
Na podstawie art. 60b ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1712, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sum´ ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków w umowach ubezpieczenia, zawiera-
nych przez Szefa Biura Ochrony Rzàdu na rachu-
nek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu wyko-
nujàcych obowiàzki s∏u˝bowe poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej w paƒstwie, którego teryto-
rium zosta∏o uznane w ca∏oÊci lub cz´Êci za stref´
dzia∏aƒ wojennych na podstawie odr´bnych prze-
pisów;

2) sum´ ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êli-
wych wypadków w umowach ubezpieczenia, za-
wieranych przez Szefa Biura Ochrony Rzàdu na
rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu
wykonujàcych obowiàzki s∏u˝bowe poza granica-

mi Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium
paƒstw lub ich cz´Êci, na których obszarze wyko-
nywanie obowiàzków s∏u˝bowych przez funkcjo-
nariuszy Biura Ochrony Rzàdu minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych objà∏ wymogiem zawar-
cia umowy ubezpieczenia z uwagi na zagro˝enie
atakami terrorystycznymi, niepokojami spo∏ecz-
nymi, przest´pczoÊcià kryminalnà lub katastrofa-
mi naturalnymi, o których mowa w art. 60a ust. 2
ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu.

§ 2. 1. Suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci
funkcjonariusza stanowi pi´ciokrotnoÊç dwunasto-
miesi´cznego przeci´tnego uposa˝enia funkcjonariu-
szy Biura Ochrony Rzàdu za rok ubieg∏y, o którym mo-
wa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu.

2. Suma ubezpieczenia z tytu∏u uszkodzenia cia∏a,
rozstroju zdrowia funkcjonariusza stanowi 1/100 kwo-
ty, o której mowa w ust. 1, za ka˝dy procent uszczerb-
ku na zdrowiu.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie okreÊlenia sum ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków w umowach
ubezpieczenia zawieranych na rachunek 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 3 rozporzàdzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) 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.




