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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu na stanowisku 
szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku s∏u˝bowym.

Na podstawie art. 28 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 wymagania w zakresie:

1) wykszta∏cenia;

2) kwalifikacji zawodowych;

3) sta˝u s∏u˝by

— jakim powinien odpowiadaç funkcjonariusz Biura
Ochrony Rzàdu, zwany dalej „funkcjonariuszem”, na
stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub na in-
nym stanowisku s∏u˝bowym.

§ 2. Ustala si´:

1) tabele wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia, kwalifi-
kacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by, jakim powinien
odpowiadaç funkcjonariusz na stanowisku szefa
komórki organizacyjnej oraz na innych stanowi-
skach s∏u˝bowych, stanowiàce za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) tabel´ grup, specjalnoÊci i kwalifikacji zawodo-
wych, stanowiàcà za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodo-
wych na stanowisku s∏u˝bowym, na którym wymaga-
ne jest posiadanie wykszta∏cenia wy˝szego, jest ukoƒ-
czenie przeszkolenia specjalistycznego.

2. Za równoznaczne ze spe∏nieniem warunku, o któ-
rym mowa w ust. 1, uwa˝a si´:

1) ukoƒczenie szkó∏ oficerskich, chorà˝ych i podoficer-
skich Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Poli-
cji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej;

2) odbycie przeszkolenia na oficera, chorà˝ego, pod-
oficera w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Policji, Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-

du, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝bie Wi´ziennej

— je˝eli kwalifikacje uzyskane w tych szko∏ach lub
w ramach tego przeszkolenia odpowiadajà kwalifika-
cjom wymaganym do pe∏nienia s∏u˝by na danym sta-
nowisku s∏u˝bowym w Biurze Ochrony Rzàdu.

§ 4. Na stanowisko szefa komórki organizacyjnej
lub na inne stanowisko s∏u˝bowe, zaszeregowane do
grupy uposa˝enia zasadniczego od „U-01” do „U-13”
okreÊlonej zgodnie z odr´bnymi przepisami, mianuje
si´ funkcjonariusza, który posiada wykszta∏cenie wy˝-
sze z tytu∏em zawodowym magistra lub innym równo-
rz´dnym.

§ 5. Wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifi-
kacji zawodowych albo sta˝u s∏u˝by w stosunku do
funkcjonariusza na stanowisku szefa komórki organi-
zacyjnej lub innym stanowisku s∏u˝bowym mogà zo-
staç obni˝one, je˝eli jest to uzasadnione posiadanymi
przez funkcjonariusza szczególnymi umiej´tnoÊciami
przydatnymi do pe∏nienia s∏u˝by w Biurze Ochrony
Rzàdu na danym stanowisku.

§ 6. Kwalifikacje zawodowe funkcjonariusza ustala
si´ na podstawie przed∏o˝onych Êwiadectw i dyplo-
mów.

§ 7. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko
s∏u˝bowe przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
który nie spe∏nia warunków w zakresie wykszta∏cenia,
kwalifikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by, okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu, zachowuje to stanowisko.

§ 8. Warunek uzyskania kwalifikacji zawodowych
w zakresie przeszkolenia podstawowego i specjali-
stycznego dotyczy funkcjonariuszy przyj´tych do s∏u˝-
by w Biurze Ochrony Rzàdu po dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na podstawie

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
4 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1357)

Za∏àcznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 165 — 10549 — Poz. 1357



Dziennik Ustaw Nr 165 — 10550 — Poz. 1357



Dziennik Ustaw Nr 165 — 10551 — Poz. 1357



Za∏àcznik nr 2

WYKAZ GRUP, SPECJALNOÂCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
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