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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o Biurze Ochrony 

Rządu. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Grzegorza Dolniaka. 
 

 (-)   Paweł Arndt;  (-)   Krzysztof Brejza;  (-)   Roman Brodniak;  (-)   Jacek 
Brzezinka;  (-)   Bożenna Bukiewicz;  (-)   Renata Butryn;  (-)   Marek Cebula; 
 (-)   Zbigniew Chlebowski;  (-)   Janusz Cichoń;  (-)   Leszek Cieślik; 
 (-)   Zdzisław Czucha; (-) Grzegorz Dolniak;  (-)   Joanna Fabisiak;  (-)   Łukasz 
Gibała;  (-)   Artur Gierada;  (-)   Andrzej Halicki;  (-)   Agnieszka Hanajczyk; 
 (-)   Jolanta Hibner;  (-)   Michał Jaros;  (-)   Danuta Jazłowiecka;  (-)   Roman 
Kaczor;  (-)   Sebastian Karpiniuk;  (-)   Grzegorz Karpiński;  (-)   Jan 
Kaźmierczak;  (-)   Małgorzata Kidawa-Błońska;  (-)   Józef Piotr Klim; 
 (-)   Witold Kochan;  (-)   Zbigniew Konwiński;  (-)   Jacek Kozaczyński; 
 (-)   Elżbieta Łukacijewska;  (-)   Janusz Mikulicz;  (-)   Joanna Mucha; 
 (-)   Tadeusz Naguszewski;  (-)   Witold Namyślak;  (-)   Sławomir Neumann; 
 (-)   Tomasz Piotr Nowak;  (-)   Mirosława Nykiel;  (-)   Andrzej Orzechowski; 
 (-)   Maciej Orzechowski;  (-)   Witold Pahl;  (-)   Elżbieta Radziszewska; 
 (-)   Halina Rozpondek;  (-)   Sławomir Rybicki;  (-)   Zbigniew Rynasiewicz; 
 (-)   Aleksander Skorupa;  (-)   Krystyna Skowrońska;  (-)   Tomasz Smolarz; 
 (-)   Michał Stuligrosz;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Adam Szejnfeld;  (-)   Jakub 
Szulc;  (-)   Krystyna Szumilas;  (-)   Bożena Szydłowska;  (-)   Iwona Śledzińska-
Katarasińska;  (-)   Piotr Tomański;  (-)   Cezary Tomczyk;  (-)   Tomasz 
Tomczykiewicz;  (-)   Krzysztof Tyszkiewicz;  (-)   Jarosław Urbaniak; 
 (-)   Radosław Witkowski;  (-)   Marcin Zawiła;  (-)   Bogdan Zdrojewski; 
 (-)   Stanisław Żmijan. 



 

USTAWA 

z dnia .......................... 

 

o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art. 60a. 1. Szef BOR zawiera umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić 

uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza, 

wykonującego obowiązki służbowe, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt. 1-3 i 5 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w 

państwach, których terytorium w całości lub części, zostało 

uznane za sferę działań wojennych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, może określić, w 

drodze rozporządzenia inne niż określone w ust. 1 przypadki, w 

których Szef BOR zawiera umowę ubezpieczenia na rzecz 

funkcjonariusza, z uwzględnieniem zakresu i sumy 

ubezpieczenia, z tym że suma ubezpieczenia nie może być 

niższa niż świadczenie, o którym mowa w art. 61.”; 
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2) art. 107 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 107. 1. W razie śmierci funkcjonariusza pozostałej po nim rodzinie 

przysługują niezależnie od zasiłku pogrzebowego, odprawa 

pośmiertna w wysokości określonej w art. 104 ust. 1–3, 

liczonej na dzień zgonu oraz należności, o których mowa w art. 

105 ust. 1 pkt 2. 

2. Odprawa oraz należności, o których mowa w ust. 1, 

przysługują małżonkowi, który w dniu śmierci funkcjonariusza 

pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w razie braku 

małżonka – dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli 

w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki wymagane do 

uzyskania renty rodzinnej określone przepisami ustawy z dnia 

18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

3. Szef BOR przyznaje należności, o których mowa w ust. 1, w 

przypadku zaginięcia funkcjonariusza. Zaginięcie 

funkcjonariusza oraz związek tego zaginięcia ze służbą 

stwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze 

decyzji.”; 

3) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu: 

„Art. 107a. 1. W przypadku śmierci funkcjonariusza, która nastąpiła w 

związku ze służbą dzieciom, będącym na jego utrzymaniu, 

spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej Szef BOR 

przyznaje, na wniosek prawnego opiekuna dziecka, pomoc 

finansową na kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie BOR. 
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2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom wyższych 

uczelni do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż 

do ukończenia 25 roku życia. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość pomocy finansowej na kształcenie, 

tryb jej przyznawania z uwzględnieniem okoliczności 

uzasadniających jej wypłatę oraz podmioty uprawnione do 

wypłaty.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 



 4

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Mając na względzie skalę zagrożeń towarzyszących służbie 

funkcjonariuszy BOR, proponuje się (co jest przedmiotem zmiany pierwszej) 

przyznanie Szefowi BOR uprawnienia do zawarcia umów ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz funkcjonariuszy wykonujących 

obowiązki służbowe określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 i 5 poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach,  których terytorium w całości lub 

części, zostało uznane za sferę działań wojennych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

W ust. 2 przewiduje się, przyznanie Ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych możliwości określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w 

których Szef BOR zawrze umowy ubezpieczenia na rzecz funkcjonariuszy w 

innych przypadkach. 

W kolejnych zmianach proponuje się doprecyzować, zgodnie z 

nazewnictwem przyjętym w szczególności w Kodeksie pracy oraz innych 

ustawach, świadczenia jakie przysługują rodzinie funkcjonariusza BOR w 

przypadku jego śmierci, a także uregulować kwestie dotyczące pomocy 

finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariusza, spełniających warunki do 

uzyskania renty rodzinnej, w przypadku gdy śmierć funkcjonariusza BOR 

nastąpiła w związku ze służbą. 

Przewidywane skutki finansowe związane z realizacją umów 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków szacuje się na około 100 

000 zł., które będą pokryte z budżetu BOR-u. 

Projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej. 

 
 



Warszawa, 28 grudnia 2007 roku 
BAS-WAEM-529/07 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
Biurze Ochrony Rządu (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz 

Dolniak) z prawem Unii Europejskiej 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze 

Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, ze zmianami). 
Wnioskodawcy proponują wprowadzenie obowiązku zawierania przez szefa 
BOR umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
powstają w związku z wykonywaniem przez funkcjonariuszy obowiązków 
służbowych poza granicami Polski. Projekt zmierza również do modyfikacji 
przepisów dotyczących odprawy oraz innych należności, które przysługują 
rodzinie funkcjonariusza w razie jego śmierci, m.in. do ustanowienia renty dla 
dzieci, będących na jego utrzymaniu. Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa ma wejść 
w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 
 

2. Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem 
Materie, których dotyczy projekt, pozostają poza zakresem regulacji 

prawa Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

wspólnotowego. 
Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 
4. Konkluzje 
Projekt reguluje kwestie nieobjęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

Michał Królikowski 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, BOR 



Warszawa, 28 grudnia 2007 roku 
BAS-WAEM-530/07 

 
Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o 
Biurze Ochrony Rządu (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz 
Dolniak) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze 

Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, ze zmianami). 
Wnioskodawcy proponują wprowadzenie obowiązku zawierania przez szefa 
BOR umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
powstają w związku z wykonywaniem przez funkcjonariuszy obowiązków 
służbowych poza granicami Polski. Projekt zmierza również do modyfikacji 
przepisów dotyczących odprawy oraz innych należności, które przysługują 
rodzinie funkcjonariusza w razie jego śmierci, m.in. do ustanowienia renty dla 
dzieci, będących na jego utrzymaniu. Projekt nie zawiera przepisów mających 
na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 

 
 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, BOR 
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