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Na podstawie art. 44 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 warunki i tryb przepro-
wadzania egzaminów na pierwszy stopieƒ podoficer-
ski i stopieƒ chorà˝ego funkcjonariusza Biura Ochrony
Rzàdu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

§ 2. Egzaminy na pierwszy stopieƒ podoficerski
i chorà˝ego w Biurze Ochrony Rzàdu przeprowadza ko-
misja egzaminacyjna, zwana dalej „komisjà”, powo∏a-
na przez Szefa Biura Ochrony Rzàdu.

§ 3. 1. Do egzaminu na pierwszy stopieƒ podoficer-
ski mo˝e byç dopuszczony funkcjonariusz w s∏u˝bie
przygotowawczej i sta∏ej, który:

1) posiada:
a) stopieƒ szeregowego lub starszego szeregowe-

go,
b) co najmniej szeÊciomiesi´czny sta˝ na zajmowa-

nym stanowisku s∏u˝bowym,
c) dobrà opini´ s∏u˝bowà,

2) ukoƒczy∏ trwajàcy 30 dni kurs przygotowawczy or-
ganizowany przez komórk´ organizacyjnà Biura
Ochrony Rzàdu odpowiedzialnà za szkolenie.

2. Do egzaminu mo˝e byç dopuszczony funkcjona-
riusz w s∏u˝bie kandydackiej, który ukoƒczy∏ szkolenie
w kompanii szkolnej elewów z ocenà co najmniej do-
brà.

§ 4. Do egzaminu na pierwszy stopieƒ chorà˝ego
mo˝e byç dopuszczony funkcjonariusz w s∏u˝bie przy-
gotowawczej i sta∏ej, który:

1) posiada:
a) stopieƒ podoficerski, co najmniej  plutonowego,
b) co najmniej dwuletni sta˝ na zajmowanym sta-

nowisku s∏u˝bowym,
c) opini´ s∏u˝bowà oceniajàcà celujàco albo bardzo

dobrze jego s∏u˝b´,

2) ukoƒczy∏ trwajàcy 60 dni kurs przygotowawczy or-
ganizowany przez komórk´ organizacyjnà Biura
Ochrony Rzàdu odpowiedzialnà za szkolenie.

§ 5. 1. Funkcjonariusz ubiegajàcy si´ o dopuszcze-
nie do egzaminów obowiàzany jest, nie póêniej ni˝ 14
dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, z∏o˝yç
w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu odpo-
wiedzialnej za szkolenie wniosek o dopuszczenie do
egzaminu, a tak˝e dokumenty potwierdzajàce spe∏nie-
nie warunków, o których mowa w § 3 i 4.

2. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje, na pod-
stawie z∏o˝onych przez funkcjonariusza dokumentów,
o których mowa w ust. 1, Zast´pca Szefa Biura Ochro-
ny Rzàdu odpowiedzialny za szkolenie, zwany dalej
„Zast´pcà Szefa”.

§ 6. 1. Egzamin odbywa si´, w terminach wyznaczo-
nych przez Zast´pc´ Szefa, po zakoƒczeniu kursów
przygotowawczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
i § 4 pkt  2, albo szkolenia w kompanii szkolnej elewów,
o którym mowa w § 3 ust. 2.
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2. Funkcjonariusz, który z powodu wa˝nych i odpo-
wiednio udokumentowanych zdarzeƒ losowych nie
móg∏ w wyznaczonym terminie przystàpiç do egzami-
nu, mo˝e przystàpiç do niego w terminie póêniejszym
wskazanym przez Zast´pc´ Szefa.

§ 7. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci teoretycznej
i praktycznej.

2. Cz´Êç teoretycznà egzaminu przeprowadza si´
w formie pisemnej i obejmuje ona zakresem tematyk´
kursu przygotowawczego.

3. Cz´Êç praktyczna sk∏ada si´ z egzaminów:

1) strzeleckiego,

2) sprawnoÊci fizycznej,

3) tematyki obj´tej zakresem kursu przygotowawcze-
go.

§ 8. 1. Cz´Êç teoretyczna egzaminu polega na udzie-
leniu pisemnej odpowiedzi na zadane przez komisj´
pytania egzaminacyjne.

2. Cz´Êç teoretycznà egzaminu przeprowadza si´
w warunkach umo˝liwiajàcych egzaminowanym sa-
modzielnà prac´.

3. Przed wejÊciem na sal´ egzaminacyjnà przyst´-
pujàcy do egzaminu jest obowiàzany okazaç dokument
stwierdzajàcy jego  to˝samoÊç.

4. Czas trwania cz´Êci teoretycznej egzaminu usta-
la komisja.

5. Cz∏onkowie komisji mogà wykluczyç z egzaminu
osob´, która podczas egzaminu korzysta∏a z pomocy
egzaminowanych, innych osób albo pos∏ugiwa∏a si´
niedozwolonymi materia∏ami pomocniczymi bàdê po-
maga∏a innym uczestnikom  egzaminu lub w inny spo-
sób zak∏óca∏a przebieg egzaminu.

§ 9. Cz´Êç praktycznà egzaminu przeprowadza si´
po zakoƒczeniu cz´Êci pisemnej egzaminu, w termi-
nach wyznaczonych przez Zast´pc´ Szefa.

§ 10. Z przebiegu  cz´Êci teoretycznej i praktycznej
egzaminu sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà
przewodniczàcy i wszyscy cz∏onkowie komisji.

§ 11. 1. Osoby uczestniczàce w ustalaniu i przecho-
wywaniu tematów egzaminacyjnych, jak i cz∏onkowie
komisji sà obowiàzani do zachowania tajemnicy w za-
kresie treÊci tematów egzaminacyjnych i przeprowa-
dzania egzaminów.

2. W przypadku naruszenia tajemnicy, o której mo-
wa w ust. 1, komisja mo˝e uniewa˝niç przeprowadzo-
ny egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

3. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnoÊci pi-
semnej pracy egzaminacyjnej uczestnika egzaminu,
komisja mo˝e uniewa˝niç egzamin w stosunku do tego
uczestnika.

§ 12. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z ka˝dej cz´Êci egzaminu.

2. Ocenà pozytywnà jest ocena od 3 do 5 (dosta-
teczna, dobra, bardzo dobra); ocenà negatywnà jest
ocena 2 (niedostateczna).

3. Ocen´ ogólnà egzaminu oblicza si´ na podsta-
wie Êredniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poszcze-
gólnych cz´Êci egzaminu.

§ 13. Miejsce, sposób i tryb og∏oszenia wyników
egzaminów ustala komisja i podaje do wiadomoÊci
zdajàcym.

§ 14. Funkcjonariusze, którzy otrzymali ocen´ nega-
tywnà z cz´Êci teoretycznej lub poszczególnych egza-
minów cz´Êci praktycznej, o których mowa w § 7 ust. 3,
mogà zdawaç egzamin poprawkowy i komisyjny w ter-
minach okreÊlonych przez Zast´pc´ Szefa.

§ 15. Funkcjonariusze, którzy zdali egzamin na oce-
n´ pozytywnà, uzyskujà zaÊwiadczenie potwierdzajàce
zdanie egzaminu wystawione przez Szefa Biura Ochro-
ny Rzàdu.

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