
Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 47. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie naucza-
nia w zak∏adach karnych oraz zasad odp∏atnoÊci za
prac´ skazanych w warsztatach szkolnych i wykony-

wanà przez skazanych odbywajàcych praktycznà na-
uk´ zawodu (Dz. U. Nr 156, poz. 1025).

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego 
do s∏u˝by przygotowawczej oraz do s∏u˝by kandydackiej w Biurze Ochrony Rzàdu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W post´powaniu kwalifikacyjnym do s∏u˝by
przygotowawczej oraz do s∏u˝by kandydackiej w Biu-
rze Ochrony Rzàdu ustala si´ spe∏nienie wymogów,
o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu, przez oso-
by ubiegajàce si´ o przyj´cie do tej s∏u˝by, zwane da-
lej „kandydatami”. 

§ 2. 1. Post´powanie kwalifikacyjne prowadzi ko-
mórka organizacyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa
w sprawach osobowych, zwana dalej „komórkà ka-
drowà”.

2. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza si´
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycz-
nia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 95, z póên. zm.3)).

§ 3. 1. Post´powanie kwalifikacyjne rozpoczyna
przyj´cie przez komórk´ kadrowà pisemnego podania

o przyj´cie do s∏u˝by przygotowawczej albo kandy-
dackiej w Biurze Ochrony Rzàdu.

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

1) wype∏niony kwestionariusz osobowy; 

2) dwie aktualne fotografie kolorowe;

3) dokumenty potwierdzajàce posiadane wykszta∏ce-
nie, kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistycz-
ne;

4) odpis skrócony aktu urodzenia kandydata;

5) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka kandydata; 

6) odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa kandydata;

7) ksià˝eczk´ wojskowà.

3. Kandydat mo˝e równie˝ z∏o˝yç dokumenty po-
twierdzajàce jego dodatkowe umiej´tnoÊci, osiàgni´-
cia zawodowe i naukowe oraz opinie polecajàce kan-
dydata.

§ 4. 1. Post´powanie kwalifikacyjne jest prowadzo-
ne w dwóch etapach.

2. Etap pierwszy obejmuje przeprowadzenie roz-
mowy kwalifikacyjnej z kandydatem, pozwalajàcej na
ustalenie jego umiej´tnoÊci autoprezentacji, popraw-
noÊci w formu∏owaniu myÊli, umiej´tnoÊci nawiàzania
kontaktu oraz motywacji do podj´cia s∏u˝by, i koƒczy
si´ ocenà przydatnoÊci kandydata do s∏u˝by zamiesz-
czanà w kwestionariuszu, o którym mowa w § 3 ust. 2
pkt 1. 

3. Przed rozpocz´ciem rozmowy kwalifikacyjnej,
o której mowa w ust. 2, kandydat okazuje, na ˝àdanie,
dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.

———————
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∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90,
poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210,
poz. 2036.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.



4. Etap drugi obejmuje:

1) przeprowadzenie testów psychologicznych okre-
Êlajàcych warunki intelektualne oraz cechy osobo-
woÊciowe kandydata;

2) przeprowadzenie egzaminu sprawnoÊci fizycznej
kandydata;

3) sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach, kartote-
kach prawdziwoÊci danych zawartych w kwestio-
nariuszu;

4) uzyskanie poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa okreÊlo-
nego w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych;

5) ustalenie zdolnoÊci fizycznej i psychicznej kandy-
data do s∏u˝by na podstawie orzeczenia komisji le-
karskiej podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.

5. Kandydaci do s∏u˝by kandydackiej nie podlega-
jà testom psychologicznym, egzaminom sprawnoÊci
fizycznej, ustaleniu zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do
s∏u˝by.

6. Informacje uzyskane w poszczególnych etapach
post´powania, o których mowa w ust. 2 i 4, wpisuje
si´ do kwestionariusza osobowego kandydata.

§ 5. Negatywny wynik lub niepoddanie si´ bada-
niom lub czynnoÊciom, o których mowa w § 4 ust. 2
i 4, powoduje odstàpienie przez Szefa Biura Ochrony
Rzàdu od prowadzenia dalszego post´powania kwali-
fikacyjnego.

§ 6. 1. Post´powanie kwalifikacyjne z kandydatami
spe∏niajàcymi warunki okreÊlone w art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu,
z wyjàtkiem posiadania Êredniego wykszta∏cenia, ma
na celu ustalenie szczególnych predyspozycji tych
osób do s∏u˝by kandydackiej w Biurze Ochrony Rzàdu.

2. W post´powaniu kwalifikacyjnym, o którym mo-
wa w ust. 1, bierze si´ pod uwag´, jako cechy prefe-
rencyjne, w szczególnoÊci: 

1) wiek do 28 lat;

2) wzrost co najmniej 175 cm;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „A”, „B” lub „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.

§ 7. 1. Post´powanie kwalifikacyjne koƒczy si´ oce-
nà predyspozycji kandydata do s∏u˝by w Biurze
Ochrony Rzàdu.

2. Ocen´ predyspozycji, o której mowa w ust. 1,
umieszcza si´ w kwestionariuszu osobowym.

§ 8. Kandydata zawiadamia si´ pisemnie o zakoƒ-
czeniu post´powania kwalifikacyjnego i jego wyniku.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.4)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. T. Matusiak

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
26 listopada 2002 r. w sprawie szczegó∏owego trybu prze-
prowadzania post´powania kwalifikacyjnego w stosunku
do osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 205, poz. 1738).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób dokonywania
oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by
w Biurze Ochrony Rzàdu, a tak˝e tryb orzekania o tej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 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) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.


