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21) ogólnokrajowe zwiàzki mi´dzybran˝owe,

22) ogólnokrajowe zrzeszenia mi´dzybran˝owe,

23) zwiàzki pracodawców,

24) federacje i konfederacje zwiàzków pracodawców,

25) stowarzyszenia kultury fizycznej,

26) zwiàzki sportowe,

27) polskie zwiàzki sportowe,

28) stowarzyszenia kultury fizycznej o zasi´gu ogólno-
krajowym,

29) inne organizacje spo∏eczne i zawodowe, co obej-
muje podmioty, które na mocy przepisów szczegól-
nych podlegajà wpisowi do Krajowego Rejestru
Sàdowego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 lutego 2002 r.

w sprawie organizacji i sposobu pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej w Biurze Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony
Rzàdu w s∏u˝bie kandydackiej,

2) komórka organizacyjna — oddzia∏, wydzia∏, grup´,
sekcj´, batalion, kompani´, pluton i dru˝yn´,

3) wy˝szy prze∏o˝ony — Szefa Biura Ochrony Rzàdu
oraz jego zast´pców,

4) szef komórki organizacyjnej — szefa oddzia∏u, wy-
dzia∏u, grupy, sekcji, batalionu, kompanii, plutonu
i dru˝yny, 

5) czas s∏u˝by — czas, w którym funkcjonariusz
uczestniczy w zaj´ciach s∏u˝bowych lub wykonuje
powierzone obowiàzki s∏u˝bowe,

6) czas pozas∏u˝bowy — czas wolny od zaj´ç s∏u˝bo-
wych lub obowiàzków s∏u˝bowych pozostawiony
do dyspozycji funkcjonariusza,

7) dni wolne od zaj´ç s∏u˝bowych — dni Êwiàteczne,
niedziele i dni wolne od zaj´ç ustanowione na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

§ 2. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ przez ca∏à dob´
w systemie skoszarowanym.

2. Organizacj´ s∏u˝by w systemie skoszarowanym
ustala Szef Biura Ochrony Rzàdu i ujmuje jà w porzàd-
ku dnia, okreÊlajàc miejsce zakwaterowania i przeby-
wania funkcjonariusza.

§ 3. 1. Szef, okreÊlajàc porzàdek dnia, kieruje si´ za-
daniami stojàcymi przed komórkà, warunkami zakwa-
terowania, mo˝liwoÊciami bazy szkoleniowo-rekre-
acyjnej, zasadami sprawnego dzia∏ania oraz ustalenia-
mi zawartymi w obowiàzujàcych programach szkole-
nia.

2. W porzàdku dnia okreÊla si´ w szczególnoÊci go-
dziny:

1) pobudki i capstrzyku,

2) przerw na posi∏ki,

3) apeli,

4) szkoleƒ programowych,

5) obs∏ugi uzbrojenia i sprz´tu,

6) prac porzàdkowo-gospodarczych,

7) instrukta˝y i odpraw do s∏u˝b,

8) czasu pozas∏u˝bowego.

3. W porzàdku dnia uwzgl´dnia si´:

1) 8-godzinny czas snu,

2) organizacj´ ˝ywienia z przerwami mi´dzy posi∏ka-
mi do 6 godzin,

3) czas pozas∏u˝bowy w dni powszechne w wymiarze
od 2 do 4 godzin.

4. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ zgodnie z porzàd-
kiem dnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef
oddzia∏u za zgodà Szefa Biura Ochrony Rzàdu lub jego
zast´pców mo˝e zarzàdziç wprowadzenie zmian do
obowiàzujàcego porzàdku dnia.

§ 4. 1. Szef komórki organizacyjnej mo˝e zorganizo-
waç w czasie pozas∏u˝bowym dodatkowe zaj´cia (pra-
ce, treningi, konsultacje) dla funkcjonariuszy uzyskujà-
cych niezadowalajàce wyniki w szkoleniu, dopuszcza-
jàcych si´ zaniedbaƒ w utrzymywaniu uzbrojenia,
sprz´tu i wyposa˝enia.

2. Czas zaj´ç, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekraczaç jednorazowo wi´cej ni˝ po∏ow´ czasu po-
zas∏u˝bowego.

3. W czasie pozas∏u˝bowym funkcjonariusz jest
obowiàzany przebywaç w rejonie zakwaterowania lub
w innych miejscach, na terenie komórek organizacyj-
nych, po uzyskaniu zgody prze∏o˝onych, a w czasie ich
nieobecnoÊci — po uzyskaniu zgody s∏u˝by dy˝urnej.

4. O wyjÊciu do innego miejsca na terenie komórki
organizacyjnej funkcjonariusz jest obowiàzany powia-
domiç s∏u˝b´ dy˝urnà.

§ 5. 1. W dni wolne od zaj´ç s∏u˝bowych:

1) nie prowadzi si´ szkolenia programowego; w uza-
sadnionych przypadkach mo˝na zarzàdziç prowa-
dzenie szkolenia dodatkowego,



2) nie og∏asza si´ pobudki i nie przeprowadza apelu,
funkcjonariusze wstajà w ustalonym czasie oraz
mo˝na przeprowadzaç zbiórki.

2. Czas szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie
mo˝e przekraczaç 5 godzin dziennie.

§ 6. 1. Nadzór nad przestrzeganiem porzàdku dnia
w komórkach organizacyjnych sprawujà ich szefowie,
a w czasie nieobecnoÊci szefów — s∏u˝ba dy˝urna lub
wyznaczony przez szefa funkcjonariusz s∏u˝by przygo-
towawczej lub sta∏ej.

2. Szef komórki organizacyjnej organizuje ponadto
doraêny nadzór s∏u˝bowy nad przestrzeganiem po-
rzàdku dnia.

§ 7. 1. Funkcjonariusza kwateruje si´ na terenie ko-
mórki organizacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝b´.

2. Utrzymanie porzàdku w pomieszczeniach (rejo-
nach) zakwaterowania nale˝y do obowiàzków zakwate-
rowanych.

3. Do prac porzàdkowych wyznacza si´ funkcjona-
riuszy, których nie zwalnia si´ od zaj´ç szkoleniowych.
Sprzàtanie poranne koƒczy si´ przed rozpocz´ciem
apelu porannego, a wieczorne — przed capstrzykiem.

§ 8. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany do przestrze-
gania zasad noszenia umundurowania.

2. W czasie pozas∏u˝bowym funkcjonariusz:

1) w rejonie zakwaterowania i w innych wyznaczo-
nych miejscach mo˝e przebywaç bez kurtki lub
w ubiorze sportowym,

2) poza obiektami komórki organizacyjnej mo˝e nosiç
ubranie cywilne.

§ 9. 1. Funkcjonariusz spo˝ywa posi∏ki w miejscu do
tego wyznaczonym. W uzasadnionych przypadkach
spowodowanych niemo˝noÊcià przygotowania posi∏-
ków w obiektach Biura Ochrony Rzàdu Szef Biura
Ochrony Rzàdu mo˝e zezwoliç na ˝ywienie w po-
wszechnej gastronomii lub wydawaç funkcjonariu-
szom suchy prowiant.

2. Nadzór nad jakoÊcià przygotowywanych posi∏-
ków oraz ich zgodnoÊci z jad∏ospisem, a tak˝e utrzyma-
niem higieny ich przygotowania i spo˝ywania sprawu-
jà wyznaczeni przez szefa funkcjonariusze posiadajàcy
uprawnienia sanitarno-epidemiologiczne.

§ 10. 1. Funkcjonariusz mo˝e opuszczaç teren ko-
mórki organizacyjnej po z∏o˝eniu Êlubowania za zgodà
w∏aÊciwych prze∏o˝onych na podstawie przepustki sta-
∏ej lub jednorazowej.

2. W uzasadnionych przypadkach szef komórki or-
ganizacyjnej mo˝e udzieliç funkcjonariuszowi prze-
pustki przed z∏o˝eniem Êlubowania.

§ 11. 1. Przepustk´ sta∏à otrzymuje funkcjonariusz
w dniu z∏o˝enia Êlubowania.

2. Przepustka sta∏a uprawnia funkcjonariusza do
przebywania poza komórkà organizacyjnà:

1) w dni powszednie — w czasie pozas∏u˝bowym, do
pó∏ godziny przed capstrzykiem,

2) w dni powszednie poprzedzajàce dni wolne od za-
j´ç s∏u˝bowych — do pó∏ godziny przed capstrzy-
kiem nast´pnego dnia lub ostatniego dnia wolne-
go od zaj´ç s∏u˝bowych.

3. Zgody na wyjÊcie na przepustk´ udziela szef ko-
mórki organizacyjnej lub wy˝szy prze∏o˝ony.

4. Udzielenia zgody na wyjÊcie na przepustk´ sta∏à
mo˝na odmówiç funkcjonariuszowi, który:

1) naruszy∏ zasady dyscypliny s∏u˝bowej,

2) dopuÊci∏ si´ zaniedbaƒ w s∏u˝bie,

3) osiàga niezadowalajàce wyniki w szkoleniach.

5. Przepustek jednorazowych udzielajà:

1) dowódca dru˝yny — do 12 godzin,

2) szef (dowódca) grupy, plutonu — do 24 godzin,

3) szef (dowódca) oddzia∏u, wydzia∏u, kompanii lub
wy˝szy prze∏o˝ony — do 72 godzin.

6. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
interesem s∏u˝by Szef Biura Ochrony Rzàdu mo˝e
wstrzymywaç cz´Êciowo lub ca∏kowicie wyjÊcia funk-
cjonariuszy na przepustki.

7. O wyjÊciu na przepustk´ funkcjonariusz melduje
s∏u˝bie dy˝urnej.

§ 12. 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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 lutego 2002 r.

w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych dzia∏ajàcych
na podstawie ustaw o stosunku Paƒstwa do koÊcio∏ów oraz zwiàzków wyznaniowych w latach 2002—2003.

Na podstawie art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154,

z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459,
z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r.


