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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa na stopnie obowiàzujàce w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa.
Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór wniosku o mianowanie na stopieƒ obowiàzujàcy w Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa, zwany dalej „stopniem”, oraz wzór aktu mianowania na stopieƒ, a tak˝e szczegó∏owe zasady i tryb
mianowania funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa
na stopnie.
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie o UOP — nale˝y przez to rozumieç ustaw´
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
2) jednostce organizacyjnej — nale˝y przez to rozumieç jednostk´ organizacyjnà wymienionà w art. 3
ust. 1 ustawy o UOP oraz Centralny OÊrodek Szkolenia Urz´du Ochrony Paƒstwa,
3) funkcjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç funkcjonariusza Urz´du Ochrony Paƒstwa,
4) prze∏o˝onym — nale˝y przez to rozumieç odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej, zast´pc´ Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa lub Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa,
5) bezpoÊrednim prze∏o˝onym — nale˝y przez to rozumieç prze∏o˝onego zajmujàcego stanowisko nie
ni˝sze ni˝ kierownika sekcji lub inne równorz´dne,
któremu funkcjonariusz podlega bezpoÊrednio.
§ 2. 1. Z wnioskiem o mianowanie funkcjonariuszy
na stopnie podoficerskie wyst´pujà do prze∏o˝onych
posiadajàcych uprawnienia w sprawach osobowych
bezpoÊredni prze∏o˝eni funkcjonariuszy.
2. Z wnioskiem o mianowanie funkcjonariuszy na
stopnie chorà˝ych oraz oficerskie wyst´pujà do Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa prze∏o˝eni funkcjonariuszy.

ciego Maja oraz w dniu 11 listopada — Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
2. Mianowania na stopieƒ, zale˝nego od zdania egzaminu, dokonuje si´ bezpoÊrednio po zdaniu tego egzaminu.
3. Przedterminowego mianowania funkcjonariusza
na wy˝szy stopieƒ w drodze wyró˝nienia, na podstawie art. 74 pkt 7 ustawy o UOP, dokonuje si´ z dniem
udzielenia tego wyró˝nienia.
4. Je˝eli w rozkazie personalnym o mianowaniu nie
okreÊlono innego dnia mianowania na stopieƒ, to
dniem mianowania na stopieƒ jest dzieƒ wydania rozkazu personalnego o mianowaniu.
§ 4. 1. Funkcjonariusz, który po odbyciu przeszkolenia zawodowego nie zda∏ egzaminu na oficera lub chorà˝ego, mo˝e byç mianowany na stopieƒ m∏odszego
chorà˝ego lub plutonowego, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, posiadajàcego stopieƒ m∏odszego chorà˝ego lub plutonowego albo wy˝szy stopieƒ, mo˝na mianowaç na kolejny stopieƒ odpowiednio w korpusie chorà˝ych lub
w korpusie podoficerów.
§ 5. 1. Wnioski o mianowanie funkcjonariuszy na
kolejne stopnie, do stopnia kapitana w∏àcznie, mogà
byç sporzàdzane w formie wniosku zbiorczego, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do wniosków
o mianowanie funkcjonariuszy na wy˝sze stopnie, sporzàdzanych na podstawie art. 40 ust. 1 lub art. 74 pkt 7
ustawy o UOP.
3. Wzór wniosku zbiorczego, o którym mowa w ust. 1,
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 6. 1. Wzór aktu mianowania na stopieƒ stanowi
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem
ust. 3.

4. Wzór wniosku o mianowanie na stopieƒ stanowi
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku mianowania funkcjonariusza na
pierwszy stopieƒ oficerski postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczàcym kilku funkcjonariuszy, funkcjonariusz otrzymuje akt mianowania b´dàcy wyciàgiem z tego postanowienia, podpisany
przez Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa lub upowa˝nionego prze∏o˝onego.

§ 3. 1. Mianowania funkcjonariuszy na stopnie dokonuje si´ w dniu 3 maja — Âwi´ta Narodowego Trze-

3. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopieƒ oficerski stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Wnioski o mianowanie funkcjonariuszy na stopnie oficerskie i generalskie Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa przedstawia Prezesowi Rady Ministrów.

Dziennik Ustaw Nr 133

— 10415 —

Poz. 1489

§ 7. Wr´czenia aktu mianowania na stopieƒ dokonuje si´ w sposób uroczysty w po∏àczeniu z obchodami Êwiàt narodowych wymienionych w § 3 ust. 1.

szy stopieƒ w trybie art. 40 ust. 1 ustawy o UOP w przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie,
w tym mi´dzy innymi:

§ 8. W przypadku ujawnienia faktu podwa˝ajàcego
zasadnoÊç mianowania funkcjonariusza na stopieƒ,
bezpoÊredni prze∏o˝ony jest obowiàzany niezw∏ocznie
powiadomiç o tym fakcie prze∏o˝onego funkcjonariusza.

1) za szczególne zas∏ugi w umacnianiu bezpieczeƒstwa paƒstwa,

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi, któremu obni˝ono stopieƒ, okres s∏u˝by w posiadanym stopniu, wymagany
do mianowania na wy˝szy stopieƒ, biegnie do dnia
uprawomocnienia si´ decyzji administracyjnej o ukaraniu karà dyscyplinarnà obni˝enia stopnia.
2. Funkcjonariusza, któremu obni˝ono stopieƒ,
mo˝na mianowaç na kolejny stopieƒ przed up∏ywem
okresu przewidzianego w art. 39 ustawy o UOP, dopiero gdy zaistniejà przes∏anki wymienione w art. 40 ust. 1
ustawy o UOP. Okres wys∏ugi w stopniu, przewidziany
w art. 39 ustawy o UOP, mo˝e byç skrócony nie wi´cej
ni˝ o po∏ow´.
§ 10. 1. Funkcjonariusza, posiadajàcego pozytywnà
opini´ s∏u˝bowà oraz szczególne kwalifikacje zawodowe lub umiej´tnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by na odpowiednim stanowisku s∏u˝bowym, mo˝na mianowaç na wy˝-

2) za wybitne wyniki w s∏u˝bie,
3) w razie dokonania czynu Êwiadczàcego o jego m´stwie.
2. Je˝eli wskutek czynu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, funkcjonariusz poniós∏ Êmierç, mianowania dokonuje si´ poÊmiertnie. Akt mianowania wr´cza si´
w takim przypadku osobie uprawnionej do odprawy
poÊmiertnej po zmar∏ym funkcjonariuszu.
3. Po zwolnieniu funkcjonariusza ze s∏u˝by mianowania na kolejny wy˝szy stopieƒ mo˝na dokonaç za
szczególne zas∏ugi w umacnianiu bezpieczeƒstwa paƒstwa.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 12 listopada
2001 r. (poz. 1489)

Za∏àcznik nr 1

Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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