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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kszta∏cenie dzieci
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, których Êmierç nastàpi∏a w zwiàzku ze s∏u˝bà
Na podstawie art. 107a ust. 3 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 szczegó∏owe warunki,
tryb oraz wysokoÊç przyznawania i wyp∏acania pomocy finansowej przeznaczonej na kszta∏cenie dzieci b´dàcych na utrzymaniu zmar∏ego funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, którego Êmierç nastàpi∏a w zwiàzku ze s∏u˝bà, w zale˝noÊci od poziomu kszta∏cenia i rodzaju szko∏y.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) pomocy — nale˝y przez to rozumieç pomoc finansowà, o której mowa w art. 107a ust. 1 ustawy
z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu,
zwanej dalej „ustawà o BOR”;

2) kopi´ orzeczenia komisji lekarskiej ustalajàcej
zwiàzek zgonu funkcjonariusza ze s∏u˝bà;
3) informacj´, w jakiej szkole, zak∏adzie kszta∏cenia
nauczycieli, kolegium pracowników s∏u˝b spo∏ecznych lub uczelni dziecko zamierza rozpoczàç lub
kontynuowaç nauk´, wraz ze wskazaniem iloÊci
semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;
4) kopi´ skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
5) kopi´ dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie
warunków do uzyskania renty rodzinnej przez
dziecko;
6) oÊwiadczenie o zobowiàzaniu do niezw∏ocznego
zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku,
w którym pomoc zosta∏a przyznana.

2) dziecku — nale˝y przez to rozumieç zst´pnego,
któremu na podstawie art. 107a ustawy o BOR
przys∏uguje pomoc;

5. W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada przedstawiciel ustawowy dziecka, powinien
on zawrzeç w nim swoje imi´ i nazwisko oraz adres
zamieszkania.

3) wniosku — nale˝y przez to rozumieç wniosek
o przyznanie pomocy.

§ 5. 1. Pomoc przyznawana jest jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi:

§ 3. Pomoc przyznaje Szef Biura Ochrony Rzàdu
w drodze decyzji i wyp∏aca jà ze Êrodków b´dàcych
w jego dyspozycji.
§ 4. 1. Wyp∏ata Êwiadczeƒ pomocy nast´puje na
podstawie wniosku kierowanego do Szefa Biura
Ochrony Rzàdu przez dziecko albo jego przedstawiciela ustawowego.
2. Wniosek nale˝y z∏o˝yç w terminie do dnia
30 wrzeÊnia roku, w którym pomoc ma byç przyznana.
3. Wniosek powinien zawieraç:
1) imi´, nazwisko i adres zamieszkania dziecka;
2) wskazanie numeru rachunku bankowego w∏aÊciwego do dokonania wyp∏aty Êwiadczenia.
4. Do wniosku do∏àcza si´:
1) kopi´ aktu zgonu funkcjonariusza;
———————
1)

2)

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 Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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.

1) dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych — dwukrotnoÊç przeci´tnego uposa˝enia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o BOR,
obowiàzujàcego w roku poprzedzajàcym dat´ z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2;
2) dla s∏uchaczy zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli
i kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych oraz
studentów uczelni — trzykrotnoÊç przeci´tnego
uposa˝enia funkcjonariusza, o którym mowa
w art. 90 ust. 3 ustawy o BOR, obowiàzujàcego
w roku poprzedzajàcym dat´ z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Pomoc wyp∏acana jest w dwóch równych ratach:
1) pierwsza rata, za okres od wrzeÊnia do stycznia,
wyp∏acana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek;
2) druga rata, za okres od lutego do czerwca, wyp∏acana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek.
3. Je˝eli w danym roku szkolnym lub akademickim
nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc przyznawana i wyp∏acana jest w wysokoÊci odpowiadajàcej
jednej racie.
4. Pomoc wyp∏aca si´ na rachunek bankowy dziecka albo jego przedstawiciela ustawowego.
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§ 6. 1. W przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo wy˝szej, niezaliczenia roku nauki
w zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli lub niezaliczenia
roku studiów pomoc w kolejnym roku nie przys∏uguje.
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2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Szef Biura
Ochrony Rzàdu wstrzymuje dalszà wyp∏at´ pomocy
w drodze decyzji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spowodowanym okolicznoÊciami od dziecka niezale˝nymi
pomoc w kolejnym roku mo˝e zostaç przyznana.

3. W przypadku powiadomienia Szefa Biura
Ochrony Rzàdu o przerwaniu nauki po wyp∏acie kolejnej raty pomocy wyp∏acona rata pomocy podlega
zwrotowi.

3. Do przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2,
stosuje si´ odpowiednio § 4. Do wniosku do∏àcza si´
dokumenty potwierdzajàce okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 2.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 7. 1. W przypadku przerwania nauki po przyznaniu pomocy, a przed wyp∏aceniem kolejnej raty, dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy informuje
o tym fakcie niezw∏ocznie Szefa Biura Ochrony Rzàdu.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

