Dziennik Ustaw Nr 66

— 3670 —

Poz. 402

402
USTAWA
z dnia 18 marca 2008 r.
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
odprawa poÊmiertna w wysokoÊci
okreÊlonej w art. 104 ust. 1—3, liczonej na dzieƒ zgonu, oraz nale˝noÊci,
o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2.

Art. 1. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712
i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2. Odprawa oraz nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 1, przys∏ugujà ma∏˝onkowi, który w dniu Êmierci funkcjonariusza pozostawa∏ z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej, a w razie braku ma∏˝onka — dzieciom, wnukom, rodzeƒstwu i rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci funkcjonariusza spe∏niali warunki
wymagane do uzyskania renty rodzinnej okreÊlone przepisami ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
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, z póên. zm.1)).

1) po art. 60 dodaje si´ art. 60a i 60b w brzmieniu:
„Art. 60a. 1. Szef BOR zawiera umow´ ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, wskutek których mo˝e nastàpiç uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia
lub Êmierç funkcjonariusza wykonujàcego obowiàzki s∏u˝bowe, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1—3 i 5, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w paƒstwach, których terytorium
w ca∏oÊci lub cz´Êci zosta∏o uznane za
stref´ dzia∏aƒ wojennych na podstawie odr´bnych przepisów.
2. Minister
w∏aÊciwy
do
spraw
wewn´trznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wskazane w ust. 1 terytoria paƒstw lub ich
cz´Êci, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na których obszarze wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych
przez funkcjonariuszy BOR wymaga
zawarcia
umowy
ubezpieczenia,
o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc wyst´pujàce na tych terytoriach
zagro˝enia zwiàzane z atakami terrorystycznymi, niepokojami spo∏ecznymi, przest´pczoÊcià kryminalnà lub
katastrofami naturalnymi.
Art. 60b. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sumy ubezpieczenia, o którym mowa
w art. 60a, uwzgl´dniajàc, ˝e nie mogà
byç ni˝sze ni˝ Êwiadczenie, o którym
mowa w art. 61.”;

3. Szef BOR przyznaje nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, w przypadku zagini´cia funkcjonariusza. Zagini´cie
funkcjonariusza oraz zwiàzek tego zagini´cia ze s∏u˝bà stwierdza minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w drodze decyzji.”;
4) po art. 107 dodaje si´ art. 107a w brzmieniu:
„Art. 107a. 1. W przypadku funkcjonariusza, którego Êmierç nastàpi∏a w zwiàzku ze
s∏u˝bà, ka˝demu z dzieci b´dàcych
na jego utrzymaniu, które w dniu jego Êmierci spe∏nia∏y warunki do uzyskania renty rodzinnej, Szef BOR
przyznaje pomoc finansowà na
kszta∏cenie, ze Êrodków przeznaczonych na ten cel w bud˝ecie BOR.

2) w art. 90 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przez przeci´tne uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 3, nale˝y rozumieç uposa˝enie wraz
z miesi´cznà równowartoÊcià nagrody rocznej.”;

2. Pomoc finansowa, o której mowa
w ust. 1, przys∏uguje uczniom po———————

3) art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏ugujà,
niezale˝nie od zasi∏ku pogrzebowego,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130,
poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82,
poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402.
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nadgimnazjalnych szkó∏ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó∏ publicznych dla m∏odzie˝y i dla doros∏ych oraz s∏uchaczom zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i kolegiów pracowników s∏u˝b
spo∏ecznych, oraz studentom szkó∏
wy˝szych do czasu ukoƒczenia
kszta∏cenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
ukoƒczenia 25. roku ˝ycia.
3. Minister
w∏aÊciwy
do
spraw
wewn´trznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania pomocy,
o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc tryb przyznawania i wysokoÊç
pomocy w zale˝noÊci od poziomu
kszta∏cenia i rodzaju szko∏y.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
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, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych orzekajàce
w sprawach kandydatów do s∏u˝by oraz funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komisje lekarskie podleg∏e
Szefowi
Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu,
a tak˝e wojskowe komisje lekarskie w stosunku do funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego lub S∏u˝by Wywiadu Wojskowego orzekajà tak˝e o:”;
2) w art. 24 w pkt 1a po lit. c dodaje si´ przecinek oraz
lit. d w brzmieniu:
„d) w czasie pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa, je˝eli funkcjonariusz wykonywa∏ zadania
w warunkach, o których mowa w art. 60a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712,
z póên. zm.3))”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130,
poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r.
Nr 82, poz. 558.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402.

403
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania Instytutowi Ochrony RoÊlin w Poznaniu statusu paƒstwowego
instytutu badawczego
Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

§ 1. 1. Instytutowi Ochrony RoÊlin z siedzibà w Poznaniu, utworzonemu na podstawie uchwa∏y nr 33
Prezydium Rzàdu z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie
reorganizacji nauki rolniczej (PRz. 59/51), zwanemu
dalej „Instytutem”, nadaje si´ status paƒstwowego
instytutu badawczego.
2. Instytut u˝ywa nazwy „Instytut Ochrony RoÊlin
— Paƒstwowy Instytut Badawczy”.
3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.

