Dziennik Ustaw Nr 205

— 12773 —

w innej jednostce organizacyjnej jest kierownik jednostki organizacyjnej, do której funkcjonariusz zosta∏
delegowany.
§ 6. Prze∏o˝onym w∏aÊciwym do skierowania funkcjonariusza 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 zajmowane stanowisko.

Poz. 1737 i 1738

wionego bez przydzia∏u s∏u˝bowego funkcjonariusza.
§ 8. Traci moc zarzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci 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.

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

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:

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

§ 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 Ochrony Rzàdu, zwanych dalej „kandydatami”, w celu ustalenia ich przydatnoÊci i predyspozycji do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu.

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

2. Post´powaniem mo˝na objàç kandydatów nieposiadajàcych Êredniego wykszta∏cenia, a ubiegajàcych 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´ predyspozycje 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;
———————
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∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

§ 2. 1. Post´powanie prowadzi komórka organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu, wykonujàca czynnoÊci
w zakresie spraw osobowych, zwana dalej „komórkà
kadrowà”.
2. Post´powanie przeprowadza si´ z uwzgl´dnieniem 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´ nast´pujàce dokumenty:
1) wype∏nionà ankiet´ osobowà;
2) cztery aktualne fotografie kolorowe;
3) dokumenty potwierdzajàce posiadane wykszta∏cenie;
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;
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7) inne dokumenty, je˝eli obowiàzek ich przed∏o˝enia
wynika z odr´bnych przepisów.
3. Kandydat mo˝e z∏o˝yç inne dokumenty:
1) potwierdzajàce jego dodatkowe umiej´tnoÊci;
2) potwierdzajàce osiàgni´cia zawodowe i naukowe;
3) opinie polecajàce.
§ 4. 1. Post´powanie sk∏ada si´ z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap obejmuje:
1) przyj´cie podania i dokumentów, o których mowa
w § 3;
2) wype∏nienie ankiety osobowej;
3) przeprowadzenie rozmowy wst´pnej przez przedstawiciela komórki kadrowej z kandydatem, pozwalajàcej na poznanie umiej´tnoÊci autoprezentacji, poprawnoÊci w formu∏owaniu myÊli, umiej´tnoÊci nawiàzania kontaktu oraz motywacji podj´cia s∏u˝by.
3. Przed rozpocz´ciem rozmowy wst´pnej, o której
mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat okazuje, na ˝àdanie, dokument potwierdzajàcy posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Etap, o którym mowa w ust. 2, koƒczy si´ dopuszczeniem lub odmowà dopuszczenia kandydata do dalszego etapu post´powania przez Szefa Biura Ochrony
Rzàdu lub przez upowa˝nionà do tego osob´.

Poz. 1738 i 1739

2) egzamin sprawnoÊci fizycznej kandydata;
3) sprawdzenie danych osobowych kandydata;
4) orzeczenie komisji lekarskiej podleg∏ej ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych o zdolnoÊci
fizycznej i psychicznej kandydata.
6. Informacje uzyskane w poszczególnych etapach
post´powania, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 5,
wpisuje si´ do kwestionariusza kandydata.
§ 5. Szef Biura Ochrony Rzàdu przerywa dalsze post´powanie w przypadku:
1) negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej;
2) wyniku testu psychologicznego poni˝ej przyj´tej
normy;
3) niezaliczenia egzaminu sprawnoÊci fizycznej.
§ 6. 1. Post´powanie koƒczy wydanie oceny predyspozycji kandydata do s∏u˝by w Biurze Ochrony
Rzàdu.
2. Oceny dokonuje przedstawiciel komórki kadrowej prowadzàcy post´powanie.
§ 7. Kandydata informuje si´ pisemnie o wynikach
post´powania.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

5. Drugi etap obejmuje:
1) testy psychologiczne okreÊlajàce warunki intelektualne oraz cechy osobowoÊciowe kandydata;

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

1739
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób prowadzenia rejestru,
———————
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∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) tryb dokonywania wpisów i wykreÊleƒ w rejestrze,
3) wzór rejestru i Êwiadectwa rejestracji
— statków powietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku
publicznego.
§ 2. 1. Do rejestru statków powietrznych lotnictwa
s∏u˝b porzàdku publicznego, zwanego dalej ,,rejestrem”, wpisuje si´ statki powietrzne, u˝ywane w celach niekomercyjnych, przez jednostki organizacyjne
Stra˝y Granicznej, Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i s∏u˝by celnej oraz sprz´t lotniczy stanowiàcy wyposa˝enie statków powietrznych wpisanych do rejestru.

