
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. 

Poz. 1586 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 4 listopada 2014 r. 

w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia 

zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

Na podstawie art. 60b ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, 502 i 616) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sumę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia, zawieranych przez Szefa 

Biura Ochrony Rządu na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wykonujących obowiązki służbowe poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, którego terytorium zostało uznane w całości lub części za strefę 

działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów; 

2) sumę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia, zawieranych przez Szefa 

Biura Ochrony Rządu na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wykonujących obowiązki służbowe poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państw lub ich części, na których obszarze wykonywanie obo-

wiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu minister właściwy do spraw wewnętrznych objął 

wymogiem zawarcia umowy ubezpieczenia z uwagi na zagrożenie atakami terrorystycznymi, niepokojami społecz-

nymi, przestępczością kryminalną lub katastrofami naturalnymi, o których mowa w art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 

16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. 

§ 2. 1. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci funkcjonariusza stanowi pięciokrotność dwunastomiesięcznego 

przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu za rok ubiegły, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. 

2. Suma ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia funkcjonariusza stanowi 1/100 kwoty, o której 

mowa w ust. 1, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 

2008 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych 

na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 117, poz. 743), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących 

w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616 i 1199). 




