
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 września 2018 r. 

Poz. 1724 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 

Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 

730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sumy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może 

nastąpić uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza wykonującego zadania, o których mowa w art. 3 

pkt 1 lit. a, d i f ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”, poza granicami  

Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za strefę działań wojen-

nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-

tej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na które Komendant Służby Ochrony Państwa zawiera 

umowę ubezpieczenia. 

§ 2. 1. Suma ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić uszkodzenie 

ciała lub rozstrój zdrowia funkcjonariusza, stanowi 1/100 pięciokrotności dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażenia, 

o którym mowa w art. 162 ust. 14 ustawy, obowiązującego w roku poprzednim, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. 

2. Suma ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić śmierć funkcjona-

riusza, stanowi pięciokrotność dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażenia, o którym mowa w art. 162 ust. 14 ustawy, 

obowiązującego w roku poprzednim. 

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

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski 

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

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funk-

cjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1586), które na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie 

Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia. 




