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2. Koszty pogrzebu cz∏onków rodziny funkcjonariusza pokrywa si´ na jego pisemny wniosek, z∏o˝ony do
bezpoÊredniego prze∏o˝onego.
§ 3. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowego sà:
1) wyciàg z aktu zgonu funkcjonariusza lub cz∏onka rodziny funkcjonariusza, a w przypadku pogrzebu
dziecka martwo urodzonego — zaÊwiadczenie, ˝e
dziecko urodzi∏o si´ martwe;
2) orygina∏y rachunków obejmujàcych rzeczywiste
koszty pogrzebu poniesione przez funkcjonariusza
lub osob´, która pokry∏a koszty pogrzebu;

Poz. 1622, 1623 i 1624

3) oÊwiadczenie funkcjonariusza lub cz∏onka rodziny
funkcjonariusza, i˝ nie przys∏uguje mu zasi∏ek z tytu∏u Êmierci funkcjonariusza lub cz∏onka rodziny
funkcjonariusza na podstawie odr´bnych przepisów, oraz dowód potwierdzajàcy wysokoÊç pobranego na podstawie tych przepisów zasi∏ku.
§ 4. Zasi∏ek pogrzebowy wyp∏aca komórka finansowa Biura Ochrony Rzàdu.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

1623
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie stawek uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego typowych dla poszczególnych stopni
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.
Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ nast´pujàce stawki uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego typowe dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu:
1) genera∏a dywizji
— 3 188,00 z∏;
2) genera∏a brygady
— 2 579,00 z∏;
3) pu∏kownika
— 1 791,00 z∏;
4) podpu∏kownika
— 1 075,00 z∏;
5) majora
— 996,00 z∏;
6) kapitana
— 953,00 z∏;
7) porucznika
— 845,00 z∏;
8) podporucznika
— 824,00 z∏;
9) starszego chorà˝ego
— 756,00 z∏;
10) chorà˝ego
— 756,00 z∏;
11) m∏odszego chorà˝ego
— 756,00 z∏;

12) starszego sier˝anta
13) sier˝anta
14) plutonowego
15) kaprala
16) starszego szeregowego
17) szeregowego

— 584,00 z∏;
— 584,00 z∏;
— 584,00 z∏;
— 584,00 z∏;
— 200,00 z∏;
— 150,00 z∏.

§ 2. Stawki, o których mowa w § 1, przys∏ugujà
funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2002 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
———————

1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

1624
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych ratownikom górskim i wodnym w zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej.
Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
———————

poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4,
poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres obowiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaj i wysokoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych w zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej.

1) Minister

