
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb mianowania na stopnie;

2) osoby uprawnione do wyst´powania z wnioskami
o mianowanie;

3) sposób przeprowadzania mianowania

— funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, zwanych
dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu.

§ 3. 1. Wnioski w sprawie mianowania funkcjona-
riuszy:

1) na stopnie szeregowych, podoficerskie oraz chorà-
˝ych przedstawiajà Szefowi Biura Ochrony Rzàdu
drogà s∏u˝bowà bezpoÊredni prze∏o˝eni tych funk-
cjonariuszy;

2) na stopnie oficerskie przedstawiajà drogà s∏u˝bo-
wà bezpoÊredni prze∏o˝eni tych funkcjonariuszy
Szefowi Biura Ochrony Rzàdu, który po zaopinio-
waniu przedstawia je ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych;

3) na pierwszy stopieƒ oficerski i stopnie generalskie
przedstawia Szef Biura Ochrony Rzàdu ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, który po za-
opiniowaniu przedstawia je Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzà-
du w∏aÊciwej w sprawach kadrowych, zwany dalej
„szefem komórki kadrowej”, do∏àcza do wniosków,
o których mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzajàce
spe∏nienie warunków okreÊlonych w art. 44—47 usta-
wy.

§ 4. 1. Akt mianowania sporzàdza szef komórki ka-
drowej.

2. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopieƒ ofi-
cerski okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Wzór aktu mianowania na pozosta∏e stopnie ofi-
cerskie okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Wzór aktu mianowania na stopnie szeregowych,
podoficerskie i chorà˝ych okreÊla za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia.

§ 5. 1. Mianowanie, z zastrze˝eniem przypadków
okreÊlonych w art. 43 ustawy, nast´puje rozkazem per-
sonalnym uprawnionego organu.

2. Dniem mianowania funkcjonariusza na stopieƒ
jest data okreÊlona w rozkazie personalnym. W przy-
padku braku wskazania takiej daty dniem mianowania
na stopieƒ jest dzieƒ ukazania si´ rozkazu personalne-
go.

3. Funkcjonariusza w s∏u˝bie przygotowawczej
mianuje si´ na pierwszy stopieƒ w odpowiednim
korpusie z dniem rozpocz´cia s∏u˝by przygotowaw-
czej.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na sto-
pieƒ wr´cza si´ akt mianowania.

2. Akt mianowania na stopnie szeregowych, pod-
oficerskie, chorà˝ych i stopnie oficerskie wr´cza funk-
cjonariuszowi Szef Biura Ochrony Rzàdu lub szef ko-
mórki kadrowej.

3. Wr´czenia aktu mianowania na stopnie, o któ-
rych mowa w ust. 2, dokonuje si´ w sposób uroczysty
w czasie obchodów Êwi´ta Biura Ochrony Rzàdu, Êwiàt
narodowych lub obchodów rocznic wa˝nych wydarzeƒ
historycznych, z zastrze˝eniem § 7.

§ 7. 1. Funkcjonariusza mianowanego na stopieƒ,
który nie móg∏ przybyç na uroczystoÊç wr´czenia aktu
mianowania, powiadamia si´ o innym wyznaczonym
terminie wr´czenia aktu mianowania.

2. Funkcjonariuszowi, który nie móg∏ przybyç na
uroczystoÊç wr´czenia aktu mianowania, w szczegól-
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noÊci z powodu d∏ugotrwa∏ej choroby, akt mianowania
wr´cza si´ w miejscu jego pobytu.

3. Akt mianowania na stopieƒ funkcjonariusza,
który zmar∏ przed jego otrzymaniem, lub mianowania
poÊmiertnie wr´cza si´ najbli˝szym cz∏onkom jego ro-
dziny.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:  
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 wrzeÊnia
2002 r. (poz. 1321)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR AKTU MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIE¡ OFICERSKI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR AKTU MIANOWANIA NA POZOSTA¸E STOPNIE OFICERSKIE
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR AKTU MIANOWANIA NA STOPNIE SZEREGOWYCH, PODOFICERSKIE I CHORÑ˚YCH
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Szanowni  Paƒstwo

Informujemy, ˝e 1 paêdziernika 2002 r.

Gospodarstwo Pomocnicze
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ulegnie przekszta∏ceniu w

Centrum Obs∏ugi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii

zmieni nazw´ na

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii

Adres, numer identyfikacji podatkowej

oraz numery telefonów pozostanà bez zmian
Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:

– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);

– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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