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1469
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyska∏y uprawnienia
w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych
Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kwalifikacje osób
uprawnionych do wykonywania prac podwodnych,
które uzyska∏y uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, zwane dalej
„kwalifikacjami s∏u˝bowymi”, odpowiadajàce kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa
w art. 19 ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.
§ 2. Kwalifikacje s∏u˝bowe potwierdzone w Ksià˝ce
nurka, o której mowa w rozporzàdzeniu Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
(Dz. U. Nr 138, poz. 1468), dokumentujà uzyskanie kwalifikacji m∏odszego nurka, nurka lub nurka instruktora
i odbycie przeszkoleƒ we w∏aÊciwej s∏u˝bie podleg∏ej
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz
stanowià podstaw´ do uzyskania odpowiedniego dyplomu nurka lub kierownika prac podwodnych.
§ 3. 1. Kwalifikacje s∏u˝bowe m∏odszego nurka odpowiadajà kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy w zakresie samodzielnego
wykonywania prac podwodnych na ma∏ych g∏´boko————————
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 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

Êciach, a po odbyciu dodatkowych szkoleƒ w oparciu
o programy uwzgl´dniajàce pragmatyk´ s∏u˝bowà odpowiadajà kwalifikacjom do wykonywania prac podwodnych na Êrednich g∏´bokoÊciach w asyÊcie nurka II lub I klasy.
2. Kwalifikacje s∏u˝bowe nurka odpowiadajà kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy w pe∏nym zakresie, a po odbyciu dodatkowych szkoleƒ w oparciu o programy uwzgl´dniajàce
pragmatyk´ s∏u˝bowà odpowiadajà kwalifikacjom do
wykonywania zawodu nurka II klasy.
3. Kwalifikacje s∏u˝bowe nurka instruktora odpowiadajà kwalifikacjom wymaganym do wykonywania
zawodu nurka I klasy.
§ 4. Osoby posiadajàce kwalifikacje s∏u˝bowe nurka i nurka instruktora oraz pe∏niàce funkcj´ kierujàcego pracami podwodnymi w zakresie posiadanych
uprawnieƒ, potwierdzonych w Ksià˝ce nurka, spe∏niajà wymagania niezb´dne do uzyskania kwalifikacji do
wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych
II klasy.
§ 5. Osoba obs∏ugujàca urzàdzenia i wyposa˝enie
techniczne wykorzystywane do prac podwodnych, posiadajàca kwalifikacje s∏u˝bowe potwierdzone zaÊwiadczeniem o ukoƒczeniu szkolenia w tym zakresie,
spe∏nia wymagania niezb´dne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora systemów nurkowych.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

1470
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu
oraz cz∏onkom ich rodzin
1

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,

poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
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 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki przyznawania
dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu oraz cz∏onkom ich rodzin,
a tak˝e jej wysokoÊç, sposób jej obliczania i realizacji
oraz terminy jej wyp∏aty.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) funkcjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu;
2) uposa˝eniu bazowym — nale˝y przez to rozumieç
miesi´czne uposa˝enie zasadnicze funkcjonariusza
w stopniu plutonowego z wys∏ugà do 2 lat, wed∏ug
stawki przewidzianej dla 29. grupy uposa˝enia.
§ 3. 1. Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje funkcjonariuszowi, który w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by
naby∏ w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu
wypoczynkowego.
2. Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje funkcjonariuszowi oraz jego ma∏˝onkowi i dzieciom pozostajàcym na jego utrzymaniu w wysokoÊci okreÊlonej w tabeli, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
3. WysokoÊç dop∏aty do wypoczynku ustala si´ na
podstawie z∏o˝onego przez funkcjonariusza wniosku,
którego wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz za∏àcza zaÊwiadczenia, wystawione przez w∏aÊciwe podmioty, dokumentujàce wysokoÊç uzyskanych
dochodów przez funkcjonariusza, jego ma∏˝onka i dzieci pozostajàce na jego utrzymaniu w roku poprzedzajàcym rok nabycia prawa do dop∏aty do wypoczynku.
5. Funkcjonariusz, którego miesi´czny dochód
brutto na cz∏onka rodziny z roku poprzedniego przekroczy∏ 100 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego
w roku poprzednim, za∏àcza do wniosku o wyp∏at´ dop∏aty do wypoczynku oÊwiadczenie o tym fakcie.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3—5, funkcjonariusz sk∏ada w komórce organizacyjnej Biura
Ochrony Rzàdu w∏aÊciwej w sprawach finansowych
w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, za który
naby∏ prawo do urlopu wypoczynkowego.
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7. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz sk∏ada nie wczeÊniej ni˝:
1) po dokonaniu op∏aty lub przedp∏aty za pobyt funkcjonariusza, jego ma∏˝onka lub dziecka pozostajàcego na jego utrzymaniu w oÊrodku wczasowym,
na kolonii lub obozie m∏odzie˝owym;
2) na 30 dni przed dniem rozpocz´cia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych
dni kalendarzowych albo takiej cz´Êci urlopu wypoczynkowego, którego wymiar ∏àcznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiàgnie 14 dni kalendarzowych w roku, za który przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku;
3) na 30 dni przed up∏ywem roku kalendarzowego, za
który przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, albo
dniem zwolnienia ze s∏u˝by, je˝eli nie zasz∏y okolicznoÊci wymienione w pkt 1 i 2.
8. Liczb´ cz∏onków rodziny funkcjonariusza, na których przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, ustala si´
wed∏ug stanu rodzinnego funkcjonariusza na dzieƒ
z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie póêniej
jednak ni˝ w ostatnim dniu s∏u˝by pe∏nionej w danym
roku.
9. WysokoÊç dop∏aty ustala si´ wed∏ug uposa˝enia
bazowego obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz naby∏ prawo
do urlopu wypoczynkowego.
§ 4. 1. Wyp∏aty dop∏aty do wypoczynku dokonuje
komórka organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w sprawach finansowych, w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia przez funkcjonariusza wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3—5.
2. Wyp∏aty dop∏aty do wypoczynku funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by dokonuje si´ w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. (poz. 1470)

Za∏àcznik nr 1

WYSOKOÂå DOP¸ATY DO WYPOCZYNKU
WysokoÊç dochodu brutto
na jednà uprawnionà osob´:
poni˝ej 60 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku poprzedniego
od 60 % do 75 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu
1 stycznia roku poprzedniegoo
od 75 % do 100 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu
1 stycznia roku poprzedniego
powy˝ej 100 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu
1 stycznia roku poprzedniego

WysokoÊç dop∏aty do wypoczynku na
jednà uprawnionà osob´:
40 % uposa˝enia bazowego
35 % uposa˝enia bazowego
20 % uposa˝enia bazowego
15 % uposa˝enia bazowego
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYP¸AT¢ DOP¸ATY DO WYPOCZYNKU

...................................................

Warszawa, dnia ........................................ r.

(stopieƒ, imi´ i nazwisko
funkcjonariusza)

...................................................
(komórka organizacyjna BOR)

WNIOSEK O WYP¸AT¢ DOP¸ATY DO WYPOCZYNKU ZA ............. ROK
I. Prosz´ o wyp∏acenie dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej w roku .................. na nast´pujàce osoby:

Lp.

Imi´ i nazwisko

Stopieƒ
pokrewieƒstwa

1

wnioskodawca

2

ma∏˝onek

Data urodzenia

Uwagi

3
4

1. OÊwiadczam, ˝e wymienione osoby nie korzysta∏y z dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej z tytu∏u pe∏nienia
s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu w danym roku kalendarzowym.
2. JednoczeÊnie oÊwiadczam, ˝e w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by naby∏em/am w bie˝àcym roku kalendarzowym
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ........... dni roboczych, z czego wykorzysta∏em/am ............ dni
roboczych.
3. Wykorzystanie urlopu planuj´ w okresie od .............................. do ............................ . Na wy˝ej wymienione
osoby dokonano przedp∏aty na .............................. (okreÊliç form´ wypoczynku) w .............................................,
dowód przedp∏aty w za∏àczeniu.
PrawdziwoÊç powy˝szych danych stwierdzam w∏asnor´cznym podpisem pod rygorem zwrotu nienale˝nie
pobranej dop∏aty do wypoczynku, uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej za podawanie nieprawdziwych
danych.

...............................................
(data i podpis wnioskodawcy)
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II.
(wype∏nia obliczajàcy wysokoÊç dop∏aty do wypoczynku)

Obliczanie wysokoÊci dop∏aty do wypoczynku za ............ rok
100 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku
poprzedniego

.................... r.

............................ z∏

75 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku
poprzedniego

.................... r.

............................ z∏

60 % uposa˝enia bazowego obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku
poprzedniego

.................... r.

............................ z∏

1. Roczny dochód funkcjonariusza

............................ z∏

2. Roczny dochód ma∏˝onka

............................ z∏

3. Roczny dochód dzieci funkcjonariusza

............................ z∏

4. Razem dochody (1+2+3)

............................ z∏

5. Liczba cz∏onków rodziny

............................ z∏

6. Przeci´tny miesi´czny dochód na cz∏onka rodziny

............................ z∏

7. Przyznana dop∏ata do wypoczynku brutto na osob´ uprawnionà

............................ z∏

8. Obliczanie nale˝noÊci:

Kwota dop∏aty
do wypoczynku
przys∏ugujàca na
1 uprawnionà osob´ (poz. 7)

Liczba osób, którym przys∏uguje dop∏ata
do wypoczynku (poz. 5), w tym:

¸àczna kwota
dop∏aty
do wypoczynku

obj´tych podatkiem
zwolnionych z podatku*)
OGÓ¸EM

S∏ownie: ...........................................................................................................................................................................

...................................................
(podpis osoby obliczajàcej
wysokoÊç dop∏aty do wypoczynku)

*)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.).

