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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz w∏aÊciwoÊci
prze∏o˝onych w tych sprawach.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88,
poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Do zakresu spraw osobowych, o których mowa
w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝-
bie Wi´ziennej, zwanej dalej „ustawà”, nale˝y:

1) powierzanie funkcjonariuszowi S∏u˝by Wi´ziennej,
zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, pe∏nienia
obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku
w tej samej jednostce organizacyjnej S∏u˝by Wi´-
ziennej, zwanej dalej „jednostkà organizacyjnà”,
albo w tej samej miejscowoÊci;

2) delegowanie funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by
poza S∏u˝bà Wi´ziennà;

3) zwalnianie funkcjonariusza od obowiàzku zacho-
wania tajemnicy, o której mowa w art. 61 ustawy;

4) udzielanie, wstrzymywanie i odwo∏ywanie funkcjo-
nariusza z urlopu;

5) kierowanie funkcjonariusza do komisji lekarskiej;

6) pozostawianie funkcjonariusza bez przydzia∏u s∏u˝-
bowego.

§ 2. 1. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym do powierzenia
funkcjonariuszowi pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych
na innym stanowisku w tej samej miejscowoÊci jest:

1) Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej — w odnie-
sieniu do funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´
w Centralnym Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej, dyrek-
tora i zast´pcy dyrektora okr´gowego S∏u˝by Wi´-
ziennej, dyrektora zak∏adu karnego albo aresztu
Êledczego, komendanta i zast´pcy komendanta
oÊrodka szkolenia oraz funkcjonariusza pe∏niàcego

s∏u˝b´ w tym oÊrodku, a tak˝e w odniesieniu do
funkcjonariusza, któremu powierza si´ pe∏nienie
obowiàzków na tych stanowiskach;

2) dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej — w odnie-
sieniu do funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´
w okr´gowym inspektoracie S∏u˝by Wi´ziennej
oraz funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w zak∏adzie
karnym albo areszcie Êledczym po∏o˝onym na tere-
nie dzia∏ania tego dyrektora okr´gowego.

2. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1, jest prze∏o-
˝onym w∏aÊciwym w sprawach osobowych funkcjona-
riusza, któremu powierza si´ pe∏nienie obowiàzków
s∏u˝bowych na innym stanowisku w tej samej miejsco-
woÊci, w okresie pe∏nienia tych obowiàzków.

3. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym do powierzenia funk-
cjonariuszowi pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych na
innym stanowisku w tej samej jednostce organizacyj-
nej jest prze∏o˝ony uprawniony do mianowania funk-
cjonariusza na to stanowisko.

§ 3. W∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w stosunku do funk-
cjonariusza delegowanego do pe∏nienia s∏u˝by poza
S∏u˝bà Wi´ziennà okreÊlajà przepisy w sprawie dele-
gowania funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej do pe∏nie-
nia s∏u˝by poza S∏u˝bà Wi´ziennà.

§ 4. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej jest
prze∏o˝onym w∏aÊciwym w sprawach zwiàzanych ze
zwolnieniem funkcjonariusza od obowiàzku zachowa-
nia tajemnicy, o której mowa w art. 61 ustawy.

§ 5. 1. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym w zakresie udziela-
nia, wstrzymywania i odwo∏ywania funkcjonariusza
z urlopu jest jego prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach
osobowych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym w zakresie udzielania,
wstrzymywania i odwo∏ywania z urlopu funkcjonariu-
sza delegowanego do czasowego pe∏nienia s∏u˝by

poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524 i
Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy

(Dz. U. Nr 69, poz. 640) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

„1) w ust. 3 — do dnia 31 marca 2003 r.,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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w innej jednostce organizacyjnej jest kierownik jed-
nostki organizacyjnej, do której funkcjonariusz zosta∏
delegowany.

§ 6. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym do skierowania funk-
cjonariusza do komisji lekarskiej jest prze∏o˝ony
uprawniony do jego mianowania.

§ 7. 1. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym do pozostawienia
funkcjonariusza bez przydzia∏u s∏u˝bowego jest prze∏o-
˝ony uprawniony do mianowania go na ostatnio zaj-
mowane stanowisko.

2. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1, wskazuje
prze∏o˝onego do w∏aÊciwoÊci osobowej dla pozosta-

wionego bez przydzia∏u s∏u˝bowego funkcjonariu-
sza.

§ 8. Traci moc zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy S∏u˝by
Wi´ziennej oraz w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych w tych
sprawach (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6, poz. 42).

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1738
ROZPORZÑDZENIE  MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w stosunku do osób 
ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. 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. 1. Post´powanie kwalifikacyjne, zwane dalej
„post´powaniem”, prowadzi si´ w stosunku do osób
ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Biurze Ochro-
ny Rzàdu, zwanych dalej „kandydatami”, w celu usta-
lenia ich przydatnoÊci i predyspozycji do s∏u˝by w Biu-
rze Ochrony Rzàdu.

2. Post´powaniem mo˝na objàç kandydatów nie-
posiadajàcych Êredniego wykszta∏cenia, a ubiegajà-
cych si´ o przyj´cie do s∏u˝by kandydackiej w Biurze
Ochrony Rzàdu.

3. W post´powaniu w stosunku do kandydatów,
o których mowa w ust. 2, bierze si´ pod uwag´ predys-
pozycje do s∏u˝by:

1) wiek do 35 lat;

2) wzrost co najmniej 175 cm;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C”;

4) praktyczne umiej´tnoÊci zawodowe;

5) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych
w s∏u˝bie w Biurze Ochrony Rzàdu, zw∏aszcza:
a) sportów walki, wodnych i samochodowych,
b) strzelectwa;

6) ukoƒczenie specjalistycznych kursów przydatnych
w s∏u˝bie w Biurze Ochrony Rzàdu.

§ 2. 1. Post´powanie prowadzi komórka organiza-
cyjna Biura Ochrony Rzàdu, wykonujàca czynnoÊci
w zakresie spraw osobowych, zwana dalej „komórkà
kadrowà”.

2. Post´powanie przeprowadza si´ z uwzgl´dnie-
niem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 3. 1. Post´powanie rozpoczyna si´ od z∏o˝enia
przez kandydata podania o przyj´cie do s∏u˝by.

2. Do podania o przyj´cie do s∏u˝by za∏àcza si´ na-
st´pujàce dokumenty:

1) wype∏nionà ankiet´ osobowà;

2) cztery aktualne fotografie kolorowe;

3) dokumenty potwierdzajàce posiadane wykszta∏ce-
nie;

4) Êwiadectwa pracy lub s∏u˝by z poprzednich miejsc
pracy lub s∏u˝by;

5) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci za przest´pstwa;

6) dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe
i specjalistyczne;

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


