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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie stawek i trybu wyp∏aty wynagrodzenia za czynnoÊci zlecone wykraczajàce poza obowiàzki s∏u˝-
bowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27,

poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:



Dziennik Ustaw Nr 166 — 10603 — Poz. 1370

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) stawki odr´bnego wynagrodzenia, zwanego dalej
„wynagrodzeniem”;

2) szczegó∏owy tryb wyp∏aty wynagrodzenia

— za czynnoÊci zlecone funkcjonariuszom Biura
Ochrony Rzàdu, wykraczajàce poza zwyk∏e obowiàzki
s∏u˝bowe.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony
Rzàdu;

2) czynnoÊci — czynnoÊci zlecone wykraczajàce poza
zwyk∏e obowiàzki s∏u˝bowe funkcjonariusza,
uprawniajàce do dodatkowego wynagrodzenia;

3) uposa˝enie bazowe — miesi´czne uposa˝enie za-
sadnicze funkcjonariusza w stopniu plutonowego
z wys∏ugà do 2 lat, wed∏ug stawki przewidzianej dla
29 grupy uposa˝enia.

§ 3. Do czynnoÊci zalicza si´:

1) prowadzenie szkoleƒ;

2) sporzàdzanie programów szkoleƒ;

3) uczestniczenie w opracowywaniu skryptów lub
podr´czników.

§ 4. Uprawnionym do zlecania czynnoÊci funkcjo-
nariuszowi jest Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝-
niona przez niego osoba, zwani dalej „osobami upraw-
nionymi”.

§ 5. 1. Maksymalne stawki wynagrodzenia za wyko-
nane czynnoÊci okreÊla si´ procentowo w stosunku do
uposa˝enia bazowego.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, ustala si´ od-
r´bnie dla funkcjonariuszy obj´tych i nieobj´tych obo-
wiàzkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rento-
wym, na podstawie stawek uposa˝enia odpowiednich
dla danej grupy funkcjonariuszy.

3. Stawki wynagrodzenia okreÊla za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 6. Wynagrodzenie za wykonane czynnoÊci:

1) ustala si´ w zale˝noÊci od stopnia trudnoÊci, z∏o˝o-
noÊci i stopnia wykonania zadania oraz kwalifikacji
i doÊwiadczenia funkcjonariusza;

2) przyznaje osoba uprawniona po potwierdzeniu ich
wykonania;

3) wyp∏aca si´ w terminie do dnia 20 ka˝dego miesià-
ca za miesiàc poprzedni.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw  Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 18 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1370)

Lp. Jednostka miary Stawka wynagrodzenia w %
uposa˝enia bazowego

1 godzina zaj´ç — 45 minut 0,3—2,0

2 jeden program 5,0—10,0

3 jeden skrypt lub podr´cznik 10,0—50,0

STAWKI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANE CZYNNOÂCI WYKRACZAJÑCE POZA ZWYK¸E OBOWIÑZKI
S¸U˚BOWE FUNKCJONARIUSZA

Wyszczególnienie

Prowadzenie szkoleƒ

Sporzàdzanie programu szkole-
nia

Uczestniczenie w opracowywa-
niu skryptów lub podr´czników


