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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Nagrod´ rocznà przyznaje si´ funkcjonariuszo-
wi Biura Ochrony Rzàdu, zwanemu dalej „funkcjona-
riuszem”, który:

1) nie zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia pu-
blicznego,

2) nie zosta∏ w ostatnim roku kalendarzowym zwol-
niony ze s∏u˝by z powodu skazania prawomocnym
wyrokiem sàdu za przest´pstwo inne ni˝ umyÊlne
Êcigane z oskar˝enia publicznego albo wskutek
otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii
s∏u˝bowej,

3) nie zosta∏ ukarany prawomocnym orzeczeniem ka-
ry dyscyplinarnej ostrze˝enia o niepe∏nej przydat-
noÊci do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku, wy-

znaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝e-
nia stopnia, ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by, wydalenia ze s∏u˝by.

§ 2. 1. Nagrod´ rocznà przyznaje si´ za okres roku
kalendarzowego, w którym jest wyp∏acana.

2. Nagrod´ rocznà wyp∏aca si´ w miesiàcu czerwcu
przed dniem Êwi´ta Biura Ochrony Rzàdu, z zastrze˝e-
niem § 3 ust. 5.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje nagroda
roczna w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
przys∏ugujàcego za miesiàc czerwiec danego roku ka-
lendarzowego, z zastrze˝eniem ust. 2—6.

2. W razie pe∏nienia przez funkcjonariusza s∏u˝by
przez cz´Êç roku kalendarzowego, z tym ˝e nie mniej
ni˝ przez 3 miesiàce od dnia mianowania, nagrod´
rocznà przyznaje si´ w wysokoÊci proporcjonalnej do
liczby miesi´cy przypadajàcych od dnia powo∏ania do
koƒca roku kalendarzowego.

3. Okresy s∏u˝by krótsze od miesiàca kalendarzo-
wego sumuje si´, przyjmujàc, ˝e ka˝de 30 dni s∏u˝by
stanowi pe∏ny miesiàc kalendarzowy.

4. Nagroda roczna za jeden miesiàc kalendarzowy
wynosi 1/12 jej wysokoÊci wynikajàcej z ust. 1.

5. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze s∏u˝by na-
grod´ rocznà wyp∏aca si´ w dniu zwolnienia w wyso-
koÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia funkcjonariusza
w ostatnim miesiàcu kalendarzowym przed zwolnie-
niem, proporcjonalnie do liczby miesi´cy kalendarzo-
wych s∏u˝by pe∏nionej w roku zwolnienia ze s∏u˝by.

6. Nagrod´ rocznà przys∏ugujàcà zmar∏emu lub za-
ginionemu funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ ma∏˝onkowi
lub cz∏onkowi rodziny, o których mowa w art. 107 ust. 2
ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzà-
du.

§ 4. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe
uleg∏y pogorszeniu, mo˝na przyznaç zapomog´ pie-
ni´˝nà. Przy przyznawaniu zapomogi nale˝y braç pod
uwag´ wszystkie okolicznoÊci majàce wp∏yw na sytu-
acj´ materialnà funkcjonariusza i jego rodziny.

§ 5. Podstaw´ do wyp∏aty nagród i zapomóg stano-
wi rozkaz personalny lub inny dokument sporzàdzony
na piÊmie przez osoby, o których mowa w § 6.

§ 6. 1. Nagrody roczne i zapomogi przyznaje funk-
cjonariuszowi:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

2) Szef Biura Ochrony Rzàdu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych przy-
znaje nagrody roczne i zapomogi Szefowi Biura Ochro-
ny Rzàdu i jego zast´pcom.

§ 7. 1. Nagrody sà przyznawane z w∏asnej inicjaty-
wy osób, o których mowa w § 6.

2. Zapomoga mo˝e byç udzielona na uzasadniony
wniosek funkcjonariusza lub na wniosek bezpoÊred-
niego prze∏o˝onego funkcjonariusza.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 23 — 1425 — Poz. 233 


