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13) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporzàdzajàcego protokó∏ kontroli,

jeden protokó∏ kontroli lub notatk´, dotyczàce cudzoziemców.

14) podpis cudzoziemca lub adnotacj´ o odmowie
i przyczynach odmowy z∏o˝enia podpisu.

6. Orygina∏ protoko∏u kontroli lub notatki przechowuje si´ w jednostce lub komórce organizacyjnej podmiotu, którego funkcjonariusz lub pracownik przeprowadzi∏ kontrol´.

3. W przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono
legalnoÊç pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusz lub pracownik przeprowadzajàcy kontrol´ sporzàdza notatk´.
4. Odmowa podpisania protoko∏u przez cudzoziemca nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolujàcego oraz pozostawienia cudzoziemcowi kopii
protoko∏u.
5. Je˝eli kontrolà obj´to kilku cudzoziemców, to
funkcjonariusz lub pracownik przeprowadzajàcy kontrol´, po jej przeprowadzeniu, sporzàdza odpowiednio

7. Wyniki kontroli wykorzystuje si´ do formu∏owania wniosków o wszcz´cie post´powania administracyjnego o zobowiàzanie do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i o wydalenie cudzoziemca.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

319
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 11 marca 2002 r.
w sprawie Êwiadectwa s∏u˝by oraz opinii s∏u˝bowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe dane, które nale˝y podaç w Êwiadectwie s∏u˝by oraz opinii s∏u˝bowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, zwanego
dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by
w dniu, w którym nast´puje zwolnienie, wydaje si´:
1) Êwiadectwo s∏u˝by, zwane dalej „Êwiadectwem”,
2) opini´ s∏u˝bowà — na jego wniosek, zwanà dalej
„opinià”.
2. Je˝eli wydanie Êwiadectwa lub opinii w terminie,
o którym mowa w ust. 1, jest niemo˝liwe, funkcjonariuszowi dor´cza si´ je za poÊrednictwem poczty nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia jego zwolnienia.
3. Âwiadectwo lub opini´ wydaje w∏aÊciwy prze∏o˝ony funkcjonariusza.
§ 3. 1. W Êwiadectwie zamieszcza si´ dane personalne i informacje o funkcjonariuszu dotyczàce
w szczególnoÊci:
1) okresu s∏u˝by,

2) ostatnio zajmowanego stanowiska,
3) podstawy prawnej zwolnienia ze s∏u˝by,
4) zaj´cia uposa˝enia,
5) okresu korzystania z urlopu bezp∏atnego,
6) liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym usta∏ stosunek s∏u˝bowy.
2. Na ˝àdanie funkcjonariusza w Êwiadectwie s∏u˝by zamieszcza si´ informacje o wysokoÊci i sk∏adnikach
uposa˝enia oraz uzyskanych kwalifikacjach.
3. Wzór Êwiadectwa okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Na wniosek funkcjonariusza jego prze∏o˝ony
wydaje opini´ na podstawie danych zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.
2. W opinii funkcjonariusza zamieszcza si´ w szczególnoÊci:
1) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia,
2) informacje o okresie i przebiegu s∏u˝by,
3) charakterystyk´ kwalifikacji zawodowych,
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4) ogólne okreÊlenie zakresu powierzonych obowiàzków i sposobu wywiàzywania si´ z obowiàzków
s∏u˝bowych,
5) osiàgni´cia s∏u˝bowe, uzyskane nagrody i wyró˝nienia,
6) naruszenia dyscypliny oraz wymierzone i niezatarte kary dyscyplinarne,
7) przyczyn´ i podstaw´ prawnà rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego,
8) pouczenie o przys∏ugujàcym prawie z∏o˝enia odwo∏ania od opinii,
9) stanowisko i podpis wydajàcego opini´.
3. Wzór opinii s∏u˝bowej okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

Poz. 319

dectwo w ciàgu 7 dni, opini´ zaÊ w ciàgu 14 dni od dnia
z∏o˝enia sprostowania lub odwo∏ania.
3. W razie odmownego za∏atwienia ˝àdania sprostowania lub odwo∏ania prze∏o˝ony funkcjonariusza
wraz ze stanowiskiem i aktami osobowymi przesy∏a je
do wy˝szego prze∏o˝onego.
4. Wy˝szy prze∏o˝ony mo˝e zmieniç, uzupe∏niç lub
przekazaç prze∏o˝onemu funkcjonariusza do ponownego rozpatrzenia ˝àdanie sprostowania lub odwo∏ania.
5. Odmowa za∏atwienia ˝àdania sprostowania
Êwiadectwa lub odwo∏ania od opinii przez wy˝szego
prze∏o˝onego wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 5. 1. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania
Êwiadectwa lub odwo∏aç si´ od opinii, w terminie 7 dni,
do wy˝szego prze∏o˝onego, za poÊrednictwem prze∏o˝onego, który je wyda∏.
2. W przypadku uwzgl´dnienia sprostowania lub
odwo∏ania wydaje si´ funkcjonariuszowi nowe Êwia-

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 11 marca 2002 r. (poz. 319)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

