
projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

 
 

z dnia……………...............………..........2007 r.  
 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród 
rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony 

Rządu  
 

Na podstawie art. 101 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.1)), zarządza się, co następuje: 

§1. 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 
2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród 
uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 21, poz. 
198) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Zapomogę pieniężną można przyznać do wysokości sześciokrotności uposażenia 
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługującego funkcjonariuszowi za 
miesiąc, w którym przyznawana jest zapomoga.”. 

   
§ 2. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

                                  

MINISTER 

 SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 

 
 

                                                 
1) 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 oraz z 
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. 

 
  
 



UZASADNIENIE: 
 

Przedkładany projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie wysokości   

i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 

101 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.). 

Przedmiotowy projekt wprowadza możliwość przyznawania  funkcjonariuszowi, 

którego warunki bytowe uległy pogorszeniu, zapomogi pieniężnej w wysokości do 

sześciokrotności uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, 

przysługującego funkcjonariuszowi za miesiąc, w którym przyznawana jest zapomoga. 

Dotychczasowe ograniczenie kwoty zapomogi do wysokości jednokrotnego uposażenia 

funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu uniemożliwiało udzielenie funkcjonariuszowi 

efektywnej pomocy.  Pogorszenie warunków bytowych funkcjonariusza należy rozumieć 

szeroko: będzie to więc zarówno poważny wypadek losowy, np. pożar mieszkania, jak też 

uszczuplenie budżetu gospodarstwa domowego poprzez konieczność ponoszenia wysokich 

kosztów związanych z leczeniem funkcjonariusza lub członków jego rodziny. Ograniczenie 

pomocy dla funkcjonariusza do jednokrotnego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o 

charakterze stałym powodowało, iż pomoc ta miała charakter iluzoryczny. Projektowana 

zmiana przedmiotowego rozporządzenia wychodzi więc naprzeciw potrzebom 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy wskutek zdarzeń losowych znaleźli się w 

trudnych warunkach bytowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENA SKUTÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty na które oddziałuje regulacja. 
Rozporządzenie oddziałuje wyłącznie na funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.  

 
2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia  nie był poddany  konsultacjom społecznym z uwagi na fakt, iż 
ma zastosowanie wyłącznie do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. W formacji tej nie 
działa organizacja związkowa funkcjonariuszy.   

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownie do 
postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 
 

3. Wpływ na dochody i wydatki sektora finansów publicznych 
Wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe w wysokości 545 tys. 

złotych.  Przedmiotowe środki znajdą pokrycie w planie finansowym Biura Ochrony Rządu 
na dany rok budżetowy. 
 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w 
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

5. Wpływ na rynek pracy. 
Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy.  

 


