
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki i tryb otrzymywania przez funkcjonariuszy

Biura Ochrony Rzàdu, zwanych dalej „funkcjona-
riuszami”, nast´pujàcych dodatków do uposa˝enia
zasadniczego:
a) dodatku specjalnego,
b) dodatków uzasadnionych szczególnymi w∏aÊci-

woÊciami, kwalifikacjami, warunkami albo miej-
scem pe∏nienia s∏u˝by, 

zwanych dalej „dodatkami”, oraz ich wysokoÊç,
2) zakres podmiotowy, warunki i tryb przyznawania,

zawieszania i cofania dodatków oraz terminy ich
wyp∏acania.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o uposa˝e-
niu bazowym, nale˝y przez to rozumieç miesi´czne
uposa˝enie zasadnicze funkcjonariusza w stopniu plu-
tonowego z wys∏ugà do 2 lat, wed∏ug stawki przewi-
dzianej dla 29 grupy uposa˝enia.

§ 3. 1. Kwoty dodatków ustala si´:
1) dla funkcjonariuszy w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowaw-

czej odr´bnie dla funkcjonariuszy obj´tych i nieob-
j´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem emerytal-
nym i rentowym, na podstawie stawek uposa˝enia
odpowiednich dla danej grupy funkcjonariuszy,

2) dla funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej na pod-
stawie stawek uposa˝enia odpowiednich dla funk-
cjonariuszy nieobj´tych obowiàzkowym ubezpie-
czeniem emerytalnym i rentowym.

2. Kwoty dodatków po wyliczeniu zaokràgla si´ do
pe∏nego grosza w gór´.

§ 4. 1. Funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej i przygoto-
wawczej otrzymuje dodatek specjalny w miesi´cznej
wysokoÊci ustalonej w nast´pujàcej relacji procento-
wej do kwoty nale˝nego uposa˝enia zasadniczego we-
d∏ug stanowiska s∏u˝bowego:
1) Szef Biura Ochrony Rzàdu i jego zast´pcy — 43 %,
2) pozostali funkcjonariusze — 34 %.

2. Dodatek specjalny mo˝e byç podwy˝szony
w zwiàzku z powierzeniem funkcjonariuszowi nowych
lub dodatkowych zadaƒ o wysokim stopniu z∏o˝onoÊci
i odpowiedzialnoÊci, z tym ̋ e zwi´kszenie dodatku spe-
cjalnego nie mo˝e byç wy˝sze od kwoty stanowiàcej
10 % uposa˝enia zasadniczego wed∏ug stanowiska
s∏u˝bowego przys∏ugujàcego funkcjonariuszowi.

3. Zwi´kszenie dodatku, o którym mowa w ust. 2,
przyznaje si´ na czas okreÊlony. WysokoÊç przyznane-
go dodatku uzale˝nia si´ od charakteru i zakresu po-
wierzonych zadaƒ s∏u˝bowych oraz rodzaju i poziomu
posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawo-
dowych i specjalistycznych.

4. Zwi´kszenie dodatku, o którym mowa w ust. 2,
nie przys∏uguje w razie ustania przes∏anek, które uza-
sadnia∏y jego przyznanie, albo mo˝e zostaç obni˝one
w razie niewywiàzywania si´ funkcjonariusza z nowych
lub dodatkowych zadaƒ lub obowiàzków.

5. Zwi´kszenie dodatku, o którym mowa w ust. 2,
zawiesza si´ w razie stwierdzonego w opinii s∏u˝bowej
faktu niewywiàzywania si´ funkcjonariusza z obowiàz-
ków s∏u˝bowych. 

§ 5. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce dodat-
ki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifi-
kacjami, warunkami albo miejscem pe∏nienia s∏u˝by:
1) dodatek za s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych dla

zdrowia lub ucià˝liwych,
2) dodatek za klas´ kwalifikacyjnà uzyskanà w ramach

specjalnoÊci w∏aÊciwej dla zajmowanego stanowi-
ska lub funkcji okreÊlonej odr´bnymi przepisami,

3) dodatek za specjalizacj´ medycznà.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi, który otrzymuje dodatek
za s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub
ucià˝liwych w ostatnim miesiàcu pe∏nienia s∏u˝by, do-
datek ten przys∏uguje:
1) w pe∏nej wysokoÊci, je˝eli otrzymywa∏ go przez

okres co najmniej 10 lat,
2) w wysokoÊci proporcjonalnej do okresu otrzymy-

wania dodatku, je˝eli otrzymywa∏ go przez okres
krótszy ni˝ 10 lat, z tym ̋ e okres 6 miesi´cy liczy si´
jak pe∏ny rok.

2. W przypadku:
1) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by wskutek orze-

czenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by przez komisj´
lekarskà podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, jeÊli utrata tej zdolnoÊci zo-
sta∏a spowodowana wypadkiem pozostajàcym
w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by w Biurze Ochrony
Rzàdu lub chorobà powsta∏à w zwiàzku ze szcze-
gólnymi warunkami tej s∏u˝by,

2) Êmierci funkcjonariusza,
uposa˝enie funkcjonariusza za ostatni miesiàc pe∏nie-
nia s∏u˝by uwzgl´dnia pe∏nà wysokoÊç dodatku,
o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko,
na którym pobierane dotychczas dodatki nie przys∏u-
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gujà lub przys∏ugujà w ni˝szej wysokoÊci, zachowuje
prawo do tych dodatków w pe∏nej wysokoÊci wed∏ug
stawek obowiàzujàcych przed przeniesieniem, je˝eli
przeniesienie nastàpi∏o wskutek utraty zdolnoÊci do
s∏u˝by na danym stanowisku spowodowanej wypad-
kiem pozostajàcym w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by lub
chorobà powsta∏à w zwiàzku ze szczególnymi warun-
kami tej s∏u˝by.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podwy˝szenia dodatku
specjalnego, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. W przypadku ustania warunków uzasadniajà-
cych otrzymywanie dodatków, o których mowa 
w § 9—11, z innych wzgl´dów ni˝ okreÊlone w § 6, pra-
wo do tych dodatków wygasa z up∏ywem ostatniego
dnia miesiàca, w którym usta∏y warunki uzasadniajàce
ich otrzymywanie.

§ 8. 1. Szef Biura Ochrony Rzàdu przyznaje, podwy˝-
sza, zawiesza, obni˝a lub cofa funkcjonariuszowi doda-
tek decyzjà okreÊlajàcà dat´ nabycia lub utraty upraw-
nieƒ do dodatku, jego wysokoÊç oraz podstaw´ przy-
znania, zawieszenia, cofni´cia lub obni˝enia dodatku.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych przy-
znaje, podwy˝sza, zawiesza, obni˝a lub cofa dodatki
Szefowi Biura Ochrony Rzàdu i jego zast´pcom decy-
zjà okreÊlajàcà dat´ nabycia lub utraty uprawnieƒ do
dodatku, jego wysokoÊç oraz podstaw´ przyznania, za-
wieszenia, obni˝enia lub cofni´cia dodatku.

3. Podwy˝szenie dodatku o charakterze sta∏ym
wskutek zmiany stawek uposa˝enia zasadniczego nie
wymaga wydania odr´bnej decyzji.

§ 9. 1. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w warun-
kach szkodliwych dla zdrowia lub ucià˝liwych otrzymu-
jà, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, dodatek w nast´pujàcej
wysokoÊci miesi´cznej:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwo-
Êci — 3%, 

2) przy drugim stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwoÊci
— 4%, 

3) przy trzecim stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwoÊci
— 6%,

4) przy czwartym stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwo-
Êci — 9%

— uposa˝enia bazowego.

2. Wykaz szkodliwych dla zdrowia lub ucià˝liwych
warunków pe∏nienia s∏u˝by stanowi za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, otrzymujà
funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w warunkach szkodli-
wych dla zdrowia lub ucià˝liwych co najmniej przez po-
∏ow´ obowiàzujàcego czasu s∏u˝by w miesi´cznym
okresie rozliczeniowym.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje si´,
je˝eli w Êrodowisku pracy wyst´pujà przekroczenia

najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia lub innych norm higie-
niczno-sanitarnych, potwierdzone wynikami badaƒ
przeprowadzanych w sposób i na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach. 

5. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatku za s∏u˝b´
w warunkach o ró˝nym stopniu szkodliwoÊci dla zdro-
wia lub ucià˝liwoÊci z dwóch lub wi´cej tytu∏ów funk-
cjonariusz otrzymuje jeden dodatek wed∏ug wy˝szego
stopnia szkodliwoÊci i ucià˝liwoÊci.

6. Dodatek cofa si´ w przypadku osiàgni´cia popra-
wy warunków s∏u˝by, popartej badaniami Êrodowisko-
wymi, lub po wyeliminowaniu czynnika szkodliwego. 

§ 10. Chorà˝emu i podoficerowi s∏u˝by sta∏ej lub
przygotowawczej albo funkcjonariuszowi s∏u˝by kan-
dydackiej, który uzyska∏ klas´ kwalifikacyjnà w specjal-
noÊci w∏aÊciwej dla zajmowanego stanowiska s∏u˝bo-
wego lub pe∏nionej funkcji, przys∏uguje dodatek za
uzyskanie klasy kwalifikacyjnej w ramach specjalnoÊci
w∏aÊciwej dla zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego
lub funkcji, w nast´pujàcej wysokoÊci miesi´cznej:
1) w razie uzyskania II klasy —  6 %,
2) w razie uzyskania I klasy — 10 %,
3) w razie uzyskania klasy mistrzowskiej — 18 %
— uposa˝enia bazowego.

§ 11. 1. Funkcjonariuszowi — lekarzowi, lekarzowi
stomatologowi lub farmaceucie, który posiada specja-
lizacj´ lekarskà, lekarsko-stomatologicznà lub farma-
ceutycznà, przys∏uguje dodatek za specjalizacj´ me-
dycznà, w nast´pujàcej miesi´cznej wysokoÊci:
1) 20% — specjaliÊcie w szczegó∏owej dziedzinie me-

dycyny, uzyskanej w specjalnoÊci: chirurgia klatki
piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia pla-
styczna, toksykologia kliniczna lub transfuzjologia
kliniczna,

2) 15% — specjaliÊcie:
a) w zakresie innych ni˝ wymienione w pkt 1 szcze-

gó∏owych dziedzin medycyny,
b) w podstawowej dziedzinie medycyny, uzyskanej

w specjalnoÊci: anestezjologia i intensywna te-
rapia, chirurgia ogólna, chirurgia twarzowo-
-szcz´kowa, choroby wewn´trzne, diagnostyka
laboratoryjna, higiena i epidemiologia, medycy-
na pracy, medycyna ratunkowa, medycyna ro-
dzinna, medycyna transportu, neurochirurgia,
stomatologia ogólna lub zdrowie publiczne,

c) drugiego stopnia w specjalnoÊci: analityka far-
maceutyczna, analityka kliniczna, anestezjologia
i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej,
chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, chirurgia
stomatologiczna, choroby wewn´trzne, epide-
miologia, farmacja apteczna, higiena i epidemio-
logia, higiena, medycyna lotnicza, ochrona ra-
diologiczna, organizacja zaopatrzenia medycz-
nego, ortopedia i traumatologia, psychiatria,
psychologia kliniczna, radiodiagnostyka, stoma-
tologia ogólna, toksykologia, transfuzjologia, 
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3) 12% — specjaliÊcie:
a) w zakresie innych ni˝ wymienione w pkt 2

lit. b) podstawowych dziedzin medycyny,
b) drugiego stopnia w innych specjalnoÊciach ni˝

wymienione w pkt 2 lit. c),
4) 10% — specjaliÊcie pierwszego stopnia, uzyskanej

w specjalnoÊci wymienionej w pkt 2 lit. c),
5) 8% — specjaliÊcie pierwszego stopnia, uzyskanej

w innych specjalnoÊciach ni˝ wymienione w pkt 2
lit. c)

— uposa˝enia bazowego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje
tak˝e funkcjonariuszowi — psychologowi, specjaliÊcie
w zakresie psychologii klinicznej oraz funkcjonariuszo-
wi zajmujàcemu stanowisko lub pe∏niàcemu funkcj´
obj´tà specjalizacjà medycznà, w razie posiadania spe-
cjalizacji medycznej w∏aÊciwej dla tego stanowiska.

Dodatek przyznaje si´ w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1,
odpowiednio do uzyskanego stopnia specjalizacji.

§ 12. Dodatek specjalny, dodatek za s∏u˝b´ w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia lub ucià˝liwych, do-
datek za klas´ kwalifikacyjnà uzyskanà w ramach spe-
cjalnoÊci w∏aÊciwej dla zajmowanego stanowiska lub
funkcji oraz dodatek za specjalizacj´ medycznà wyp∏a-
ca si´ miesi´cznie z góry, w terminach p∏atnoÊci upo-
sa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy.

§ 13. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do dodat-
ków przyznawanych od dnia 1 kwietnia 2002 r. 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 24 maja 2002 r. (poz. 624)

WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIÑ˚LIWYCH WARUNKÓW PE¸NIENIA S¸U˚BY PRZEZ
FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZÑDU

1. Szkodliwe dla zdrowia lub ucià˝liwe warunki
s∏u˝by uprawniajàce do dodatku w wysokoÊci przewi-
dzianej dla I stopnia szkodliwoÊci:

1) nara˝enie si´ na dzia∏anie py∏ów niewywo∏ujàcych
zw∏óknienia tkanki p∏ucnej,

2) nara˝enie na dzia∏anie substancji toksycznych nie-
kumulujàcych si´ w organizmie,

3) s∏u˝ba w pomieszczeniach zamkni´tych, w których
utrzymuje si´ stale temperatura efektywna powy-
˝ej 25° C lub poni˝ej 10° C,

4) nara˝enie na promieniowanie ultrafioletowe lub
podczerwone (np. hartowanie, spawanie),

5) s∏u˝ba w Êrodowisku o wilgotnoÊci powietrza prze-
kraczajàcej 80%, w wodzie lub b∏ocie,

6) s∏u˝ba w zaciemnionych pomieszczeniach o stale
obni˝onej w stosunku do normy jasnoÊci oÊwietle-
nia, w warunkach ciàg∏ego migotania punktów
Êwietlnych aparatury wskaênikowej lub dzia∏ania
urzàdzeƒ projekcyjnych,

7)  nara˝enie na wibracj´ ogólnà powy˝ej dopuszczal-
nej normy, 

8) s∏u˝ba w pomieszczeniach, w których konieczne
jest sta∏e stosowanie sztucznego oÊwietlenia,

9) s∏u˝ba poza strefà bezpiecznà w radiowych obiek-
tach nadawczych i centrach radioodbiorczych,
w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioli-
niowych,

10) s∏u˝ba przy obs∏udze elektronicznych monitorów
ekranowych.

2. Szkodliwe dla zdrowia lub ucià˝liwe warunki
s∏u˝by uprawniajàce do dodatku w wysokoÊci przewi-
dzianej dla II stopnia szkodliwoÊci:

1) nara˝enie na dzia∏anie py∏ów wywo∏ujàcych zw∏ók-
nienie tkanki p∏ucnej,

2) nara˝enie na dzia∏anie substancji toksycznych ku-
mulujàcych si´ w organizmie,

3) nara˝enie na obni˝one lub podwy˝szone ciÊnienie,
wynikajàce z procesu technologicznego (np. w ko-
morach ciÊnieniowych, kesonowych),

4) s∏u˝ba w pomieszczeniach specjalnych zag∏´bio-
nych i pó∏zag∏´bionych, obwa∏owanych,

5) nara˝enie na ha∏as (powy˝ej dopuszczalnych
norm),

6) nara˝enie na dzia∏anie wibracji miejscowych powy-
˝ej dopuszczalnej normy,

7) s∏u˝ba przy monta˝u, konserwacji i naprawie aku-
mulatorów,

8) za∏adunek, roz∏adunek, transport i magazynowanie
paliw oraz uzupe∏nianie nimi sprz´tu.

3. Szkodliwe dla zdrowia lub ucià˝liwe warunki
s∏u˝by uprawniajàce do dodatku w wysokoÊci przewi-
dzianej dla III stopnia szkodliwoÊci:

1) wytwarzanie (remontowanie, niszczenie) oraz ma-
gazynowanie i transportowanie materia∏ów wybu-
chowych, ∏atwo palnych i samozapalnych,

2) naprawa urzàdzeƒ elektroenergetycznych znajdujà-
cych si´ pod napi´ciem powy˝ej 220 V,
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3) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji tele-
technicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablo-
wych w studzienkach i komorach kablowych,

4) s∏u˝ba pod ziemià lub wodà,

5) nara˝enie na promieniowanie jonizujàce,

6) nara˝enie na py∏y lub aerozole rozpuszczalnych so-
li metali ci´˝kich,

7) nara˝enie na dzia∏anie pól elektromagnetycznych
wysokiej cz´stotliwoÊci od 0,1 MHz do
300 000 MHz w strefie zagro˝enia,

8) pe∏nienie sta∏ych dy˝urów przy obs∏udze êróde∏
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
cz´stotliwoÊci od 0,2 MHz do 300 000 MHz w wa-

runkach zmieniajàcego si´ nat´˝enia na granicy
strefy zagro˝enia i strefy poÊredniej,

9) s∏u˝ba na wysokoÊci powy˝ej 2 m i w wykopach
o g∏´bokoÊci poni˝ej 2 m od poziomu terenu,

10) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii ka-
blowych w os∏onie o∏owiowej.

4. Szkodliwe dla zdrowia lub ucià˝liwe warunki
s∏u˝by uprawniajàce do dodatku w wysokoÊci przewi-
dzianej dla IV stopnia szkodliwoÊci:

— nara˝enie na dzia∏anie benzydyny, alfa- i beta-naf-
tyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych
czynników o analogicznym dzia∏aniu, jeÊli zostanie
to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.


