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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 11 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rządu
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

2) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Dodatek zagraniczny przysługuje w wysokości 90 % uposażenia bazowego.

2. W przypadku ustania wykonywania
czynności służbowych w państwach lub
ich częściach, o których mowa w § 5
pkt 4, dodatek zagraniczny cofa się.”;

.go

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie
dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 67, poz. 624
oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 751) wprowadza się następujące zmiany:

danych na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy
z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, zwany dalej „dodatkiem zagranicznym”.”;

1) w § 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dodatek za służbę w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za
strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów, lub na terytoriach państw lub
ich części, o których mowa w przepisach wy1)

„2. Dodatek zagraniczny wypłaca się z dołu w wysokości 1/30 wymiaru, o którym mowa w § 11a
ust. 1, za każdy dzień służby w państwach lub
ich częściach, o których mowa w § 5 pkt 4, najpóźniej w terminie płatności uposażenia za
miesiąc następujący po miesiącu, w którym
ustalono jego wymiar.”.
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r.
Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716.

3) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller

