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Poz. 734

734
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków podwy˝szania emerytur funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,
Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 65) zarzàdza si´, co nast´puje:

2) w sk∏adzie za∏óg nawodnych jednostek p∏ywajàcych, je˝eli funkcjonariusz w ciàgu tego roku pe∏ni∏ s∏u˝b´ na jednostkach p∏ywajàcych w wymiarze nie mniejszym ni˝ 60 dni, a s∏u˝ba ta by∏a po∏àczona z wyjÊciem w morze przez okres 30 dni, co
najmniej 6 godzin dziennie;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
podwy˝szania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej, zwanych dalej
„funkcjonariuszami”.

a) skoczka w jednostce obj´tej szkoleniem spadochronowym wykona∏ w ciàgu roku skoki spadochronowe przewidziane w programie szkolenia
jednostki,

§ 2. Emerytur´ podwy˝sza si´ o 2 % podstawy wymiaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nionej bezpoÊrednio:
1) w charakterze nurka i p∏etwonurka, je˝eli funkcjonariusz:
a) wykonujàcy, w ramach obowiàzków s∏u˝bowych, czynnoÊci nurka, p∏etwonurka lub instruktora szkolenia p∏etwonurków,
b) pe∏niàcy s∏u˝b´ w jednostce nieobj´tej szkoleniem nurkowym, za zgodà prze∏o˝onych
— wykona∏ norm´ rocznà przebywania pod wodà
i w podwy˝szonym ciÊnieniu, okreÊlonà w za∏àczniku do rozporzàdzenia;
2) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu, je˝eli funkcjonariusz spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) naby∏ uprawnienia i kwalifikacje, w tym tak˝e
w zakresie antyterrorysty minera — pirotechnika, do udzia∏u w dzia∏aniach bojowych, realizowanych przez jednostk´ lub komórk´ antyterrorystycznà Policji lub przez Stra˝ Granicznà,
b) bra∏ udzia∏, w ramach obowiàzków s∏u˝bowych, w dzia∏aniach bojowych Policji lub Stra˝y Granicznej lub w procesie szkolenia, majàcym na celu przygotowanie do takich dzia∏aƒ,
okreÊlonym przez Komendanta G∏ównego Policji lub Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.
§ 3. Emerytur´ podwy˝sza si´ o 1 % podstawy wymiaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nionej bezpoÊrednio:
1) w sk∏adzie personelu latajàcego na samolotach
i Êmig∏owcach, je˝eli funkcjonariusz wykona∏ loty
w wymiarze nie mniejszym ni˝ 40 godzin w ciàgu
tego roku;

3) w charakterze skoczka spadochronowego, je˝eli
funkcjonariusz zajmujàcy stanowisko:

b) instruktora spadochronowego wykona∏ skoki
przewidziane w programie szkolenia jednostki
dla instruktorów spadochronowych, jednak nie
mniej ni˝ 20 skoków w ciàgu roku,
c) skoczka spadochronowego lub instruktora spadochronowego pe∏niàcego czasowo s∏u˝b´
w jednostce nieobj´tej szkoleniem spadochronowym wykona∏ w ciàgu roku, za zgodà prze∏o˝onych, liczb´ skoków, o której mowa
w lit. a i b;
4) w s∏u˝bie wywiadowczej za granicà, je˝eli funkcjonariusz wykonywa∏ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze lub kierowa∏ wykonywaniem takich czynnoÊci;
5) w charakterze sapera, je˝eli funkcjonariusz bra∏
udzia∏ w lokalizowaniu, rozpoznawaniu, transporcie, niszczeniu materia∏ów wybuchowych lub neutralizacji urzàdzeƒ wybuchowych, w tym samodzia∏owych, lub ich atrap — co najmniej przez
12 dni w ciàgu roku; za s∏u˝b´ pe∏nionà w charakterze sapera uwa˝a si´ równie˝ wykonywanie
czynnoÊci w charakterze minera — pirotechnika
lub pirotechnika.
§ 4. Emerytur´ podwy˝sza si´ o 0,5 % podstawy
wymiaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nionej w warunkach
szczególnie zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu, je˝eli funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych:
1) podejmowa∏, co najmniej 6 razy w ciàgu roku,
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-Êledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porzàdku publicznego w sytuacjach, w których istnia∏o bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia;
2) uczestniczy∏, co najmniej przez 30 dni w ciàgu roku, w fizycznej ochronie osób lub mienia w warun-
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na froncie w czasie wojny oraz w strefie dzia∏aƒ wojennych:

3) bra∏ bezpoÊredni udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych, w tym ratowniczo-gaÊniczych, lub bezpoÊrednio tymi dzia∏aniami na miejscu zdarzenia kierowa∏ — co najmniej przez 30 dni w ciàgu roku;

1) w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) bra∏ udzia∏, co najmniej przez 8 miesi´cy w ciàgu
roku, w sta∏ym wype∏nianiu zadaƒ w zakresie bezpoÊredniej ochrony i opieki nad osadzonymi:

3) w Biurze Ochrony Rzàdu;

a) w oddzia∏ach dla nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagajàcych stosowania szczególnych Êrodków leczniczo-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie
do dnia 31 sierpnia 1998 r. lub
b) w oddzia∏ach dla osadzonych niebezpiecznych
i w oddzia∏ach terapeutycznych dla skazanych
z zaburzeniami psychicznymi lub upoÊledzonymi umys∏owo, o których mowa odpowiednio
w art. 88 § 3 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 557, z póên. zm.1)) — po dniu 1 wrzeÊnia 1998 r.

2) w sk∏adzie polskich kontyngentów do misji specjalnych organizacji mi´dzynarodowych;

4) je˝eli funkcjonariusz zosta∏ oddelegowany do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych odpowiednio poza
Policjà, Agencjà Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencjà Wywiadu, Stra˝à Granicznà, Biurem
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà lub
S∏u˝bà Wi´ziennà.
§ 6. Przepis § 5 pkt 3 stosuje si´ do s∏u˝by pe∏nionej od dnia 30 marca 2001 r.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————

§ 5. Emerytur´ podwy˝sza si´ o 0,5 % podstawy
wymiaru za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc pe∏nienia s∏u˝by

2)

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych warunków podwy˝szania emerytur
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej (Dz. U. Nr 167, poz. 1373), utrzymanym w mocy na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609
i Nr 210, poz. 2048), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 734)

NORMY ROCZNE PRZEBYWANIA POD WODÑ I W PODWY˚SZONYM CIÂNIENIU DLA NURKÓW
I P¸ETWONURKÓW

Stanowiska/funkcje nurkowe

Norma roczna
nurkowaƒ
(w godz.)

Uwagi

1

2

3

Nurek, p∏etwonurek i instruktor
szkolenia p∏etwonurków

70

W wykonywanej normie powinno byç szeÊciokrotnie nurkowanie do g∏´bokoÊci, na którà
dopuszczony jest specjalista

Szef grupy (kompanii) nurków
i p∏etwonurków

60

