
Na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 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 opi-
nii 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, z zastrze-
˝eniem § 3 ust. 2.

2. Nagrod´ rocznà wyp∏aca si´ w miesiàcu czerw-
cu przed dniem Êwi´ta Biura Ochrony Rzàdu, z zastrze-
˝eniem § 3 ust. 4.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje nagroda
roczna w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
przys∏ugujàcego w dniu 1 czerwca danego roku kalen-
darzowego, z zastrze˝eniem ust. 2—5.

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 do koƒca
maja tego roku, nagrod´ rocznà przyznaje si´ w wyso-
koÊci proporcjonalnej do liczby miesi´cy przypadajà-

cych od dnia mianowania do koƒca roku kalendarzo-
wego.

3. Nagroda roczna za jeden miesiàc kalendarzowy
s∏u˝by wynosi 1/12 jej wysokoÊci wynikajàcej z ust. 1.

4. Nagrod´ rocznà w wysokoÊci proporcjonalnej
do liczby miesi´cy s∏u˝by w danym roku kalendarzo-
wym przyznaje si´ równie˝ funkcjonariuszowi, który
do koƒca maja danego roku kalendarzowego zosta∏
zwolniony ze s∏u˝by. Nagrod´ rocznà wyp∏aca si´
w dniu zwolnienia funkcjonariusza, przyjmujàc za pod-
staw´ jej obliczenia uposa˝enie nale˝ne funkcjonariu-
szowi za ostatni miesiàc pe∏nienia s∏u˝by.

5. Nagrod´ rocznà przys∏ugujàcà zmar∏emu lub za-
ginionemu funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ ma∏˝onko-
wi lub cz∏onkowi rodziny, o których mowa w art. 107
ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochro-
ny Rzàdu.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na przyznaç nagrod´
uznaniowà za wzorowe wykonywanie zadaƒ s∏u˝bo-
wych, przejawianà inicjatyw´ w s∏u˝bie oraz podno-
szenie kwalifikacji zawodowych.

2. Nagrod´, o której mowa w ust. 1, mo˝na przy-
znaç w szczególnoÊci za dokonanie czynu Êwiadczàce-
go o odwadze funkcjonariusza oraz za s∏u˝b´ w trud-
nych warunkach, wymagajàcych znacznego nak∏adu
pracy.

3. W przypadku przyznania funkcjonariuszowi na-
grody uznaniowej jej maksymalna wysokoÊç ka˝dora-
zowo nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci jednomiesi´cz-
nego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, przys∏ugujàcego funkcjonariu-
szowi za miesiàc, w którym przyznawana jest nagro-
da.

4. Nagrod´ uznaniowà wyp∏aca si´ w terminie
14 dni od dnia podj´cia decyzji o jej przyznaniu.

§ 5. 1. 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.

2. Zapomog´ pieni´˝nà mo˝na przyznaç do wyso-
koÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego
wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, przys∏ugujàce-
go funkcjonariuszowi za miesiàc, w którym przyzna-
wana jest zapomoga.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg 
dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy 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).

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.



§ 6. 1. Nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapo-
mogi przyznaje funkcjonariuszowi:

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

2) Szef Biura Ochrony Rzàdu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
przyznaje nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapo-
mogi Szefowi Biura Ochrony Rzàdu i jego zast´pcom.

§ 7. 1. Nagrody uznaniowe przyznawane sà z w∏a-
snej inicjatywy osób, o których mowa w § 6, lub na
wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego funkcjona-
riusza.

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

§ 8. Podstaw´ do wyp∏aty nagród i zapomóg sta-
nowi rozkaz lub inny dokument sporzàdzony na pi-
Êmie przez osoby, o których mowa w § 6, a w szczegól-
noÊci listy nagród i zapomóg.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Oleksy

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
1 marca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania na-
gród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 23, poz. 233), które na podsta-
wie art. 1 pkt 23 lit. b ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu i niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939) utraci∏o moc z dniem
31 grudnia 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz trybu
wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, piel´gniarki i po∏o˝nej 

podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz trybu wyboru
przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, piel´gniarki i po∏o˝nej podstawowej opie-
ki zdrowotnej (Dz. U. Nr 63, poz. 589) w § 9:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Wynagrodzenie wyp∏aca si´ Êwiadczeniodaw-
com w okresach miesi´cznych z do∏u za Êwiad-

czenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym
w okresie obj´tym rozliczeniem, z zastrze˝e-
niem ust. 4.

3. Wyp∏ata wynagrodzenia nast´puje w terminie
do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym Êwiadczeniodawca udzieli∏ ubez-
pieczonym Êwiadczeƒ zdrowotnych obj´tych
rozliczeniem, na podstawie prawid∏owo wy-
pe∏nionych dokumentów rozliczeniowych,
z zastrze˝eniem ust. 4. Dokumenty rozliczenio-
we Êwiadczeniodawca przedk∏ada Funduszowi
w terminie do 10. dnia miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym Êwiadczeniodawca
udzieli∏ ubezpieczonym Êwiadczeƒ zdrowot-
nych obj´tych rozliczeniem.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz mo˝e, w przypadkach uzasadnio-
nych sytuacjà finansowà Êwiadczeniodaw-
ców oraz z uwzgl´dnieniem stanu posiada-
nych przez Fundusz Êrodków finansowych,
wyp∏aciç Êwiadczeniodawcom wynagrodze-
nie za Êwiadczenia zdrowotne udzielone
ubezpieczonym w okresie rozliczeniowym

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1175, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609
i Nr 202, poz. 1956.


