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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych
ustaw (druk nr 1265).

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 20 stycznia 2003 r.

powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

do pierwszego czytania.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło

przedstawiciela Komisji.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego

czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 12 lutego i 23 lipca

2003 r.,

wnosi:

W y s o k i    S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 23 lipca 2003 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/ Bogdan Bujak /-/ Andrzej Brachmański



Projekt
23.07.2003 r.

USTAWA

z dnia .............. 2003 r.

o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1149  oraz  z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w  drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby
przygotowawczej oraz do służby kandydackiej, w sposób zapewniający spełnienie
wymogów, o których mowa w  ust. 1 i 2, z uwzględnieniem postępowania z
osobami nie posiadającymi wykształcenia średniego oraz predyspozycji tych osób
do służby, a także  odrębności  trybów tych  postępowań.”;

2) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w BOR orzekają komisje
lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przy określaniu zdolności fizycznej i psychicznej poborowego do służby
kandydackiej w BOR orzeczenia komisji lekarskich podległych Ministrowi
Obrony Narodowej są równoznaczne z  orzeczeniami komisji lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i
psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności  oraz
właściwość i tryb postępowania  komisji lekarskich podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, zapewniające prawidłowe ustalenie

                                                          
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,

ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i
amunicji, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw.



zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz możliwość odwołania się
od orzeczeń komisji lekarskich.”;

3) w art. 23 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Mianowanie może nastąpić po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, wymaganego na
określonym stanowisku służbowym.”;

4) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Funkcjonariusza zwalnia się ze stanowiska służbowego i przenosi do
dyspozycji Szefa BOR w  przypadku odmowy wydania mu poświadczenia
bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z  2000 r.  Nr 12, poz.
136 i Nr 39, poz. 462, z  2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz.
580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i  Nr 154, poz. 1800  oraz z 2002
r. Nr 74, poz. 676 i  Nr 89, poz. 804).”;

5) w art. 26 uchyla się ust. 4;

6) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Czas pełnienia służby przez funkcjonariusza jest  określony wymiarem jego
obowiązków, z  uwzględnieniem prawa do wypoczynku.

2. Czas pełnienia służby przez funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy.

3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2
funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym
wymiarze.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia,  rozkład czasu służby, tryb udzielania czasu wolnego w
zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo,
uwzględniając  organizację służby, sposób pełnienia dyżurów domowych,
właściwość przełożonych do określania harmonogramu służby, okoliczności
uzasadniające przedłużenie czasu służby, jak również niezbędny czas na
wypoczynek funkcjonariusza po służbie oraz sposób prowadzenia ewidencji
czasu służby.”;

7) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art.  30a. 1.Funkcjonariuszowi – kobiecie przysługują szczególne uprawnienia
przewidziane dla pracownic według przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy
niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do funkcjonariusza – mężczyzny w zakresie,
w jakim pracownicy mogą korzystać ze szczególnych uprawnień
przewidzianych dla pracownic. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są
funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.”;

8) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych odsuwa się od
pełnienia obowiązków służbowych oraz odbiera się mu legitymację służbową,
broń służbową i identyfikator służbowy BOR.”;

9) w art. 35 w  ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 i 9  w brzmieniu:



„8) prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

9) z dniem zakończenia dwunastomiesięcznego okresu pozostawania w dyspozycji.”;

10) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Na pierwszy stopień oficerski może być mianowany funkcjonariusz, który
posiada wykształcenie wyższe i  odbył przeszkolenie specjalistyczne
zakończone zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisją powołaną przez
Szefa BOR.”;

11) w art. 46:

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Mianowanie na stopień nie może jednak nastąpić wcześniej niż po odsłużeniu w
stopniu:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Mianowanie na kolejne wyższe stopnie odbywa się z  okazji święta BOR; w
wyjątkowych przypadkach mianowanie może nastąpić w innym terminie.”;

12) w art. 61 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Od decyzji wydanych przez organy, o których mowa w  ust. 2, przysługuje
odwołanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego.”;

13) w art. 65 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Osobom, o których mowa w ust. 1, może być przyznana dopłata do wypoczynku.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, może określić, w drodze
rozporządzenia, warunki przyznawania dopłaty, o której mowa w ust. 6, oraz jej
wysokość, uwzględniając zakres podmiotowy tego świadczenia,  sposób
realizacji, a także  sposób obliczania oraz terminy wypłaty, w zależności od
sytuacji materialnej osoby uprawnionej do dopłaty i  możliwości budżetu
państwa.”;

14) w art. 70 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Funkcjonariuszowi, który otrzymał urlop okolicznościowy w celu odwiedzenia
rodziny, przysługuje raz w miesiącu bezpłatny przejazd na koszt BOR środkami
publicznego transportu zbiorowego, wykonywanego przez spółkę akcyjną
„Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” lub przedsiębiorstwo komunikacji
autobusowej.

6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zwrot kosztów
przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego:

1) kolejowego – w wysokości cen biletów za przejazd w  drugiej klasie
pociągu pośpiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego,

2) autobusowego – w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.”;

15) w art. 76 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szef BOR może przydzielić funkcjonariuszowi tymczasowy lokal na czas
pełnienia służby w BOR.”,



b) po ust. 2  dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku niemożności przydzielenia lokalu, o  którym mowa w ust. 1 i 2,
funkcjonariusza w  służbie stałej można zakwaterować tymczasowo, bez
członków rodziny, w internacie lub innym pomieszczeniu mieszkalnym na czas
określony przez Szefa BOR.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2a,  pokrywa faktyczne koszty
zakwaterowania.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w  drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb tworzenia internatów, ich prowadzenia i likwidacji,
a  także sposób obliczania kosztów zakwaterowania  tak, aby zapewnić
funkcjonariuszom dogodne warunki mieszkaniowe.”;

16) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

„Art.  76a. 1.Przydzielony funkcjonariuszowi lokal powinien być wyremontowany, a
instalacje i urządzenia techniczne należące do jego wyposażenia sprawne.

2. Osoba zwalniająca lokal  jest obowiązana wykonać na własny koszt roboty
malarskie w  lokalu.

3. Przekazanie lokalu następuje na podstawie protokołu, który stanowi
podstawę rozliczenia zużycia urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu.
Osoba zajmująca lokal ponosi pełne koszty zużycia tych urządzeń.

4. Wszelkie zmiany struktury lokalu oraz jego ulepszenia wymagają zgody
Szefa BOR.”;

17) po art. 77 dodaje się  art. 77a w brzmieniu:

„Art. 77a. Funkcjonariuszowi, który zawarł związek małżeński przyznaje się dodatkową
powierzchnię mieszkalną według normy przysługującej przyszłemu dziecku,
jeżeli on lub małżonek nie posiada dzieci.”;

18) w art. 79  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) funkcjonariusz nie otrzymał tymczasowego lokalu lub tymczasowego
zakwaterowania.”;

19) w art. 82 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w  drodze rozporządzenia,
warunki, tryb i  terminy zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
w  szczególności ich wysokość w odniesieniu do cen biletów za przejazd koleją lub
autobusem.”;

 20) w art. 90:

a) w ust. 2:

- po pkt 2  dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a)  nagrody uznaniowe,”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) należności za podróże służbowe,”,

- kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w  brzmieniu:

„7) należności w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu.”,



b)  uchyla się ust. 5;

21) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej po powołaniu przysługuje zasiłek na
zagospodarowanie.”;

22) w art. 101:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi mogą być przyznawane nagrody roczne, nagrody uznaniowe i
zapomogi.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w  drodze rozporządzenia,
wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom nagród rocznych, nagród
uznaniowych i zapomóg. Rozporządzenie określi w szczególności przypadki, w
których przysługują nagrody roczne, nagrody uznaniowe i  zapomogi, tryb ich
przyznawania oraz podmioty uprawnione do ich przyznawania.”;

23) po art. 103 dodaje się art. 103a w  brzmieniu:

„Art. 103a. 1. Funkcjonariuszowi w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu
przysługują należności pieniężne.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w  porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
należności w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu i warunki jej
przyznawania funkcjonariuszom, z uwzględnieniem okoliczności
uzasadniających jej wypłatę. Ponadto rozporządzenie określi termin
płatności tej należności oraz podmioty uprawnione do jej  wypłaty.”;

24) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. W okresie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych lub
pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz zachowuje prawo do
pobieranego ostatnio uposażenia i innych należności pieniężnych, z
uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na
wysokość uposażenia zasadniczego lub na prawo do dodatków i innych
należności pieniężnych.”;

25) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do strażników Straży Marszałkowskiej wymogi kwalifikacyjne oraz tryb
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określi, w drodze zarządzenia,
Marszałek Sejmu.”;

26) w art. 129 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strażą Marszałkowską kieruje Komendant Straży Marszałkowskiej przy pomocy
swojego Zastępcy, którzy są powoływani i odwoływani przez Szefa Kancelarii
Sejmu.”;

27) w art. 140:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy rozdziałów 4-6, 8 i 9 dotyczące funkcjonariuszy w służbie
przygotowawczej stosuje się również do funkcjonariuszy w służbie kandydackiej,
z  wyjątkiem art. 27, art. 30a, art. 65, art. 68, art. 102-104 oraz art. 122.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:



„3a. Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej przysługuje prawo do
urlopu wypoczynkowego w  wymiarze 15 dni roboczych, po upływie 6 miesięcy
służby.”;

28) po art. 143 dodaje się art. 143a w brzmieniu:

„Art. 143a. W stosunku do funkcjonariuszy BOR, którzy uzyskali zaopatrzenie
emerytalne na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989
r. Nr 35, poz. 190 i 192, z  1990 r.  Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540 oraz z
1992 r. Nr 54, poz. 254), organem właściwym do podejmowania decyzji w
sprawach mieszkaniowych wynikających z odrębnych przepisów jest Szef
BOR.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w art. 4778 w § 2 pkt
3 otrzymuje brzmienie:

„3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w
drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku
lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną  służbą wojskową albo
służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i
Służbie Celnej,”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 216, poz. 1824
oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie podlega kontroli skarbowej celowość i sposób wykorzystywania środków
budżetowych oraz mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach
organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze
Ochrony Rządu oraz w  jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz.  1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 1 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje się do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.”.



Art. 5.
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr  53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i  Nr 117, poz. 1007 i Nr 80. poz. 718 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 451) art. 49 otrzymuje brzmienie :

„Art.  49. Przepisów rozdziału nie stosuje się  do strzelnic Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Biura
Ochrony Rządu.”.

Art. 6.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz.
239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i  Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805) w art. 2 pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 1,
oraz żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, jako służbę stałą lub
kontraktową, żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową,
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży
Pożarnej - z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką - oraz funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,  Służby Więziennej i  Służby
Celnej,”.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.




