
Na podstawie art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie
prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rzàdu, wlicza si´ okresy s∏u˝by i pracy
oraz inne okresy uwzgl´dniane przy ustalaniu wysoko-
Êci uposa˝enia funkcjonariusza wed∏ug stopnia, a tak-
˝e inne okresy, je˝eli na podstawie odr´bnych przepi-
sów podlegajà zaliczeniu do okresu s∏u˝by lub pracy,
od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

§ 2. 1. Podstaw´ obliczania nagrody jubileuszowej
stanowi uposa˝enie przys∏ugujàce funkcjonariuszowi
Biura Ochrony Rzàdu w dniu wyp∏aty nagrody, a je˝eli
jest to dla niego korzystniejsze — uposa˝enie nale˝ne
w dniu nabycia prawa do nagrody.

2. W przypadku wyp∏aty nagrody jubileuszowej po
rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego
podstaw´ jej obliczania stanowi uposa˝enie nale˝ne
funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu na ostatnio
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, je˝eli jest ko-
rzystniejsze od uposa˝enia z dnia nabycia prawa do na-
grody jubileuszowej.

§ 3. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu nabywa
prawo do nagrody jubileuszowej danego stopnia, z za-
strze˝eniem § 4 i § 5, w dniu up∏ywu wymaganego
okresu s∏u˝by.

§ 4. 1. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu, który
w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie przepisów umo˝liwiajà-
cych zaliczanie do okresów s∏u˝by dotychczas niepod-
legajàcych uwzgl´dnieniu przy nabyciu prawa do na-
grody jubileuszowej osiàgnà∏ okres s∏u˝by d∏u˝szy od
wymaganego, prawo do nagrody jubileuszowej naby-
wa w dniu wejÊcia w ˝ycie tych przepisów.

2. Je˝eli w okolicznoÊciach, o których mowa
w ust. 1, osiàgni´ty okres s∏u˝by uprawnia jednocze-
Ênie do kilku nagród, funkcjonariuszowi Biura Ochrony
Rzàdu wyp∏aca si´ tylko jednà, najwy˝szà nagrod´ ju-
bileuszowà.

3. W przypadku nabycia prawa do nagrody jubile-
uszowej wy˝szego stopnia, w ciàgu 12 miesi´cy od

dnia nabycia prawa do nagrody ni˝szej, uzyskanej
w okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 1 i 2, przy-
s∏uguje z tego tytu∏u wyrównanie do nagrody wy˝-
szej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio do
funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, który w zwiàzku
z udokumentowaniem okresów zaliczanych do okresu
s∏u˝by naby∏ prawo do nagrody wy˝szego stopnia
przed dniem nabycia prawa do nagrody ni˝szego stop-
nia ustalonego na podstawie dotychczas udokumento-
wanego okresu s∏u˝by albo nab´dzie je nie póêniej ni˝
w ciàgu 12 miesi´cy od tego dnia.

§ 5. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu upraw-
niony do emerytury lub renty nabywa prawo do nagro-
dy jubileuszowej w dniu zwolnienia ze s∏u˝by, je˝eli
w tym dniu brakuje mu do wymaganego okresu s∏u˝-
by nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy.

§ 6. 1. Nagrod´ jubileuszowà wyp∏aca si´, z zastrze-
˝eniem ust. 2, niezw∏ocznie po nabyciu do niej prawa.
Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu jest obowiàzany
udokumentowaç swoje prawo do nagrody, je˝eli w je-
go aktach osobowych brak jest odpowiedniej doku-
mentacji.

2. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu, który
osiàgnà∏ wymagany okres s∏u˝by w okresie podlegajà-
cym zaliczeniu do wys∏ugi lat, lecz bez prawa do upo-
sa˝enia, nale˝nà nagrod´ jubileuszowà wyp∏aca si´
bezpoÊrednio po up∏ywie tego okresu.

§ 7. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu pe∏-
niàcemu s∏u˝b´ w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia przy ustaleniu prawa do kolejnych nagród jubile-
uszowych wlicza si´ okresy, które zosta∏y wliczone
funkcjonariuszowi przy ustalaniu prawa do nagrody
jubileuszowej, do której naby∏ prawo w czasie pe∏nie-
nia s∏u˝by przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej
oraz sposobów jej obliczania i wyp∏acania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu.


