pope∏nianiu przest´pstw przeciwko osobom ochranianym,
2) ujawnia osoby i zdarzenia oraz rozpoznaje miejsca
i zjawiska mogàce mieç zwiàzek z zagro˝eniem
osób ochranianych oraz bezpieczeƒstwa obiektów
i urzàdzeƒ obj´tych ochronà,
3) wspó∏dzia∏a z Policjà, Urz´dem Ochrony Paƒstwa,
Wojskowymi S∏u˝bami Informacyjnymi, ˚andarmerià Wojskowà, Stra˝à Granicznà oraz Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà w zakresie uzyskiwania informacji o zagro˝eniach dla osób lub obiektów i urzàdzeƒ chronionych,
4) utrzymuje kontakty z osobami, które mog∏yby
udzieliç mu pomocy.
Art. 17. 1. BOR prowadzi dzia∏ania, o których mowa
w art. 12 ust. 1, poprzez:
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji mogàcych
wp∏ynàç na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w art. 2 ust. 1,
2) planowanie i systematyczne sprawdzanie obiektów
i urzàdzeƒ obj´tych ochronà, w celu zapewnienia
bezpiecznej realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 2 ust. 1,

4. Zbiory danych osobowych, uzyskanych w trybie
art. 16 pkt 3, nie podlegajà rejestracji.
Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owy zakres i formy wykonywania dzia∏aƒ, o których mowa w art. 17.
Art. 19. 1. BOR przy wykonywaniu swoich zadaƒ
w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e korzystaç z pomocy osób nieb´dàcych funkcjonariuszami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobach
udzielajàcych pomocy BOR.
2. Dane o osobach, o których mowa w ust. 1, mogà
byç ujawnione na ˝àdanie prokuratora, w razie uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przez te osoby przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia publicznego w zwiàzku z podejmowaniem dzia∏aƒ, o których mowa w
art. 12 ust. 1. Ujawnienie tych danych nast´puje w trybie okreÊlonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych oraz funkcjonariuszy i pracowników
urz´dów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U.
Nr 106, poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860).
3. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1,
osobom nieb´dàcym funkcjonariuszami mo˝e byç
przyznane jednorazowe wynagrodzenie wyp∏acane ze
Êrodków znajdujàcych si´ w dyspozycji BOR.
4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104,
Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4,
poz. 27 i Nr 8, poz. 64).
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, okreÊli, w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owe zasady wydatkowania i kontroli Êrodków, o których mowa
w ust. 3. Zarzàdzenie nie podlega og∏oszeniu.
Rozdzia∏ 4
S∏u˝ba w BOR
Art. 20. 1. S∏u˝b´ w BOR mo˝e pe∏niç osoba posiadajàca obywatelstwo polskie, nieposzlakowanà opini´,
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niekarana za pope∏nienie przest´pstwa, korzystajàca
z pe∏ni praw publicznych, posiadajàca co najmniej
Êrednie wykszta∏cenie, z zastrze˝eniem ust. 2, oraz
zdolnoÊç fizycznà i psychicznà do s∏u˝by w formacji
uzbrojonej i gotowa podporzàdkowaç si´ dyscyplinie
s∏u˝bowej.

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje si´
do funkcjonariusza-kobiety w s∏u˝bie przygotowawczej oraz absolwentów szkó∏ wy˝szych.

2. Szef BOR mo˝e wyraziç zgod´ na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej w BOR przez kandydata, który nie posiada wykszta∏cenia Êredniego, je˝eli w toku post´powania kwalifikacyjnego stwierdzono, ˝e kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do tej s∏u˝by.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i wzory legitymacji s∏u˝bowych funkcjonariusza oraz organy w∏aÊciwe do ich wydawania i dokonywania wpisów,
z uwzgl´dnieniem informacji w nich zawartych oraz
post´powania w przypadku utraty lub odnalezienia legitymacji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego zapewniajàcy spe∏nienie wymogów, o których mowa w ust. 1
i 2, z uwzgl´dnieniem post´powania z osobami nieposiadajàcymi wykszta∏cenia Êredniego oraz predyspozycji tych osób do s∏u˝by.
Art. 21. 1. O zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do
s∏u˝by w BOR orzekajà komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób dokonywania
oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, a tak˝e tryb orzekania o tej zdolnoÊci oraz w∏aÊciwoÊci i tryb
post´powania komisji lekarskich w tych sprawach, zapewniajàcy prawid∏owe ustalenie zdolnoÊci fizycznej
i psychicznej do s∏u˝by oraz mo˝liwoÊci i sposób odwo∏ania si´ od orzeczeƒ komisji lekarskich.
Art. 22. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
sk∏ada Êlubowanie wed∏ug nast´pujàcej roty:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Êwiadom
podejmowanych obowiàzków funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu — Êlubuj´ s∏u˝yç wiernie Narodowi Polskiemu, majàc zawsze na wzgl´dzie interes Paƒstwa Polskiego, nawet z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia.
Âlubuj´ przestrzegaç Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i obowiàzujàcego porzàdku prawnego oraz
ofiarnie i sumiennie wykonywaç powierzone mi
obowiàzki, przestrzegaç dyscypliny s∏u˝bowej, wykonywaç polecenia prze∏o˝onych, dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, strzec dobrego
imienia s∏u˝by, honoru i godnoÊci.”

5. Funkcjonariuszowi wydaje si´ legitymacj´ s∏u˝bowà i identyfikator s∏u˝bowy BOR.

Art. 24. 1. Osob´ zg∏aszajàcà si´ do podj´cia s∏u˝by
w BOR mianuje si´ funkcjonariuszem w s∏u˝bie przygotowawczej na okres 3 lat.
2. Po up∏ywie okresu s∏u˝by przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej opinii s∏u˝bowej funkcjonariusza
mianuje si´ na sta∏e.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
kwalifikacjami funkcjonariusza, Szef BOR mo˝e skróciç
okres s∏u˝by przygotowawczej funkcjonariusza albo
zwolniç go od odbywania tej s∏u˝by.
4. Szef BOR mo˝e przed∏u˝yç okres s∏u˝by przygotowawczej o okres przerwy w wykonywaniu przez
funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych w przypadku
przerwy trwajàcej ponad 3 miesiàce.
Art. 25. 1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bowe, przenoszenia oraz zwalniania
z tych stanowisk w∏aÊciwy jest Szef BOR.
2. Od decyzji Szefa BOR s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
Art. 26. 1. Funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej, zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, mo˝e byç przeniesiony do dyspozycji Szefa BOR,
je˝eli przewiduje si´ mianowanie go na inne stanowisko s∏u˝bowe lub zwolnienie ze s∏u˝by.
2. W∏aÊciwym do przeniesienia funkcjonariusza do
dyspozycji jest:
1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w stosunku do Szefa BOR i jego zast´pców,
2) Szef BOR w stosunku do pozosta∏ych funkcjonariuszy.

Funkcjonariusz sk∏adajàcy Êlubowanie, po jego zakoƒczeniu, mo˝e dodaç wyrazy „Tak mi dopomó˝
Bóg.”

3. Okres pozostawania funkcjonariusza w dyspozycji nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ dwanaÊcie miesi´cy.

Art. 23. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zg∏oszenia si´ do s∏u˝by.

4. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariuszowi przys∏uguje uposa˝enie, jakie otrzymywa∏ na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym.

2. Poczàtek s∏u˝by liczy si´ od dnia okreÊlonego
w rozkazie personalnym o mianowaniu funkcjonariusza.

Art. 27. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlony wymiarem obowiàzków, z uwzgl´dnieniem prawa do wypoczynku.

3. Mianowanie mo˝e nastàpiç po odbyciu zasadniczej s∏u˝by wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rozk∏ad czasu s∏u˝by,
z uwzgl´dnieniem czasu na wypoczynek oraz przypad-
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ków przed∏u˝enia czasu s∏u˝by, a tak˝e uprawnieƒ
przys∏ugujàcych z tego tytu∏u.

padku uposa˝enie funkcjonariusza nie mo˝e byç obni˝one.

Art. 28. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u
s∏u˝by, jakim powinien odpowiadaç funkcjonariusz na
stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym
stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem sposobu
ustalania kwalifikacji zawodowych i zaliczania ich do
poszczególnych grup i specjalnoÊci oraz przypadków,
w których wymagania te mogà byç obni˝one.

2. Szef BOR mo˝e oddelegowaç funkcjonariusza, za
jego zgodà, do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza BOR
w urz´dach obs∏ugujàcych organy administracji rzàdowej. W takim przypadku Szef BOR przyznaje uposa˝enie oraz inne Êwiadczenia przys∏ugujàce w czasie oddelegowania.

Art. 29. 1. Funkcjonariusz podlega corocznemu opiniowaniu s∏u˝bowemu.
2. Prze∏o˝ony funkcjonariusza mo˝e wydaç opini´
s∏u˝bowà o funkcjonariuszu tak˝e w innym terminie ni˝
okreÊlony w ust. 1, jednak˝e nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od wydania poprzedniej opinii.
3. W wydanej opinii s∏u˝bowej prze∏o˝ony zamieszcza ogólnà ocen´ o opiniowanym funkcjonariuszu wyra˝onà w skali od 1 do 6 (niedostateczna, mierna, dostateczna, dobra, bardzo dobra, wzorowa).
4. Prze∏o˝ony jest obowiàzany zapoznaç funkcjonariusza z wydanà o nim opinià s∏u˝bowà w ciàgu 30 dni
od dnia jej sporzàdzenia.
5. W przypadku gdy niemo˝liwe jest zapoznanie
funkcjonariusza z opinià s∏u˝bowà w terminie, o którym mowa w ust. 4, termin ten biegnie od dnia ustania
przeszkody.
6. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania od wydanej o nim opinii s∏u˝bowej do
wy˝szego prze∏o˝onego w terminie 14 dni od dnia zapoznania si´ z opinià.
7. Od opinii wydanej przez Szefa BOR przys∏uguje
funkcjonariuszowi odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych.
8. Opinia s∏u˝bowa wydana wskutek odwo∏ania,
w trybie okreÊlonym w ust. 6 i 7, jest ostateczna.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy, zapoznania si´ ich z opinià s∏u˝bowà oraz przypadki, w których zapoznanie si´ nie jest mo˝liwe w terminie, o którym mowa w ust. 4, a tak˝e tryb wnoszenia i rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii s∏u˝bowych.
Art. 30. 1. Funkcjonariusz mo˝e byç oddelegowany
do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci na okres do
12 miesi´cy, z urz´du lub na w∏asnà proÊb´. Za zgodà
funkcjonariusza okres oddelegowania mo˝e zostaç
przed∏u˝ony.
2. W sprawach oddelegowania funkcjonariusza
w∏aÊciwy jest Szef BOR.
Art. 31. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku
na czas nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy. W takim przy-

3. W przypadku oddelegowania do wykonywania
zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, funkcjonariusz zachowuje uprawnienia przys∏ugujàce mu na
ostatnio zajmowanym stanowisku, z uwzgl´dnieniem
zaistnia∏ych zmian majàcych wp∏yw na dotychczas nabyte uprawnienia. Po powrocie do kraju funkcjonariusz powraca na to samo lub równorz´dne stanowisko.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb oddelegowania, o którym mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem danych zawartych w rozkazie personalnym o oddelegowaniu oraz instytucji w∏aÊciwych do wyp∏acania uposa˝eƒ i innych nale˝noÊci pieni´˝nych oddelegowanemu funkcjonariuszowi.
Art. 32. 1. Funkcjonariusza przenosi si´ na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w przypadku wymierzenia kary
dyscyplinarnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe.
2. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe w przypadku:
1) orzeczenia przez komisj´ lekarskà trwa∏ej niezdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stanowisku, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na
stanowisko równorz´dne,
2) otrzymania miernej ogólnej oceny w opinii s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej,
3) otrzymania miernych ogólnych ocen w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝bowych w okresie s∏u˝by sta∏ej,
4) likwidacji zajmowanego przez niego stanowiska
s∏u˝bowego, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci mianowania
go na inne równorz´dne stanowisko.
3. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe równie˝ na jego proÊb´.
4. Funkcjonariusz, który nie wyrazi∏ zgody na przeniesienie na ni˝sze stanowisko z przyczyn, o których
mowa w ust. 2, mo˝e byç zwolniony ze s∏u˝by.
Art. 33. 1. Funkcjonariusza zawiesza si´ w czynnoÊciach s∏u˝bowych w razie wszcz´cia przeciwko niemu
post´powania karnego o przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego, na czas nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce.
2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynnoÊciach
s∏u˝bowych w razie wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego o przest´pstwo nieumyÊlne Êcigane
z oskar˝enia publicznego oraz post´powania dyscyplinarnego, je˝eli jest to celowe z uwagi na dobro post´-
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powania lub dobro s∏u˝by, na czas nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce.

nej komórki lub na inne stanowisko nie jest mo˝liwe.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝na
przed∏u˝yç do czasu ukoƒczenia post´powania karnego.

3. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w terminie
3 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia przez niego
wystàpienia ze s∏u˝by.

4. Funkcjonariusza zawiesza w czynnoÊciach s∏u˝bowych Szef BOR. Od decyzji o zawieszeniu przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w terminie 7 dni od dnia dor´czenia. Z∏o˝enie odwo∏ania nie wstrzymuje decyzji o zawieszeniu.
5. Funkcjonariusza zawieszonego w czynnoÊciach
s∏u˝bowych odsuwa si´ od pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych oraz odbiera mu si´ legitymacj´ i broƒ s∏u˝bowà.
Art. 34. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany
z urz´du lub na w∏asnà proÊb´ do komisji lekarskiej
podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, w celu okreÊlenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, jak równie˝
zwiàzku poszczególnych schorzeƒ ze s∏u˝bà.
Art. 35. 1. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
w przypadku:
1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by przez komisj´ lekarskà,
2) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej,
3) otrzymania niedostatecznych ocen w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝bowych w okresie s∏u˝by sta∏ej,
4) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5,
zwolnienie nast´puje po up∏ywie 9 miesi´cy, a w przypadku s∏u˝by przygotowawczej — po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia podj´cia decyzji o likwidacji komórki organizacyjnej lub zmniejszenia stanu etatowego.
5. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, mogà byç
skracane za zgodà stron.
Art. 36. 1. W przypadku uchylenia prawomocnego
wyroku skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia
o warunkowym umorzeniu post´powania karnego
i wydania orzeczenia o umorzeniu post´powania karnego albo w razie uchylenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝enia
stopnia lub kary wydalenia ze s∏u˝by, ulegajà uchyleniu skutki, jakie wynik∏y dla funkcjonariusza w zwiàzku
z wyznaczeniem na ni˝sze stanowisko lub obni˝eniem
stopnia. O uchyleniu innych skutków decyzj´ podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
2. W przypadku uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego lub prawomocnego postanowienia o warunkowym umorzeniu post´powania karnego albo wydania prawomocnego wyroku uniewinniajàcego, ulegajà uchyleniu wszystkie skutki, jakie wynik∏y dla funkcjonariusza w post´powaniu dyscyplinarnym, przeprowadzonym w zwiàzku z orzeczeniem sàdu lub postanowieniem prokuratora.

6) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego paƒstwa,

3. W przypadku gdy podstaw´ orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowi∏y inne przewinienia ni˝ okreÊlone
w ust. 2, decyzj´ o uchyleniu skutków, jakie wynik∏y dla
funkcjonariusza w wyniku post´powania dyscyplinarnego, podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

7) osiàgni´cia wieku:
a) przez podoficera, chorà˝ego i oficera m∏odszego
— 55 lat,
b) przez oficera starszego — 58 lat,
c) przez genera∏a — 60 lat.

4. Je˝eli zwolniony funkcjonariusz, w ciàgu 14 dni
od zajÊcia okolicznoÊci uzasadniajàcych przywrócenie
do s∏u˝by, zg∏osi gotowoÊç jej podj´cia, Szef BOR przywróci go na poprzednie stanowisko lub mianuje na
równorz´dne, o ile to b´dzie mo˝liwe.

5) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z urz´du,

2. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by w przypadku:
1) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by sta∏ej,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 5,
3) powo∏ania do innej s∏u˝by paƒstwowej, a tak˝e obj´cia funkcji z wyboru w organach samorzàdu terytorialnego lub stowarzyszeniach,
4) nabycia prawa do emerytury z tytu∏u osiàgni´cia
30 lat wys∏ugi emerytalnej,
5) likwidacji komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, lub zmniejszenia jej stanu etatowego, je˝eli przeniesienie funkcjonariusza do in-

Art. 37. 1. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by nie
mo˝e nastàpiç przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia zaprzestania wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
z powodu choroby, chyba ˝e funkcjonariusz zg∏osi pisemnie wystàpienie ze s∏u˝by.
2. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zaprzestania
s∏u˝by z powodu choroby, chyba ˝e funkcjonariusz
zg∏osi pisemnie wystàpienie ze s∏u˝by.
Art. 38. 1. Funkcjonariusza-kobiety nie mo˝na
w okresie cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego
zwolniç ze s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadków, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5.
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2. W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze
s∏u˝by na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 przys∏uguje jej
uposa˝enie w dotychczasowej wysokoÊci do koƒca
urlopu macierzyƒskiego.
3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie
art. 35 ust. 2 pkt 5 w czasie urlopu wychowawczego
przys∏ugujà do koƒca okresu, na który ten urlop zosta∏
udzielony:
1) Êwiadczenia pieni´˝ne, wyp∏acane na zasadach
obowiàzujàcych przy wyp∏acaniu zasi∏ku wychowawczego,
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.
Art. 39. Funkcjonariusza zwalnia ze s∏u˝by:
1) oficera — minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
2) chorà˝ego, podoficera i szeregowego — Szef BOR.
Art. 40. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
otrzymuje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by oraz, na
swój wniosek, opini´ s∏u˝bowà.
2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by oraz odwo∏aç si´ do wy˝szego prze∏o˝onego od opinii s∏u˝bowej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania opinii. Od opinii Szefa BOR s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe dane, które
nale˝y podaç w Êwiadectwie s∏u˝by oraz w opinii s∏u˝bowej, z uwzgl´dnieniem sposobu wydawania i prostowania Êwiadectw s∏u˝by oraz odwo∏ywania si´ od
opinii s∏u˝bowej.
Rozdzia∏ 5
Korpusy i stopnie funkcjonariuszy
Art. 41. W BOR obowiàzujà nast´pujàce korpusy
i stopnie s∏u˝bowe:
1) korpus szeregowych:
a) szeregowy,
b) starszy szeregowy,
2) korpus podoficerów:
a) kapral,
b) plutonowy,
c) sier˝ant,
d) starszy sier˝ant,
3) korpus chorà˝ych:
a) m∏odszy chorà˝y,
b) chorà˝y,
c) starszy chorà˝y,
4) korpus oficerów:
a) podporucznik,
b) porucznik,
c) kapitan,
d) major,
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e) podpu∏kownik,
f) pu∏kownik,
g) genera∏ brygady,
h) genera∏ dywizji.
Art. 42. 1. Na stopieƒ szeregowego mianuje si´
funkcjonariusza z dniem mianowania na stanowisko
s∏u˝bowe.
2. Na stopnie szeregowych oraz na stopnie podoficerskie i stopnie chorà˝ych mianuje Szef BOR lub upowa˝nieni przez niego szefowie komórek organizacyjnych.
Art. 43. Na pierwszy stopieƒ oficerski oraz stopnie
generalskie mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. Na pozosta∏e stopnie oficerskie mianuje
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
Art. 44. 1. Mianowanie na stopnie podoficerskie lub
na stopnie chorà˝ych jest uzale˝nione od opinii s∏u˝bowej i zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, a ponadto na pierwszy stopieƒ:
1) podoficera — od zdania egzaminu podoficerskiego,
2) chorà˝ego — od zdania egzaminu na stopieƒ chorà˝ego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝na mianowaç na pierwszy stopieƒ podoficerski lub na
pierwszy stopieƒ chorà˝ego funkcjonariusza, który nie
spe∏nia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, w sposób
zapewniajàcy poziom niezb´dny do wykonywania
obowiàzków przez funkcjonariuszy, z uwzgl´dnieniem
rodzajów egzaminów, sposobu ich przeprowadzania,
wyników oraz dokumentowania egzaminów.
Art. 45. Na pierwszy stopieƒ oficerski mo˝e byç
mianowany funkcjonariusz, który posiada wykszta∏cenie wy˝sze i odby∏ przeszkolenie specjalistyczne.
Art. 46. 1. Mianowanie na kolejny wy˝szy stopieƒ
nast´puje stosownie do zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych
oraz w zale˝noÊci od opinii s∏u˝bowej.
2. Mianowanie na stopieƒ nie mo˝e jednak nastàpiç wczeÊniej ni˝ po przes∏u˝eniu w stopniu:
1) kaprala

— 2 lat,

2) plutonowego

— 3 lat,

3) sier˝anta

— 4 lat,

4) m∏odszego chorà˝ego — 3 lat,
5) chorà˝ego

— 4 lat,

6) podporucznika

— 3 lat,

7) porucznika

— 3 lat,

8) kapitana

— 5 lat,

9) majora

— 5 lat,

10) podpu∏kownika

— 4 lat.
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Art. 47. 1. W przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne wyró˝nienie funkcjonariusza posiadajàcego
wzorowà opini´ s∏u˝bowà oraz szczególne kwalifikacje
zawodowe lub umiej´tnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by mo˝na mianowaç na wy˝szy stopieƒ przed up∏ywem okresów, o których mowa w art. 46 ust. 2. Okresy te nie mogà byç jednak skrócone wi´cej ni˝ o po∏ow´.
2. Funkcjonariusza zwalnianego ze s∏u˝by mo˝na
mianowaç na kolejny wy˝szy stopieƒ za szczególne
zas∏ugi podczas wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych.
Art. 48. 1. Stopnie szeregowych, podoficerów, chorà˝ych i oficerów BOR sà do˝ywotnie.
2. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by mogà u˝ywaç posiadanych stopni, o których mowa w art. 41,
z dodaniem okreÊlenia:
1) „rezerwy”, je˝eli funkcjonariusz podlega obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej i zosta∏ uznany za zdolnego
do tej s∏u˝by,
2) „w stanie spoczynku”, je˝eli funkcjonariusz nie
podlega obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej.
3. Utrata stopnia wymienionego w art. 41 nast´puje w przypadku:
1) utraty obywatelstwa polskiego,
2) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozbawienia praw publicznych,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione
w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na szczególne
pot´pienie.
Art. 49. O pozbawieniu, obni˝eniu lub utracie stopnia orzeka prze∏o˝ony w∏aÊciwy do mianowania na ten
stopieƒ. Stopnia podporucznika, a tak˝e stopnia genera∏a pozbawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
Art. 50. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si´ stopieƒ
w przypadku uchylenia:
1) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozbawienia praw publicznych,
2) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na szczególne pot´pienie,
3) decyzji, na której podstawie nastàpi∏o pozbawienie
stopnia,
4) kary dyscyplinarnej obni˝enia stopnia.
2. O przywróceniu stopnia orzeka prze∏o˝ony w∏aÊciwy do mianowania na stopieƒ; o przywróceniu stopnia podporucznika oraz stopnia genera∏a orzeka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
Art. 51. 1. Osob´, przyjmowanà do s∏u˝by i posiadajàcà stopieƒ wojskowy lub stopieƒ uzyskany w Policji, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
S∏u˝bie Wi´ziennej oraz Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
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mianuje si´ na stopieƒ obowiàzujàcy w BOR, równorz´dny z posiadanym stopniem.
2. Przy przyjmowaniu osób posiadajàcych stopnie,
o których mowa w ust. 1, na równorz´dne stopnie
funkcjonariuszy mianuje:
1) w korpusie oficerów — minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych,
2) w korpusach szeregowych, podoficerów i chorà˝ych — Szef BOR.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, równorz´dnoÊç stopni w formacjach, o których
mowa w ust. 1.
Art. 52. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb mianowania
funkcjonariuszy na stopnie i osoby uprawnione do wyst´powania z wnioskami o mianowanie oraz sposób
przeprowadzania mianowania, w tym tak˝e sporzàdzania i wr´czania aktów mianowania.
Rozdzia∏ 6
Obowiàzki i prawa funkcjonariusza
Art. 53. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany wykonywaç obowiàzki wynikajàce z roty z∏o˝onego Êlubowania.
2. Funkcjonariusz jest obowiàzany odmówiç wykonania rozkazu lub polecenia, je˝eli ich wykonanie wiàza∏oby si´ z pope∏nieniem przest´pstwa.
3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia
funkcjonariusz jest obowiàzany zameldowaç Szefowi
BOR z pomini´ciem drogi s∏u˝bowej.
Art. 54. 1. Funkcjonariusz otrzymuje bezp∏atne
umundurowanie i wyposa˝enie.
2. Funkcjonariusz w czasie s∏u˝by jest obowiàzany
do noszenia przepisowego umundurowania i wyposa˝enia lub ubrania typu cywilnego.
3. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równowa˝nik
pieni´˝ny w zamian za umundurowanie lub kwota na
zakup ubrania typu cywilnego.
4. Funkcjonariusze noszà ordery, odznaczenia i odznaki wed∏ug zasad obowiàzujàcych w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Funkcjonariusz mianowany na okres s∏u˝by przygotowawczej w przypadku zwolnienia go ze s∏u˝by
zwraca umundurowanie, którego okres zu˝ycia nie
up∏ynà∏, lub odpowiednià cz´Êç równowa˝nika pieni´˝nego.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz wysokoÊç
i warunki przyznawania kwot na zakup ubrania typu cywilnego, z uwzgl´dnieniem sposobu wyp∏acania rów-
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nowa˝nika pieni´˝nego oraz kwot na zakup ubrania typu cywilnego.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory i normy oraz sposób noszenia umundurowania, normy ubioru typu cywilnego, a tak˝e rodzaje i wzory dystynkcji funkcjonariuszy oraz rodzaje i wzory oznak.
Art. 55. Nieumundurowany funkcjonariusz jest
obowiàzany na ˝àdanie obywatela, wobec którego wykonuje czynnoÊç s∏u˝bowà, okazaç legitymacj´ s∏u˝bowà w taki sposób, aby zainteresowany mia∏ mo˝liwoÊç
odczytania i zanotowania nazwiska i imienia funkcjonariusza, numeru legitymacji i nazwy organu, który jà
wyda∏.
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Art. 61. 1. Funkcjonariusz, który w zwiàzku ze s∏u˝bà dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´
w mieniu, otrzymuje odszkodowanie na zasadach
i w trybie okreÊlonych w przepisach dla funkcjonariuszy Policji. W razie Êmierci funkcjonariusza poniesionej
w zwiàzku ze s∏u˝bà odszkodowanie otrzymujà pozostali po nim cz∏onkowie rodziny.
2. Organem w∏aÊciwym w sprawach odszkodowaƒ
jest:
1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w stosunku do Szefa BOR i jego zast´pców,
2) Szef BOR w stosunku do pozosta∏ych funkcjonariuszy.
Art. 62. Funkcjonariusz, który:

Art. 56. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e bez zezwolenia
prze∏o˝onego podejmowaç dodatkowych zaj´ç zarobkowych poza s∏u˝bà.
2. Prze∏o˝ony mo˝e zezwoliç funkcjonariuszowi na
podejmowanie zaj´ç zarobkowych poza s∏u˝bà, je˝eli
nie koliduje to z wykonywaniem zadaƒ s∏u˝bowych
przez funkcjonariusza oraz wp∏ywa dodatnio na podwy˝szenie jego kwalifikacji, a tak˝e nie narusza presti˝u s∏u˝by.
3. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, jest
obowiàzany do z∏o˝enia, na polecenie prze∏o˝onego,
oÊwiadczenia o stanie majàtkowym.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb udzielania zezwolenia na podj´cie zaj´cia zarobkowego oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych sprawach.
Art. 57. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznych ani te˝ uczestniczyç w dzia∏aniu tych
partii lub na ich rzecz.

1) w dniu 1 stycznia 1999 r. pe∏ni∏ zawodowà s∏u˝b´
wojskowà, s∏u˝b´ w Policji, Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej,
2) bezpoÊrednio po zakoƒczeniu s∏u˝by, o której mowa w pkt 1, podjà∏ s∏u˝b´ w BOR
— nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego na
zasadach okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.
Art. 63. 1. Funkcjonariusz otrzymuje uzbrojenie
i wyposa˝enie specjalne niezb´dne do w∏aÊciwego wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych.
2. Szef BOR lub upowa˝niony przez niego szef komórki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszom wyposa˝enie specjalne niezb´dne do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych.

2. Z chwilà przyj´cia funkcjonariusza do s∏u˝by
ustaje jego dotychczasowe cz∏onkostwo w partii politycznej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze zarzàdzenia, normy oraz sposób przyznawania, korzystania i przechowywania uzbrojenia
z uwzgl´dnieniem zasad bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci wykonywanych obowiàzków s∏u˝bowych.

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
prze∏o˝onego o przynale˝noÊci do stowarzyszeƒ krajowych dzia∏ajàcych poza s∏u˝bà.

Art. 64. 1. Funkcjonariuszowi w czasie wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych przys∏uguje wy˝ywienie
lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.

4. Przynale˝noÊç do organizacji lub stowarzyszeƒ
zagranicznych albo mi´dzynarodowych wymaga zezwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub upowa˝nionego przez niego prze∏o˝onego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w których
funkcjonariusz otrzymuje wy˝ywienie, oraz normy wy˝ywienia, z uwzgl´dnieniem rodzajów tych norm oraz
ich podzia∏u, a tak˝e iloÊci produktów ˝ywnoÊciowych
przypadajàcych na te normy odpowiadajàce wykonywanym zadaniom i warunkom ich wykonywania.

Art. 58. Funkcjonariusze nie mogà zrzeszaç si´
w zwiàzkach zawodowych.
Art. 59. Funkcjonariusz jest obowiàzany powiadomiç Szefa BOR o zamiarze wyjazdu za granic´. Je˝eli
wyjazd jest planowany na okres d∏u˝szy ni˝ 3 dni, powiadomienie nast´puje w formie pisemnej.
Art. 60. Funkcjonariusz w zwiàzku z pe∏nieniem
obowiàzków s∏u˝bowych korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki otrzymywania i wysokoÊç równowa˝nika,
o którym mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem sposobu
jego wyp∏acania oraz przypadków zwi´kszenia i niewyp∏acania równowa˝nika.
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Art. 65. 1. Funkcjonariuszowi oraz jego ma∏˝onkowi i dzieciom pozostajàcym na jego utrzymaniu przys∏uguje prawo do przejazdu na koszt BOR raz w roku do
wybranej miejscowoÊci w kraju i z powrotem.
2. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego prawa do przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny.
3. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
przys∏ugujà funkcjonariuszowi w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów paƒstwowymi Êrodkami komunikacji,
na podstawie odr´bnych przepisów.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki korzystania
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem sposobu realizacji prawa funkcjonariusza do
przejazdu na koszt BOR.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb wyp∏acania zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego, w sposób zapewniajàcy równowartoÊç poniesionych kosztów.
Art. 66. Funkcjonariuszowi-kobiecie przys∏ugujà
szczególne uprawnienia przewidziane dla pracownic
wed∏ug przepisów prawa pracy, je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowià inaczej.
Art. 67. 1. Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu
ze s∏u˝by podjà∏ prac´, okres s∏u˝by wlicza si´ do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnieƒ wynikajàcych z prawa pracy.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sàdu lub ukarania karà dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.
Art. 68. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo do
corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych, z zastrze˝eniem ust. 2. Przez
dni robocze rozumie si´ dni od poniedzia∏ku do piàtku,
z wy∏àczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Funkcjonariuszowi przys∏uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze:
1) 30 dni roboczych — po osiàgni´ciu 15 lat s∏u˝by,
2) 33 dni roboczych — po osiàgni´ciu 20 lat s∏u˝by,
3) 36 dni roboczych — po osiàgni´ciu 25 lat s∏u˝by.
3. Funkcjonariusz uzyskuje prawo do pierwszego
urlopu po roku s∏u˝by.
Art. 69. 1. Z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych funkcjonariusza mo˝na odwo∏aç z urlopu wypoczynkowego, a tak˝e wstrzymaç mu udzielenie urlopu w ca∏oÊci
lub w cz´Êci. Termin urlopu mo˝e byç tak˝e przesuni´ty na wniosek funkcjonariusza umotywowany wa˝nymi wzgl´dami.
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2. Funkcjonariuszowi, który zosta∏ odwo∏any z urlopu wypoczynkowego, przys∏uguje:
1) prawo do powtórnego przejazdu na koszt BOR dla
wykorzystania pozosta∏ej cz´Êci przerwanego urlopu,
2) na jego wniosek, zwrot innych udokumentowanych
kosztów poniesionych przez funkcjonariusza, spowodowanych bezpoÊrednio odwo∏aniem go z urlopu.
3. Szef BOR, z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych, podejmuje decyzj´ o odwo∏aniu funkcjonariusza z urlopu
wypoczynkowego i zwrocie kosztów.
4. Odwo∏anie funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 3, nast´puje na podstawie przekazanego telegraficznie lub telefonicznie polecenia szefa komórki organizacyjnej b´dàcego jego prze∏o˝onym. W przypadku braku pewnoÊci, ˝e polecenie do funkcjonariusza
dotar∏o, stosuje si´ inne Êrodki zawiadamiania.
5. Funkcjonariuszowi, który nie wykorzysta∏ urlopu
w danym roku kalendarzowym, urlopu tego nale˝y
udzieliç w ciàgu pierwszych 3 miesi´cy nast´pnego roku.
Art. 70. 1. Szef BOR udziela funkcjonariuszowi p∏atnego urlopu okolicznoÊciowego w celu zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego, w przypadku urodzenia si´ dziecka,
Êlubu dziecka w∏asnego, przysposobionego, pasierba,
dziecka obcego przyj´tego na wychowanie i utrzymanie, w tym tak˝e w ramach rodziny zast´pczej, a tak˝e
z powodu pogrzebu ma∏˝onka, dziecka, rodziców, rodzeƒstwa, teÊciów, dziadków i opiekunów oraz innej
osoby pozostajàcej na utrzymaniu funkcjonariusza lub
pod jego bezpoÊrednià opiekà. Urlopu okolicznoÊciowego mo˝na tak˝e udzieliç funkcjonariuszowi do za∏atwienia wa˝nych spraw osobistych albo w innych przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie.
2. W razie pe∏nienia s∏u˝by poza miejscem sta∏ego
zamieszkania, funkcjonariuszowi przys∏uguje raz
w miesiàcu p∏atny urlop okolicznoÊciowy w celu odwiedzenia rodziny. Rodzin´ w rozumieniu niniejszego
przepisu stanowià: ˝ona, mà˝ oraz dzieci wymienione
w ust. 1 pozostajàce z funkcjonariuszem we wspólnym
gospodarstwie domowym, a tak˝e pozostajàcy na wy∏àcznym utrzymaniu funkcjonariusza jego rodzice,
dziadkowie lub opiekunowie.
3. Urlop, o którym mowa w ust. 2, nie przys∏uguje
w miesiàcu, w którym funkcjonariusz wykorzystuje
urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej czternastu dni roboczych.
4. Czas trwania urlopu okolicznoÊciowego mo˝e
wynosiç od jednego do pi´ciu dni. Wymiar urlopu
przeznaczonego na odwiedzenie rodziny jest uzale˝niony od odleg∏oÊci do miejsca sta∏ego zamieszkania
funkcjonariusza.
Art. 71. 1. Szef BOR udziela p∏atnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi, który uzyska∏ zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i nauk´
t´ pobiera lub odbywa studia, jak równie˝ uzyska∏ ze-
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zwolenie na przeprowadzenie przewodu doktorskiego
lub habilitacyjnego, a tak˝e na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej.

3. Wyró˝nieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7,
udziela minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na
wniosek Szefa BOR.

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udzia∏
w zaj´ciach obowiàzkowych, przygotowanie si´ i z∏o˝enie egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej,
doktorskiej, habilitacyjnej, przygotowanie i z∏o˝enie
egzaminu dyplomowego, obrony pracy doktorskiej lub
habilitacyjnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb udzielania
wyró˝nieƒ, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem
wzoru odznaki honorowej, warunków jej przyznawania, sposobu wr´czania, noszenia i ewidencjonowania.
Rozdzia∏ 7

Art. 72. Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi:
1) na przygotowanie si´ do egzaminu wst´pnego i jego z∏o˝enie — 7 dni,
2) w szko∏ach wy˝szych, w ka˝dym roku studiów — 21
dni,
3) dla funkcjonariuszy pobierajàcych nauk´ w szko∏ach pomaturalnych i na studiach podyplomowych
— 14 dni w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu koƒcowego,
4) w celu przygotowania si´ do z∏o˝enia egzaminów
doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla
przygotowania si´ do kolokwium oraz wyk∏adu habilitacyjnego — 28 dni,
5) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu radcowskiego — 30 dni,
6) w celu przygotowania si´ i z∏o˝enia egzaminu po
zakoƒczeniu aplikacji legislacyjnej — 14 dni.
Art. 73. Urlop szkoleniowy mo˝e byç udzielony
funkcjonariuszowi jednorazowo albo w cz´Êciach
w okresie danego roku szkolnego.
Art. 74. 1. Szef BOR mo˝e udzieliç, na pisemny
wniosek funkcjonariusza w s∏u˝bie sta∏ej, uzasadniony
wa˝nymi wzgl´dami osobistymi, urlopu bezp∏atnego
w wymiarze do szeÊciu miesi´cy.

Mieszkania funkcjonariuszy
Art. 76. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przys∏uguje prawo do lokalu mieszkalnego, zwanego dalej
„lokalem”, w miejscowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝b´, lub
w miejscowoÊci oddalonej od tej miejscowoÊci nie
wi´cej ni˝ 100 km, z uwzgl´dnieniem liczby cz∏onków
rodziny oraz ich uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów
odr´bnych.
2. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej
Szef BOR mo˝e przydzieliç tymczasowy lokal.
3. Na tymczasowy lokal funkcjonariusza przeznacza
si´ lokal, pokój goÊcinny, pokój w hotelu lub bursie albo pomieszczenie mieszkalne usytuowane w budynku
przeznaczonym na cele s∏u˝bowe lub na terenie obiektu zamkni´tego o nale˝ytym stanie technicznym i sanitarnym.
4. Funkcjonariusz traci prawo do lokalu mieszkalnego w razie dyscyplinarnego wydalenia ze s∏u˝by.
Art. 77. Cz∏onkami rodziny funkcjonariusza, których
uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu, sà pozostajàcy
z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie domowym:
1) ma∏˝onek,

2. Szef BOR, w przypadkach uzasadnionych wa˝nym interesem s∏u˝by lub na wniosek funkcjonariusza,
mo˝e w ka˝dym czasie odwo∏aç funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w ust. 1.

2) dzieci (w∏asne lub ma∏˝onka, przysposobione lub
przyj´te na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej) pozostajàce na jego utrzymaniu, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do ukoƒczenia przez nie 25 lat ˝ycia,

Art. 75. 1. Funkcjonariuszowi, który wzorowo wykonuje obowiàzki, przejawia inicjatyw´ w s∏u˝bie lub
doskonali kwalifikacje zawodowe, mogà byç udzielane
nast´pujàce wyró˝nienia:

3) rodzice funkcjonariusza i jego ma∏˝onka b´dàcy na
jego wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli ze wzgl´du
na wiek albo inwalidztwo, albo inne okolicznoÊci sà
niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uwa˝a si´ równie˝ ojczyma i macoch´ oraz
osoby przysposabiajàce.

1) pochwa∏a,
2) pochwa∏a w rozkazie,
3) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa,
4) krótkoterminowy urlop w wymiarze do 7 dni, jednak˝e nie wi´cej ni˝ 10 dni w roku kalendarzowym,
5) przyznanie odznaki honorowej,
6) przedstawienie do odznaczenia paƒstwowego,
7) przedterminowe mianowanie na wy˝szy stopieƒ,
8) mianowanie na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.
2. Wyró˝nieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5 i 8,
udziela Szef BOR na wniosek szefa komórki organizacyjnej.

Art. 78. Na lokal dla funkcjonariusza przeznacza si´
lokal b´dàcy w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub podleg∏ych mu organów,
uzyskany w wyniku ich dzia∏alnoÊci inwestycyjnej albo
od wojewodów, stanowiàcy w∏asnoÊç gmin, a tak˝e
zwalniany przez osoby, które decyzje o przydziale uzyska∏y z jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
Art. 79. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny, je˝eli on sam lub cz∏onkowie jego rodziny, o których mowa w art. 77, nie posiadajà lokalu
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci odleg∏ej nie wi´cej ni˝ 100 km od miejsca pe∏nienia s∏u˝by.
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2. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, przyznaje si´ funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, je˝eli w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci, o której mowa w ust. 1, on sam lub cz∏onkowie jego rodziny:
1) nie posiadajà lokalu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu, umowy najmu lokalu, za który obowiàzani sà p∏aciç czynsz regulowany, spó∏dzielczego lokalu albo domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç,
2) funkcjonariusz nie otrzyma∏ tymczasowego lokalu.
3. Równowa˝nika, o którym mowa w ust. 1, nie
przyznaje si´ funkcjonariuszowi, je˝eli:
1) utraci∏ prawo lub zrzek∏ si´ prawa do zajmowanego
dotychczas lokalu lub domu,
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2) niewykonania obowiàzku, o którym mowa w art. 80
ust. 3.
2. W razie nienale˝nego pobrania przez funkcjonariusza równowa˝nika pieni´˝nego Szef BOR wydaje
decyzj´ o jego zwrocie.
Art. 82. 1. Funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal
w miejscowoÊci, o której mowa w art. 76 ust. 1, przys∏uguje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pe∏nienia
s∏u˝by w wysokoÊci ceny biletów za przejazd kolejà lub
autobusami.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów paƒstwowymi Êrodkami komunikacji.
Art. 83. 1. Prawo do lokalu realizuje si´ przez:

2) otrzyma∏ Êrodki finansowe na uzyskanie lokalu lub
domu ze Êrodków bud˝etu paƒstwa,

1) przydzia∏ lokalu,

3) ma∏˝onek funkcjonariusza otrzyma∏ pomoc, o której mowa w pkt 2,

2) wyp∏acenie ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za
rezygnacj´ z lokalu.

4) ma∏˝onek funkcjonariusza pobiera równowa˝nik
pieni´˝ny za brak lokalu,

2. Ekwiwalent pieni´˝ny wyp∏aca si´ na podstawie
umowy zawartej mi´dzy Szefem BOR a osobà uprawnionà.

5) bezzasadnie odmówi∏ przyj´cia lokalu mieszkalnego, z pe∏nym wyposa˝eniem, odpowiadajàcego
przys∏ugujàcym mu normom zaludnienia.
4. W razie zbiegu uprawnieƒ funkcjonariusza i jego
ma∏˝onka do równowa˝nika, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje jeden, korzystniejszy równowa˝nik.
5. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje w okresie od dnia powstania uprawnienia do jego
pobierania do dnia, w którym nastàpi∏a utrata tego
uprawnienia. Wyp∏ata równowa˝nika nast´puje
w okresach miesi´cznych.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç oraz warunki i tryb przyznawania równowa˝nika, o którym mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem sposobu ustalania jego wysokoÊci oraz wyp∏acania.
Art. 80. 1. Decyzj´ w sprawie przyznania równowa˝ników pieni´˝nych wydaje Szef BOR.
2. Równowa˝nik pieni´˝ny przyznaje si´ na podstawie oÊwiadczenia funkcjonariusza o jego sytuacji
mieszkaniowej.
3. O ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na uprawnienie
do otrzymania równowa˝nika pieni´˝nego albo na jego wysokoÊç funkcjonariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie pisemnie zawiadomiç Szefa BOR.
Art. 81. 1. Kwota wyp∏aconego równowa˝nika pieni´˝nego podlega zwrotowi w razie jego nienale˝nego
pobrania na skutek:
1) podania nieprawdziwych danych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w art. 80 ust. 2, majàcych wp∏yw
na istnienie uprawnienia do tego równowa˝nika
lub na jego wysokoÊç,

3. WysokoÊç ekwiwalentu pieni´˝nego wynosi 3%
wartoÊci przys∏ugujàcego lokalu, za ka˝dy rok podlegajàcy zaliczeniu do wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niona wysokoÊç uposa˝enia wed∏ug posiadanego
stopnia. WartoÊç przys∏ugujàcego lokalu stanowi iloczyn maksymalnej powierzchni mieszkalnej nale˝nej
osobie uprawnionej do lokalu w dniu przyznania ekwiwalentu przez wskaênik 1,66 i cen´ 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej lokalu. WysokoÊç ekwiwalentu nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 65% i wy˝sza ni˝ 80% wartoÊci przys∏ugujàcego lokalu.
4. Cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu ustala
si´ wed∏ug Êrednich cen rynkowych zakupu lokalu
mieszkalnego w miejscu pe∏nienia s∏u˝by w dniu przyznania ekwiwalentu.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb przyznawania oraz wysokoÊç ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzgl´dnieniem
sposobu ustalania i wyp∏acania tego ekwiwalentu.
Art. 84. 1. Szef BOR, w drodze decyzji administracyjnej, przydziela funkcjonariuszowi lokal.
2. Lokalu w drodze decyzji administracyjnej nie
przydziela si´ funkcjonariuszowi:
1) któremu zrealizowano prawo do lokalu przez wyp∏acenie ekwiwalentu, o którym mowa w art. 83
ust. 1 pkt 2,
2) posiadajàcemu w miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej lokal odpowiadajàcy co najmniej przys∏ugujàcej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny,
3) którego ma∏˝onek posiada lokal lub dom, o którym
mowa w pkt 2,
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4) w przypadku zbycia przez niego lub jego ma∏˝onka
w∏asnoÊciowego prawa do spó∏dzielczego lokalu
stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç albo domu,
o którym mowa w pkt 2, z wyjàtkiem przypadków
okreÊlonych w art. 80 ust. 3,

4. Dodatkowe normy zaludnienia zwiàzane z zajmowanym stanowiskiem s∏u˝bowym lub posiadanym
stopniem stosuje si´ równie˝ przy przydzielaniu funkcjonariuszowi innego lokalu, o którym mowa w art. 76
ust. 1 i 2.

5) w przypadku udzielenia pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe podczas pe∏nienia s∏u˝by w Si∏ach Zbrojnych, Policji, Stra˝y Granicznej,
Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, S∏u˝bie Wi´ziennej
oraz Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
mieszkalnictwa i rozwoju miast, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb przydzielania i opró˝niania
oraz normy zaludnienia lokali, o których mowa
w art. 76 ust. 1 i 2.

Art. 85. Funkcjonariusz oddelegowany do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje tymczasowy lokal. Koszt zakwaterowania pokrywa
si´ ze Êrodków BOR.
Art. 86. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany do
opró˝nienia lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 1
pkt 1, je˝eli:
1) podnajmuje albo oddaje do bezp∏atnego u˝ywania
przydzielony lokal lub jego cz´Êç,
2) u˝ywa lokalu w sposób sprzeczny z umowà najmu
lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiàzki dopuszczajàc do powstania szkód albo niszczy urzàdzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkaƒców,
3) wykracza w sposób ra˝àcy lub uporczywy przeciwko porzàdkowi domowemu, czyniàc ucià˝liwym
korzystanie z innych lokali,
4) jest w zw∏oce z zap∏atà czynszu lub op∏at za Êwiadczenia zwiàzane z eksploatacjà lokalu przez okres
co najmniej dwóch pe∏nych okresów p∏atnoÊci, pomimo pisemnego zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o opró˝nieniu lokalu i wyznaczenia
dodatkowego, miesi´cznego terminu zap∏aty zaleg∏ych i bie˝àcych nale˝noÊci,
5) otrzyma∏ ekwiwalent pieni´˝ny, o którym mowa
w art. 83 ust. 1 pkt 2,
6) nie zwolni∏, w terminie okreÊlonym odr´bnymi
przepisami, wczeÊniej przydzielonego lokalu,

6. W sprawach spornych wynikajàcych ze stosunku
najmu rozstrzygajà sàdy powszechne.
Art. 87. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by, pe∏nionej jako s∏u˝ba sta∏a, zachowuje prawo do lokalu,
je˝eli naby∏ uprawnienia do:
1) emerytury,
2) renty inwalidzkiej z tytu∏u inwalidztwa pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà.
2. W razie Êmierci:
1) funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ sta∏à:
a) spe∏niajàcego warunki wymagane do uzyskania
emerytury lub renty inwalidzkiej z tytu∏u inwalidztwa pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà,
b) którego Êmierç pozostaje w zwiàzku ze s∏u˝bà,
2) emeryta lub rencisty, o którym mowa w ust. 1
— prawo do lokalu nabywajà cz∏onkowie rodziny
wspólnie zamieszkali w tym lokalu z funkcjonariuszem, emerytem lub rencistà w dniu jego Êmierci.
3. Prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy jednego wspólnego lokalu i przys∏uguje przez czas
posiadania uprawnieƒ do renty rodzinnej.
4. Zachowanie lub nabycie uprawnieƒ do lokalu
stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, Szef BOR
na podstawie zaÊwiadczenia o posiadaniu uprawnieƒ,
o których mowa w ust. 1 i 2, wydanego przez organ
emerytalny.

7) zrzek∏ si´ uprawnieƒ do zajmowanego lokalu,
8) przys∏uguje mu lub jego ma∏˝onkowi tytu∏ prawny
do innego lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 1
pkt 1; w takim przypadku osobom tym przys∏uguje
prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali,
9) po zwolnieniu ze s∏u˝by funkcjonariusz lub pozostali po nim cz∏onkowie rodziny zajmujà lokal po∏o˝ony w budynku przeznaczonym na cele s∏u˝bowe
lub na terenie obiektu zamkni´tego, a osobom tym
przydzielono lokal w tej samej lub pobliskiej miejscowoÊci, o powierzchni odpowiadajàcej przys∏ugujàcym normom zaludnienia,
10) zajmuje lokal bez tytu∏u prawnego.
2. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu wydaje Szef BOR.
3. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu wydaje si´ w stosunku do wszystkich osób zamieszka∏ych w tym lokalu.

Rozdzia∏ 8
Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne funkcjonariuszy
Art. 88. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
mianowania funkcjonariusza.
2. Zmiana wysokoÊci uposa˝enia nast´puje
z dniem powstania okolicznoÊci uzasadniajàcych t´
zmian´.
3. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub zmiana wysokoÊci uposa˝enia nastàpi∏a w okreÊlonym dniu
miesiàca kalendarzowego, uposa˝enie za ka˝dy nast´pny dzieƒ do koƒca tego miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci 1/30 cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia.
Art. 89. 1. Prawo do uposa˝enia ustaje z ostatnim
dniem miesiàca, w którym funkcjonariusz:
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1) zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by,
2) zmar∏ lub zaginà∏,
3) otrzyma∏ urlop bez prawa do uposa˝enia.
2. Prawo do uposa˝enia funkcjonariuszy zwolnionych ze s∏u˝by sta∏ej wygasa po up∏ywie roku od zwolnienia ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem art. 105.
Art. 90. 1. Uposa˝enie funkcjonariusza sk∏ada si´
z uposa˝enia zasadniczego i dodatków do uposa˝enia.
2. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà tak˝e inne nale˝noÊci pieni´˝ne:
1) zasi∏ek na zagospodarowanie w zwiàzku z powo∏aniem do s∏u˝by sta∏ej,
2) nagrody roczne i zapomogi,
3) nagrody jubileuszowe,
4) nale˝noÊci za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe,
5) nale˝noÊci w zwiàzku ze zwolnieniem ze s∏u˝by,
6) nale˝noÊci poÊmiertne.
3. Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 3, uwzgl´dniajàc specyfik´ i warunki pe∏nionej
s∏u˝by.
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w Policji, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝bie Wi´ziennej i Urz´dzie Ochrony Paƒstwa.
2. Do wys∏ugi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza si´
równie˝ inne okresy s∏u˝by lub pracy wykonywanej
przed powo∏aniem funkcjonariusza do s∏u˝by, zaliczane na podstawie przepisów prawa pracy.
3. Funkcjonariuszowi, który ukoƒczy∏ studia w szkole wy˝szej, zalicza si´ do wys∏ugi lat, o której mowa
w ust. 1, równie˝ okres tych studiów, nie d∏u˝szy jednak od programowego czasu trwania studiów.
Art. 93. 1. Funkcjonariusz wyznaczony na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy uposa˝enia zachowuje stawk´ dotychczasowà do czasu uzyskania wy˝szej stawki uposa˝enia wed∏ug stanowiska
s∏u˝bowego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariuszy,
którzy zostali wyznaczeni na stanowiska s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy uposa˝enia:
1) w okresie przygotowawczym,
2) w razie otrzymania miernej albo niedostatecznej
ogólnej oceny w opinii s∏u˝bowej,
3) na podstawie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu karà dyscyplinarnà wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, wydanego w post´powaniu
dyscyplinarnym,
4) wskutek obni˝enia stopnia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego typowe dla poszczególnych stopni.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w których
funkcjonariuszowi przeniesionemu na inne stanowisko
s∏u˝bowe mo˝e byç zachowane uposa˝enie wed∏ug
grupy przys∏ugujàcej na poprzednio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem przypadków
zachowania uposa˝enia.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, terminy p∏atnoÊci uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych, z uwzgl´dnieniem przypadków odstàpienia od tych terminów.

Art. 94. 1. Funkcjonariusze odbywajàcy studia lub
nauk´ w szko∏ach albo na kursach otrzymujà uposa˝enie wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego zajmowanego
przed skierowaniem do szko∏y lub na kurs.

Art. 91. 1. Uposa˝enie zasadnicze funkcjonariusza
obejmuje:

2. Funkcjonariusze powo∏ani do s∏u˝by otrzymujà
do czasu wyznaczenia na stanowisko uposa˝enie wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego w stawce typowej dla posiadanego stopnia.

1) uposa˝enie wed∏ug stopnia,
2) uposa˝enie wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki uposa˝enia zasadniczego:
1) wed∏ug stopnia — z uwzgl´dnieniem wys∏ugi lat,
2) wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego — dla poszczególnych stanowisk, w zale˝noÊci od rangi stanowiska,
zakresu wykonywanych zadaƒ s∏u˝bowych, ponoszonej odpowiedzialnoÊci i wymaganych kwalifikacji.
Art. 92. 1. Do wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niona
wysokoÊç uposa˝enia wed∏ug stopnia, zalicza si´ czynnà s∏u˝b´ w BOR, czynnà s∏u˝b´ wojskowà oraz s∏u˝b´

Art. 95. Szef BOR przyznaje uposa˝enie i inne
Êwiadczenia pieni´˝ne funkcjonariuszowi, chyba ˝e
przepisy niniejszej ustawy stanowià inaczej.
Art. 96. 1. Z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusz
otrzymuje tylko jedno uposa˝enie okreÊlone w ustawie.
2. Za wykonywanie czynnoÊci zleconych, wykraczajàcych poza zwyk∏e obowiàzki s∏u˝bowe, funkcjonariusz otrzymuje odr´bne wynagrodzenie.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki odr´bnego wynagrodzenia, szczegó∏owy tryb wyp∏aty wynagrodzenia.
Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊliç
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czynnoÊci zlecone wykraczajàce poza zwyk∏e obowiàzki s∏u˝bowe funkcjonariuszy uprawniajàce do dodatkowego wynagrodzenia, maksymalne stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynnoÊci zleconych,
szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp∏acania dodatkowego wynagrodzenia, a tak˝e terminy jego p∏atnoÊci.
Art. 97. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝enia
i innych nale˝noÊci pieni´˝nych ulegajà przedawnieniu
po up∏ywie trzech lat od dnia, w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.
2. Bieg przedawnienia przerywa:
1) ka˝da czynnoÊç przed organem w∏aÊciwym do rozpatrywania roszczeƒ, przedsi´wzi´ta bezpoÊrednio
w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia,
2) uznanie roszczenia.
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Art. 101. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyznawane nagrody roczne, a tak˝e zapomogi.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki tworzenia i wysokoÊç funduszu na nagrody i zapomogi, o których mowa w ust. 1, oraz sposób jego podzia∏u.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki przyznawania
funkcjonariuszom nagród rocznych i zapomóg. Rozporzàdzenie okreÊli w szczególnoÊci przypadki, w których
nagrody i zapomogi, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà, tryb ich przyznawania oraz podmioty uprawnione do ich przyznawania.
Art. 102. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje nagroda
jubileuszowa w wysokoÊci:
1) po 20 latach s∏u˝by — 75%,

3. Funkcjonariusz mo˝e dochodziç roszczeƒ, o których mowa w ust. 1, przed sàdem okr´gowym — sàdem pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2) po 25 latach s∏u˝by — 100%,

4. Egzekucja roszczeƒ podlega wykonaniu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

— miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym.

Art. 98. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne pobrane przez funkcjonariusza, przys∏ugujàce mu wed∏ug
zasad obowiàzujàcych w dniu wyp∏aty, nie podlegajà
zwrotowi, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
Art. 99. 1. Funkcjonariusz otrzymuje dodatki do
uposa˝enia:

3) po 30 latach s∏u˝by — 150%,
4) po 35 latach s∏u˝by — 200%

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, okresy wliczane
do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do
nagrody jubileuszowej, oraz sposób jej obliczania i wyp∏acania, z uwzgl´dnieniem podstawy obliczania nagrody, daty nabycia do niej praw, a tak˝e terminu wyp∏acania nagrody.

1) specjalny,
2) uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami funkcjonariusza, warunkami albo miejscem pe∏nienia s∏u˝by.
2. Dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
sà dodatki ustalone w stawkach miesi´cznych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
otrzymywania dodatków do uposa˝enia oraz ich wysokoÊç. Rozporzàdzenie w szczególnoÊci okreÊli dodatki,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zakres podmiotowy, a tak˝e warunki i tryb przyznawania, zawieszania
i cofania oraz terminy wyp∏acania dodatków do uposa˝enia.
Art. 100. 1. Funkcjonariuszowi przyj´temu do s∏u˝by sta∏ej przys∏uguje zasi∏ek na zagospodarowanie po
obj´ciu stanowiska s∏u˝bowego.
2. Zasi∏ek na zagospodarowanie przys∏uguje w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego
wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym.
3. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje funkcjonariuszowi, który podjà∏ s∏u˝b´ w BOR po
zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub innej
s∏u˝by, w czasie której otrzyma∏ taki zasi∏ek.

Art. 103. 1. Funkcjonariuszowi z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowych przys∏ugujà nale˝noÊci pieni´˝ne.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej i warunki ich przyznawania funkcjonariuszom. Rozporzàdzenie
powinno w szczególnoÊci okreÊliç:
1) treÊç i zakres poj´cia podró˝y s∏u˝bowej,
2) rodzaj i wysokoÊç nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej,
3) rodzaj Êrodka transportu odpowiedniego do odbycia podró˝y s∏u˝bowej.
Art. 104. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze
s∏u˝by sta∏ej przys∏uguje odprawa w wysokoÊci trzymiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego, nale˝nego na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym.
2. WysokoÊç odprawy ulega zwi´kszeniu o 20%
miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym za ka˝dy pe∏ny rok wys∏ugi
ponad dziesi´ç lat nieprzerwanej s∏u˝by — a˝ do wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego
wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym. Okres s∏u˝by
przekraczajàcy szeÊç miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.
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3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by przygotowawczej przys∏uguje odprawa w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nego na ostatnio
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym.

funkcjonariuszem wspólne gospodarstwo domowe — w wysokoÊci trzymiesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym,

4. Odprawa nie przys∏uguje funkcjonariuszowi
zwolnionemu ze s∏u˝by wskutek utraty stopnia albo
skazania na kar´ pozbawienia wolnoÊci. Szef BOR mo˝e ze wzgl´du na szczególne okolicznoÊci przyznaç temu funkcjonariuszowi albo jego rodzinie do 50% odprawy.

2) innej osobie — w wysokoÊci kosztów rzeczywiÊcie
poniesionych, nie wi´kszej jednak ni˝ okreÊlona
w pkt 1.

Art. 105. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze
s∏u˝by, niezale˝nie od odprawy, przys∏ugujà nast´pujàce nale˝noÊci pieni´˝ne:
1) uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝ne na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, co miesiàc przez okres roku
po zwolnieniu ze s∏u˝by,
2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz za
urlopy zaleg∏e,
3) zrycza∏towany ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by przejazd,
4) zwrot kosztów jednorazowego przejazdu funkcjonariusza i cz∏onków jego rodziny oraz kosztów
przewozu urzàdzenia domowego do obranego
przez funkcjonariusza miejsca zamieszkania w kraju — wed∏ug zasad przewidzianych przy przeniesieniach s∏u˝bowych.
2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4,
oraz przypadajàce za rok, w którym nast´puje zwolnienie ze s∏u˝by, nale˝noÊci okreÊlone w ust. 1 pkt 2 i 3, nie
przys∏ugujà funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by
z przyczyn, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz
w ust. 2 pkt 2, albo ukarania przez organ w∏aÊciwego
samorzàdu zawodowego, do którego przynale˝noÊç
jest obowiàzkowa ze wzgl´du na wykonywany przez
funkcjonariusza zawód, karà zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalnoÊci zawodowej), utraty stopnia albo skazania na kar´ pozbawienia wolnoÊci.
3. Uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie
przys∏uguje tak˝e funkcjonariuszowi, który zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by w okresie przygotowawczym.
4. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do uposa˝enia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i zaopatrzenia emerytalnego, funkcjonariuszowi przys∏uguje — wed∏ug jego
wyboru — tylko jedno z tych Êwiadczeƒ.
5. Funkcjonariusz, który nie posiada uprawnieƒ do
zaopatrzenia emerytalnego lub zamiast tego zaopatrzenia wybra∏ uposa˝enie okreÊlone w ust. 1 pkt 1, mo˝e pobraç uposa˝enie za ca∏y nale˝ny okres jednorazowo z góry.
Art. 106. 1. Osobie, która pokry∏a koszty pogrzebu
funkcjonariusza, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy:
1) ma∏˝onkowi, dzieciom, wnukom, rodzeƒstwu lub
rodzicom albo innej osobie, która prowadzi∏a z tym

2. Osobie, która pokry∏a koszty pogrzebu ma∏˝onka,
zst´pnych, wst´pnych i rodzeƒstwa funkcjonariusza,
przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy:
1) funkcjonariuszowi — w wysokoÊci dwumiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, nale˝nego mu na ostatnio
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym,
2) innej osobie — w wysokoÊci kosztów rzeczywiÊcie
poniesionych, nie wi´kszej jednak ni˝ okreÊlona
w pkt 1.
3. W przypadku zbiegu prawa do zasi∏ku pogrzebowego z prawem do takiego zasi∏ku przewidzianego
w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym lub innych
przepisach szczególnych przys∏uguje zasi∏ek wy˝szy,
a je˝eli uprawniony pobra∏ zasi∏ek ni˝szy — odpowiednie wyrównanie.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób dokumentowania
prawa do zasi∏ków pogrzebowych oraz warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy i cz∏onków
rodziny funkcjonariusza, z uwzgl´dnieniem dokumentów wymaganych przy wyp∏acie zasi∏ku pogrzebowego.
Art. 107. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏ugujà niezale˝nie od zasi∏ku pogrzebowego odprawa pieni´˝na w wysokoÊci
okreÊlonej w art. 104 ust. 1—3 oraz nale˝noÊci, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà ma∏˝onkowi, który w dniu Êmierci funkcjonariusza
pozostawa∏ z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej, a w razie braku ma∏˝onka — dzieciom, wnukom, rodzeƒstwu
i rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci funkcjonariusza spe∏niali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej
okreÊlone przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.
3. Szef BOR mo˝e przyznaç, w drodze decyzji, nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, w przypadku zagini´cia funkcjonariusza. Zagini´cie funkcjonariusza oraz
zwiàzek tego zagini´cia ze s∏u˝bà stwierdza minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w drodze decyzji.
Art. 108. W okresie choroby, urlopu, zwolnienia od
zaj´ç s∏u˝bowych funkcjonariusz zachowuje prawo do
pobieranego ostatnio uposa˝enia i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym
okresie zmian majàcych wp∏yw na wysokoÊç uposa˝enia zasadniczego lub na prawo do dodatków i innych
nale˝noÊci pieni´˝nych.
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Art. 109. 1. Funkcjonariuszowi, który zosta∏ zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych w zwiàzku z wszcz´tym post´powaniem dyscyplinarnym, post´powaniem przed organem w∏aÊciwego samorzàdu zawodowego albo post´powaniem karnym, zawiesza si´ od
najbli˝szego terminu p∏atnoÊci wyp∏at´ po∏owy uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego oraz wyp∏at´ dodatków.

s∏ugujàcych funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by.

2. Funkcjonariuszowi, który zosta∏ tymczasowo
aresztowany w zwiàzku z wszcz´tym post´powaniem
karnym, zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci wyp∏at´ po∏owy uposa˝enia zasadniczego oraz wyp∏at´ dodatków.

2. Potràceƒ na podstawie dobrowolnych obcià˝eƒ
uposa˝enia, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 3,
i szczególnych przepisów ustawowych dokonuje si´
w wysokoÊci ustalonej przez funkcjonariusza w jego
zobowiàzaniu lub w przepisach szczególnych, niezale˝nie od potràceƒ dokonywanych na podstawie tytu∏ów
egzekucyjnych sàdowych i administracyjnych.

3. W przypadku uchylenia zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub tymczasowego aresztowania
funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ zawieszonà cz´Êç uposa˝enia, chocia˝by nawet zosta∏ ju˝ zwolniony ze s∏u˝by, je˝eli:
1) post´powanie dyscyplinarne zosta∏o zakoƒczone,
a funkcjonariuszowi nie zosta∏a wymierzona kara
dyscyplinarna wydalenia ze s∏u˝by lub nie zosta∏
obni˝ony stopieƒ,
2) post´powanie przed organem w∏aÊciwego samorzàdu zawodowego zosta∏o zakoƒczone, a funkcjonariuszowi nie zosta∏a wymierzona kara zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu
lub specjalnoÊci zawodowej,

Art. 112. 1. Egzekucja z uposa˝enia funkcjonariusza
na podstawie tytu∏ów egzekucyjnych sàdowych i administracyjnych nast´puje odpowiednio wed∏ug przepisów o egzekucji sàdowej lub egzekucji administracyjnej.

3. Kwota uposa˝enia równa kwocie najni˝szego
wynagrodzenia pracowników za pe∏ny miesi´czny wymiar czasu pracy ustalonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jest
wolna od potràceƒ, z wyjàtkiem potràceƒ z tytu∏u
Êwiadczeƒ alimentacyjnych.
Art. 113. 1. Z odprawy przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi mogà byç dokonywane potràcenia na zaspokojenie:
1) zaleg∏ych Êwiadczeƒ alimentacyjnych — na podstawie tytu∏ów egzekucyjnych sàdowych,

3) post´powanie karne zosta∏o umorzone albo funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony prawomocnym wyrokiem sàdu.

2) roszczeƒ z tytu∏u szkody — na podstawie tytu∏ów
egzekucyjnych sàdowych lub administracyjnych
albo dobrowolnych zobowiàzaƒ do zap∏aty odszkodowania,

Art. 110. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie
opuÊci∏ swoje miejsce s∏u˝bowe lub poza nim pozostaje, zawiesza si´ wyp∏at´ uposa˝enia. W razie uznania
nieobecnoÊci za usprawiedliwionà wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi zawieszone uposa˝enie.

3) zobowiàzaƒ funkcjonariuszy wobec kole˝eƒskich
kas oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych — na podstawie dobrowolnego obcià˝enia uposa˝enia przez
funkcjonariusza.

2. Za ka˝dy dzieƒ nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci funkcjonariusz traci prawo do 1/30 cz´Êci uposa˝enia miesi´cznego. Odpowiednià kwot´ potràca si´ przy
najbli˝szej wyp∏acie uposa˝enia.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w razie
stwierdzenia zawinionej przez funkcjonariusza niemo˝noÊci pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych.
Art. 111. 1. Z uposa˝enia funkcjonariusza dokonuje
si´ potràceƒ na podstawie:
1) tytu∏ów egzekucyjnych sàdowych i administracyjnych,
2) prawomocnych orzeczeƒ o wymierzeniu kary pieni´˝nej oraz o ustaleniu kosztów post´powania,
wydanych w post´powaniu dyscyplinarnym,
3) dobrowolnych obcià˝eƒ uposa˝enia z tytu∏u:
a) zobowiàzaƒ do zap∏aty odszkodowania,
b) zobowiàzaƒ wobec kole˝eƒskich kas oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych,
c) Êwiadczeƒ socjalnych,
4) odr´bnych przepisów.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do potràceƒ
z uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych przy-

2. Przy zbiegu nale˝noÊci potràceƒ dokonuje si´
w kolejnoÊci okreÊlonej w ust. 1. Potràcenia nie mogà
przekraczaç ∏àcznie po∏owy nale˝nej odprawy.
Art. 114. 1. Przepisów art. 111—113 nie stosuje si´
przy potràcaniu z przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi
uposa˝enia lub odprawy:
1) zaliczek pobranych do rozliczenia,
2) nale˝noÊci z tytu∏u op∏at za Êwiadczenia w naturze.
2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, potràca si´ z uposa˝enia i odprawy w pe∏nej wysokoÊci, niezale˝nie od potràceƒ z innych tytu∏ów.
Art. 115. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, warunki i tryb otrzymywania
uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych przez funkcjonariuszy i inne osoby uprawnione w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Rozdzia∏ 9
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna funkcjonariuszy
Art. 116. Funkcjonariusz ponosi odpowiedzialnoÊç
dyscyplinarnà za pope∏nione przest´pstwa, niezale˝nie
od odpowiedzialnoÊci karnej.
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Art. 117. 1. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny s∏u˝bowej oraz w innych przypadkach okreÊlonych w ustawie.

2. Organy powo∏ane do orzekania w sprawach
o wykroczenia, a tak˝e inne w∏aÊciwe organy lub instytucje kierujà wnioski o ukaranie funkcjonariusza do
Szefa BOR.

2. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o
wszcz´te na wniosek sàdu lub prokuratora, osoby,
o których mowa w art. 123 ust. 1—3, informujà sàd lub
prokuratora o wyniku post´powania.

3. Za wykroczenia, za które stosownie do przepisów
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia lub
innych przepisów szczególnych w∏aÊciwe organy okreÊlone w tych przepisach mogà nak∏adaç grzywny
w drodze mandatu karnego, funkcjonariusze podlegajà odpowiedzialnoÊci w trybie post´powania mandatowego. Kary grzywny w drodze mandatu karnego wymierzajà funkcjonariuszom te organy.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli sàd
nakaza∏ wymierzenie kary dyscyplinarnej funkcjonariuszowi, nie okreÊlajàc jednak jej rodzaju.
Art. 118. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç wymierzane nast´pujàce kary dyscyplinarne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrze˝eniem,
4) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by na
zajmowanym stanowisku,
5) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
6) obni˝enie stopnia,
7) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by,
8) wydalenie ze s∏u˝by.
2. Niezale˝nie od kar wymienionych w ust. 1 mo˝na funkcjonariuszowi wymierzyç kar´ zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesi´cy do 3 lat. Kar´
t´ wymierza si´ tylko za czyn stanowiàcy wykroczenie,
za który odr´bna ustawa przewiduje orzeczenie takiego Êrodka karnego.
3. W stosunku do funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej oprócz kar wymienionych w ust. 1 mo˝na stosowaç zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania.
4. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç kar´ wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe oraz kar´ wydalenia ze s∏u˝by z karà obni˝enia stopnia,
a w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeƒstwu i porzàdkowi w komunikacji — z zakazem prowadzenia pojazdów.
Art. 119. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego po up∏ywie 90 dni od dnia otrzymania
przez prze∏o˝onego wiadomoÊci o pope∏nieniu przewinienia dyscyplinarnego uzasadniajàcego wszcz´cie
post´powania.
2. Nie mo˝na wymierzyç funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej po up∏ywie 1 roku od dnia pope∏nienia
czynu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy czyn, o którym mowa w ust. 1,
stanowi jednoczeÊnie przest´pstwo, przedawnienie karalnoÊci dyscyplinarnej nast´puje dopiero z up∏ywem
okresu przedawnienia karalnoÊci przest´pstwa.
Art. 120. 1. Za wykroczenia funkcjonariusz ponosi
wy∏àcznie odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà, je˝eli dalsze przepisy nie stanowià inaczej.

4. W razie odmowy uiszczenia lub nieuiszczenia
w terminie grzywny wymierzonej w drodze mandatu
karnego organ upowa˝niony do jej na∏o˝enia kieruje
wniosek o ukaranie funkcjonariusza do Szefa BOR.
5. Wniosek, o którym mowa w ust 2 i 4, dotyczàcy
Szefa BOR lub jego zast´pców kierowany jest do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
Art. 121. W przypadkach, o których mowa
w art. 123, ukaranie dyscyplinarne nie mo˝e nastàpiç
po up∏ywie terminu przedawnienia okreÊlonego dla
danego wykroczenia w Kodeksie wykroczeƒ.
Art. 122. 1. Za czyny, za które w myÊl odr´bnych
przepisów w∏aÊciwe organy sà uprawnione do nak∏adania kar porzàdkowych, funkcjonariusze ponoszà wy∏àcznie odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà.
2. W przypadkach gdy w∏aÊciwe organy sà uprawnione do stosowania grzywny w celu przymuszenia,
funkcjonariusze ponoszà wy∏àcznie odpowiedzialnoÊç
dyscyplinarnà.
3. O wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego organy, o których mowa w ust. 1 i 2, wyst´pujà do Szefa
BOR. Przepis art. 118 ust. 2 oraz art. 120 ust. 5 stosuje
si´ odpowiednio.
Art. 123. 1. Szefowie komórek organizacyjnych
BOR wymierzajà kary dyscyplinarne, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.
2. Szef BOR wymierza kary dyscyplinarne w stosunku do oficerów.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wymierza kary dyscyplinarne w stosunku do Szefa BOR
i jego zast´pców.
4. Prawo do obrony obwinionego jest realizowane
w szczególnoÊci przez powo∏anie obroƒcy. Obroƒcà
mo˝e byç funkcjonariusz lub pracownik BOR albo adwokat lub radca prawny.
5. Post´powanie dyscyplinarne jest jednoinstancyjne.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb przeprowadzania post´powania dyscyplinarnego, z uwzgl´dnieniem sposobu ustalania stanu faktycznego i oceniania
materia∏u dowodowego, wymierzania kar i ich wyko-
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nywania oraz osób uprawnionych do wymierzania kar
i ich wykonywania, a tak˝e z uwzgl´dnieniem zatarcia
i nadzoru nad orzecznictwem dyscyplinarnym.
7. Na orzeczenie koƒczàce post´powanie dyscyplinarne funkcjonariuszowi przys∏uguje skarga do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
Rozdzia∏ 10

Poz. 298

5) wspó∏uczestnictwie w prowadzeniu dzia∏aƒ w zakresie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do neutralizacji
zagro˝eƒ w tych obiektach,
6) wykonywaniu, zgodnie z odr´bnymi przepisami,
zadaƒ w dziedzinie obrony cywilnej, a tak˝e ochrony przeciwpo˝arowej,

Przepisy karne

7) konwojowaniu wartoÊci pieni´˝nych, mienia i dokumentów.

Art. 124. 1. Kto, odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà
w BOR, uporczywie nie wykonuje lub odmawia wykonania poleceƒ w sprawach s∏u˝bowych albo wykonuje
polecenie niezgodnie z jego treÊcià,

2. Zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu wykonujà stra˝nicy Stra˝y Marsza∏kowskiej, umundurowanej formacji podleg∏ej Marsza∏kowi Sejmu.

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
2. Âciganie przest´pstwa nast´puje na wniosek
Szefa BOR.
Art. 125. 1. Kto, odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà
w BOR, samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce
wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych lub samowolnie poza nim pozostaje,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
2. Kto, odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà w BOR, samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych na czas do czternastu dni
kalendarzowych lub przez taki czas samowolnie poza
nim pozostaje,
podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
3. Âciganie przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1 nast´puje na wniosek Szefa BOR.
Art. 126. Kto, odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà
w BOR, w celu trwa∏ego uchylenia si´ od s∏u˝by opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych lub w takim celu poza nim pozostaje,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy
do lat 5.
Rozdzia∏ 11
Ochrona Sejmu i Senatu
Art. 127. 1. Ochrona Sejmu i Senatu polega na:
1) ochronie obiektów i urzàdzeƒ pozostajàcych w zarzàdzie Kancelarii Sejmu,
2) zapewnianiu — w zakresie niezastrze˝onym dla
BOR — bezpieczeƒstwa osób przebywajàcych
w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz w miejscach odbywania posiedzeƒ,
3) kontroli uprawnieƒ do przebywania w obiektach,
o których mowa w pkt 1, oraz wydawaniu przepustek uprawniajàcych do przebywania w tych obiektach, a tak˝e zapewnianiu w nich porzàdku,
4) wykonywaniu zarzàdzeƒ porzàdkowych Marsza∏ka
Sejmu wydanych na podstawie regulaminu Sejmu,

3. Stra˝nicy Stra˝y Marsza∏kowskiej wykonujà równie˝ zadania reprezentacyjne, w szczególnoÊci w ceremoniale powitaƒ i po˝egnaƒ podczas wizyt parlamentarnych oraz asystach honorowych.
4. Ochrona Senatu wykonywana jest przez Stra˝
Marsza∏kowskà w zakresie ustalonym przez Marsza∏ka
Sejmu z Marsza∏kiem Senatu.
Art. 128. 1. Przy wykonywaniu zadaƒ w zakresie
ochrony, o której mowa w art. 127, stra˝nikom Stra˝y
Marsza∏kowskiej przys∏ugujà odpowiednio uprawnienia funkcjonariuszy BOR okreÊlone w art. 13 ust. 1
pkt 1—5 oraz ust. 2—7 i w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
ust. 2 i 3, stosowane w okolicznoÊciach i na warunkach
okreÊlonych w tych przepisach oraz przepisach wydanych na ich podstawie.
2. Przy wykonywaniu zadaƒ w zakresie ochrony,
o której mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1, 2 i 7, stra˝nikom
Stra˝y Marsza∏kowskiej przys∏ugujà odpowiednio
uprawnienia funkcjonariuszy BOR okreÊlone w art. 15,
stosowane w okolicznoÊciach i na warunkach okreÊlonych w tych przepisach oraz przepisach wydanych na
ich podstawie.
3. Do stra˝ników Stra˝y Marsza∏kowskiej stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21,
a tak˝e przepisy wydane na ich podstawie.
4. Stra˝nik Stra˝y Marsza∏kowskiej podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Stra˝nik Stra˝y Marsza∏kowskiej podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych jest obowiàzany nosiç
umundurowanie oraz odznak´ stra˝nika.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po
porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór umundurowania oraz
odznaki stra˝nika Stra˝y Marsza∏kowskiej, przy wykorzystaniu tradycyjnych elementów ubioru oraz odznak
i oznak stosowanych przez Stra˝ Marsza∏kowskà.
Art. 129. 1. Stra˝ Marsza∏kowska jako komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu jest bezpoÊrednio nadzorowana przez Szefa Kancelarii Sejmu.
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2. Stra˝à Marsza∏kowskà kieruje Komendant Stra˝y
Marsza∏kowskiej powo∏ywany i odwo∏ywany przez
Szefa Kancelarii Sejmu.
3. Organizacj´ wewn´trznà i szczegó∏owy tryb dzia∏ania Stra˝y Marsza∏kowskiej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, Marsza∏ek Sejmu.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz
Êrodków przymusu bezpoÊredniego przez Stra˝ Marsza∏kowskà, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,
z uwzgl´dnieniem specyfiki dzia∏ania Stra˝y Marsza∏kowskiej oraz uniemo˝liwienia dost´pu do broni oraz
tych Êrodków osobom trzecim.
Rozdzia∏ 12
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 130. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1215 i z 2000 r. Nr 122, poz. 1313) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w tytule po wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje
si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”;
2) w art. 1, w art. 3 w ust. 1 w pkt 7, w art. 3 w ust. 2
i 3, w art. 12, w art. 13 w ust. 1, w art. 39 w ust. 1
w pkt 2, w art. 42 w ust. 2 po wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje si´ wyrazy „Biurze Ochrony Rzàdu,”;
3) w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „Stra˝y Granicznej” dodaje si´ wyrazy „ , Biura Ochrony Rzàdu”.
Art. 131. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649) w art. 53 w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:
„8a) Biura Ochrony Rzàdu,”;
2) w pkt 9 wyrazy „pkt 1—8” zast´puje si´ wyrazami
„pkt 1—8a”.
Art. 132. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357
i z 2001 r. Nr 4, poz. 23) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 26 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazach „specjalistycznego wykszta∏cenia,” dodaje si´ wyrazy „albo
pe∏ni∏a nienagannà s∏u˝b´ w stopniu podoficera
lub chorà˝ego w Biurze Ochrony Rzàdu przez okres
co najmniej 15 lat,”;
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2) w art. 27 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „specjalistycznego wykszta∏cenia,” dodaje si´ wyrazy „albo
pe∏ni∏a nienagannà s∏u˝b´ w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rzàdu przez okres co najmniej 15 lat,”.
Art. 133. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6:
a) w ust. 1 po pkt 18a dodaje si´ pkt 18b w brzmieniu:
„18b) funkcjonariuszami Biura Ochrony Rzàdu,”
b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 13—18” zast´puje si´
wyrazami „ust. 1 pkt 13—18b”;
2) w art. 8 w ust. 15 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) Biura Ochrony Rzàdu.”;
3) w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10,
12—18a” zast´puje si´ wyrazami „art. 6 ust. 1
pkt 1, 3, 10, 12—18b”,
b) w ust. 4 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 13—18a”
zast´puje si´ wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 1, 3
i 13—18b”;
4) w art. 13 w pkt 12 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 13—18a”
zast´puje si´ wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 13—18b”;
5) w art. 16:
a) w ust. 1:
— w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:
„16) funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu”,
— w zdaniu koƒcowym wyrazy „z zastrze˝eniem
ust. 7” zast´puje si´ wyrazami „z zastrze˝eniem ust. 6a i 7”,
b) dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu
pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà finansuje
w ca∏oÊci BOR ze Êrodków b´dàcych w jego
dyspozycji.”;
6) w art. 18:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1—3
i pkt 13—18a” zast´puje si´ wyrazami „art. 6
ust. 1 pkt 1—3 i pkt 13—18b”,
b) w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „Stra˝y Granicznej”
dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu”;
7) w art. 36 w ust. 2 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1—4,
6—9, 11—18a, 20 i ust. 2” zast´puje si´ wyrazami
„art. 6 ust. 1 pkt 1—4, 6—9, 11—18b, 20 i ust. 2”.
Art. 134. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
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Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 32 w ust. 3 w pkt 6
po wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu” i przecinek;
2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 dodaje si´ lit. g) w brzmieniu:
„g) w Biurze Ochrony Rzàdu,”;
3) w art. 45 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) Biurze Ochrony Rzàdu”.
Art. 135. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r.
Nr 22, poz. 247) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci II „Informacje niejawne oznaczone klauzulà «tajne» ze wzgl´du na
obronnoÊç i bezpieczeƒstwo paƒstwa oraz porzàdek
publiczny” w pkt 28, 29 oraz 33 po wyrazach „Stra˝y
Granicznej” dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „Biura
Ochrony Rzàdu”.
Art. 136. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposa˝eniu
˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500) w art. 4 wyrazy
„2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „2005 r.”
Art. 137. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by
Wi´ziennej i Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 53,
poz. 548) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w tytule po wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje
si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”;
2) w art. 1:
a) w ust. 1 po wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”
b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej,” dodaje si´ wyrazy „funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu,”.
Art. 138. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) w art. 16 w ust. 2 po
wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”.
Art. 139. 1. ˚o∏nierze zawodowi pe∏niàcy w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej
Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzàdu stajà si´ z mocy prawa funkcjonariuszami BOR, chyba ˝e w terminie 30 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy z∏o˝à pisemne oÊwiadczenie, ˝e nie wyra˝ajà na to zgody.
2. ˚o∏nierze zawodowi pe∏niàcy s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzàdu, którzy
z∏o˝yli oÊwiadczenie woli, o którym mowa w ust. 1,
przechodzà do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej
za jego zgodà. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych zwalnia ze s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych, którzy
nie podejmà s∏u˝by w BOR lub nie przejdà do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
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3. Funkcjonariuszom, którzy podejmujà s∏u˝b´
w BOR w trybie okreÊlonym w ust. 1:
1) czas pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej wlicza
si´ do okresu s∏u˝by w BOR w zakresie wszystkich
uprawnieƒ zwiàzanych z tà s∏u˝bà, a w szczególnoÊci nabytych praw do zaopatrzenia emerytalnego
na zasadach obowiàzujàcych w dniu powo∏ania do
s∏u˝by w Jednostce Wojskowej Nr 1004 — Biuro
Ochrony Rzàdu, z zastrze˝eniem art. 62,
2) nie przys∏ugujà nale˝noÊci w zwiàzku ze zwolnieniem ze s∏u˝by wojskowej.
4. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, nieposiadajàcy wykszta∏cenia Êredniego sà obowiàzani
do uzupe∏nienia tego wykszta∏cenia w terminie 5 lat.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych lub
upowa˝niony przez niego prze∏o˝ony mo˝e osobom
przyj´tym do pe∏nienia s∏u˝by w BOR zaliczyç na ich
proÊb´ do wys∏ugi lat w BOR okresy zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych lub Ministerstwie
Obrony Narodowej.
Art. 140. 1. Poborowego skierowanego za jego zgodà do s∏u˝by w BOR mianuje si´ funkcjonariuszem
w s∏u˝bie kandydackiej na okres równy okresowi zasadniczej s∏u˝by wojskowej.
2. Funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej mogà
pe∏niç s∏u˝b´ ochronnà, prowadziç dzia∏ania ochronne
i wykonywaç czynnoÊci administracyjno-porzàdkowe.
Funkcjonariusze ci pe∏nià s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym.
3. Przepisy rozdzia∏ów 4—6, 8 i 9 dotyczàce funkcjonariuszy w s∏u˝bie przygotowawczej stosuje si´ równie˝ do funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej, z wyjàtkiem art. 65, art. 68, art. 102—104 oraz art. 122.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ s∏u˝by, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pe∏nienia, z uwzgl´dnieniem czasu pe∏nienia s∏u˝by, o której mowa w ust. 1,
oraz porzàdku dnia.
Art. 141. 1. Osob´, która odby∏a s∏u˝b´ kandydackà
w BOR i posiada bardzo dobrà opini´ s∏u˝bowà, Szef
BOR, na jej wniosek, mo˝e mianowaç funkcjonariuszem w s∏u˝bie przygotowawczej BOR.
2. Okres s∏u˝by kandydackiej zalicza si´ do okresu
s∏u˝by przygotowawczej, je˝eli przerwa pomi´dzy s∏u˝bà kandydackà a podj´ciem s∏u˝by przygotowawczej
nie przekracza 3 miesi´cy.
Art. 142. 1. ˚o∏nierze odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà w Jednostce Wojskowej Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzàdu z chwilà wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ funkcjonariuszami w s∏u˝bie kandydackiej BOR,
chyba ˝e z∏o˝à pisemne oÊwiadczenie, i˝ nie wyra˝ajà
na to zgody.
2. ˚o∏nierze, którzy nie wyra˝à zgody, o której mowa w ust. 1, pe∏nià nadal zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà.
W stosunku do tych ˝o∏nierzy stosuje si´ przepisy wojskowe.
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3. Funkcjonariusze sà uprawnieni do wydawania
rozkazów podleg∏ym im ˝o∏nierzom s∏u˝by zasadniczej.

3. Jednostki wojskowe w okresie likwidacji mogà
wykonywaç zadania w zakresie ochrony osób oraz
obiektów o szczególnym znaczeniu.

4. Uprawnienia prze∏o˝onych dyscyplinarnych
przys∏ugujà funkcjonariuszom:

4. W razie og∏oszenia mobilizacji w czasie wojny
jednostki wojskowe stajà si´ z mocy prawa cz´Êcià Si∏
Zbrojnych.

1) w post´powaniu dyscyplinarnym prowadzonym
w pierwszej instancji — szefom komórek organizacyjnych BOR, w których s∏u˝b´ odbywajà ˝o∏nierze
s∏u˝by zasadniczej,
2) w post´powaniu odwo∏awczym — prze∏o˝onym
szefów komórek organizacyjnych, o których mowa
w pkt 1.
5. Okres odbytej zasadniczej s∏u˝by wojskowej wlicza si´ do okresu s∏u˝by kandydackiej.
6. Okres s∏u˝by kandydackiej traktuje si´ jako okres
odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej.
Art. 143. 1. Osobne kwatery sta∏e pozostajàce
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub podleg∏ych mu organów, przydzielone ˝o∏nierzom zawodowym Jednostki Wojskowej Nr 1004 —
Biuro Ochrony Rzàdu, którzy zostali funkcjonariuszami
BOR, stajà si´, z mocy prawa, lokalami w rozumieniu
niniejszej ustawy.
2. Je˝eli norma zaludnienia przydzielonej osobnej
kwatery sta∏ej, o której mowa w ust. 1, jest wy˝sza od
normy zaludnienia przys∏ugujàcej osobie wymienionej
w ust. 1 jako funkcjonariuszowi, osoba ta zachowuje
prawo do tej normy w zajmowanym dotychczas lokalu.
3. Uprawnienia nabyte na podstawie ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80,
poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24)
przez ˝o∏nierzy zawodowych Jednostki Wojskowej
Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzàdu, którzy zostali funkcjonariuszami BOR, stajà si´, z mocy prawa, uprawnieniami mieszkaniowymi funkcjonariuszy BOR w rozumieniu niniejszej ustawy.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ tak˝e do osób, o których mowa w ust. 1, je˝eli osoby te uzyska∏y policyjne
zaopatrzenie emerytalne.
5. W stosunku do funkcjonariuszy, którzy poprzednio byli ˝o∏nierzami zawodowymi i otrzymali osobne
kwatery sta∏e, z zastrze˝eniem ust. 1—4, stosuje si´
przepisy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych w zakresie
sprzeda˝y osobnych kwater sta∏ych.
Art. 144. 1. Jednostki wojskowe podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, zwane dalej
„jednostkami wojskowymi”, podlegajà likwidacji do
dnia 31 grudnia 2001 r.
2. W terminie okreÊlonym w ust. 1 jednostki wojskowe zostajà podporzàdkowane ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

Art. 145. 1. ˚o∏nierzom jednostek wojskowych
przys∏ugujà uprawnienia funkcjonariuszy Policji okreÊlone w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3 i 5—7, w art. 16 ust. 1 pkt 1
i 2 oraz 4 i 5, a tak˝e w art. 17 ust. 1 pkt 1—8 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101,
poz. 1092), je˝eli wykonujà zadania w zakresie niezb´dnym do ochrony osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe oraz osób, które ze wzgl´du na dobro paƒstwa nale˝y objàç ochronà, ochrony delegacji
paƒstw obcych przebywajàcych na terenie Polski,
a tak˝e ochrony i zapewnienia nale˝ytego funkcjonowania urzàdzeƒ i obiektów o szczególnym znaczeniu.
2. Do post´powania przy wykonywaniu dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce funkcjonariuszy Policji.
Art. 146. 1. ˚o∏nierze zawodowi jednostek wojskowych, z którymi do dnia 31 grudnia 2001 r. nie rozwiàzano stosunku s∏u˝bowego, przechodzà do dyspozycji
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
2. ˚o∏nierze, o których mowa w ust. 1, mogà przejÊç
do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej za jego zgodà.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych zwalnia z zawodowej s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy, którzy
w terminie okreÊlonym w ust. 1 nie przejdà do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
Art. 147. Funkcjonariusze, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy pobierajà równowa˝nik za brak kwatery przyznany na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów, zachowujà prawo do jego otrzymywania do czasu zrealizowania uprawnieƒ wynikajàcych
z art. 81 i art. 83 ust. 1 pkt 2.
Art. 148. Post´powania dyscyplinarne wszcz´te
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy prowadzi si´
na podstawie jej przepisów oraz przepisów wydanych
na jej podstawie.
Art. 149. Wobec ˝o∏nierzy Jednostki Wojskowej
Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzàdu do czasu wydania
przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe, o ile nie sà sprzeczne
z niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 150. Traci moc ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r.
o czasowym podporzàdkowaniu niektórych jednostek
wojskowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 120,
poz. 1268).
Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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