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decyzj´ mo˝e podjàç dy˝urny, o którym mowa
w pkt 1.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

§ 8. Postój pojazdów nienormatywnych powinien
odbywaç si´ poza jezdnià i poboczem drogi.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
———————

§ 9. Stra˝ Graniczna, przy wjeêdzie pojazdów nienormatywnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontroluje posiadanie przez organizatora transportu zezwolenia oraz spe∏nienie warunków w nim
okreÊlonych.

3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich wspó∏dzia∏ania w zakresie pilotowania pojazdów,
których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczajà okreÊlone wielkoÊci (Dz. U. Nr 107, poz. 677).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rozk∏ad czasu s∏u˝by
funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, tryb udzielania
czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´ w wymiarze przekraczajàcym 40 godzin tygodniowo, sposób pe∏nienia
dy˝urów domowych, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych do
okreÊlania harmonogramu s∏u˝by, przypadków, w których mo˝na przed∏u˝yç s∏u˝b´, oraz wymiar czasu niezb´dnego na wypoczynek po s∏u˝bie i sposób prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by.
§ 2. 1. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rzàdu, zwani dalej „funkcjonariuszami”, pe∏nià s∏u˝b´ w rozk∏adzie czasu s∏u˝by:
1) zmianowym — na stanowiskach s∏u˝by operacyjnej, dy˝urnej i ochronnej;
2) podstawowym — na pozosta∏ych stanowiskach
s∏u˝bowych.
2. Rozk∏ad czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1,
wprowadza szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu za zgodà Szefa Biura Ochrony Rzàdu.
§ 3. 1. Funkcjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ w zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by trwajàcym po 12 lub
24 godziny.

mogà pe∏niç s∏u˝b´ do 12 godzin na dob´, w tym kierowaç pojazdem nie wi´cej ni˝ 10 godzin na dob´.
§ 4. 1. Czas wolny za s∏u˝b´ pe∏nionà w porze nocnej wynosi 48 godzin.
2. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w którym funkcjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ na zmiany trwajàce
po 12 godzin, po zakoƒczeniu zmiany funkcjonariuszom udziela si´ 12 godzin czasu wolnego.
3. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w którym funkcjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ na zmiany trwajàce
po 24 godziny, po zakoƒczeniu zmiany funkcjonariuszom udziela si´ 24 godzin czasu wolnego.
§ 5. 1. Funkcjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ w podstawowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by przez 8 godzin codziennie od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 815—1615.
2. Szef Biura Ochrony Rzàdu mo˝e okreÊliç godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by inne ni˝ okreÊlone
w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione szczególnym charakterem wykonywanych zadaƒ.
§ 6. Do czasu s∏u˝by trwajàcej:
1) 8 godzin — wlicza si´ 20 minut przerwy;
2) 12 godzin — wlicza si´ 45 minut przerwy;
3) 24 godziny — wlicza si´ 60 minut przerwy.

2. Funkcjonariusze, do których obowiàzków s∏u˝bowych nale˝y kierowanie pojazdem samochodowym,
———————
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) 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.

§ 7. 1. Czas s∏u˝by funkcjonariuszy mo˝e zostaç
przed∏u˝ony ponad wymiar okreÊlony w § 3 ust. 1,
w szczególnoÊci w razie potrzeby:
1) wykonania rozpocz´tych lub niecierpiàcych zw∏oki
czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by
ochronnej lub prowadzeniem dzia∏aƒ ochronnych
oraz czynnoÊci z zakresu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego;
2) zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by na stanowiskach, na
których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝by w sposób ciàg∏y;
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3) wykonania innych czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki.
2. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu przed∏u˝a czas s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1.
§ 8. 1. W zamian za czas s∏u˝by przed∏u˝onej o co
najmniej 6 godzin jednego dnia lub 8 godzin w ciàgu
tygodnia udziela si´ funkcjonariuszom jednego dnia
wolnego.
2. W zamian za s∏u˝b´ pe∏nionà w dniu wolnym od
s∏u˝by w wymiarze co najmniej 5 godzin funkcjonariuszom udziela si´ jednego dnia wolnego.
§ 9. Wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych poza godzinami s∏u˝by nie mo˝e pozbawiç funkcjonariusza 8-godzinnego wypoczynku na dob´.
§ 10. 1. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu mo˝e wyznaczyç funkcjonariuszy do pe∏nienia dy˝uru domowego, je˝eli wymagajà tego potrzeby
s∏u˝by. Do pe∏nienia dy˝uru domowego nie wyznacza
si´ funkcjonariuszy po zakoƒczeniu s∏u˝by pe∏nionej
w porze nocnej.
2. W czasie dy˝uru domowego funkcjonariusze
przebywajà w miejscu zamieszkania lub w innym
miejscu uzgodnionym z szefem, o którym mowa
w ust. 1.
3. W zamian za pe∏nienie dy˝uru domowego w wymiarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym od s∏u˝by udziela si´ funkcjonariuszom jednego dnia wolnego od s∏u˝by.
4. Je˝eli dy˝ur domowy jest pe∏niony w wymiarze
co najmniej 5 godzin w ka˝dym z dwóch kolejnych dni
wolnych od s∏u˝by, funkcjonariuszom udziela si´
dwóch dni wolnych od s∏u˝by.
5. Po zakoƒczeniu dy˝uru domowego funkcjonariuszy zwalnia si´ z wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w danym dniu.
6. Je˝eli od zakoƒczenia dy˝uru domowego do rozpocz´cia normalnych godzin s∏u˝by zosta∏o mniej ni˝
12 godzin, funkcjonariuszy zwalnia si´ z wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych w nast´pnym dniu.
§ 11. Funkcjonariuszom udziela si´ jednego dnia
wolnego za ka˝dy dzieƒ wolny od s∏u˝by, w którym
wykonywa∏ on zadania s∏u˝bowe w czasie pobytu na
çwiczeniach i szkoleniu poza miejscem s∏u˝by oraz
w podró˝y s∏u˝bowej.
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§ 12. 1. Funkcjonariuszom bezpoÊrednio po zakoƒczeniu podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje czas wolny
w wymiarze 8 godzin, je˝eli:
1) odbywali podró˝ s∏u˝bowà mi´dzy godzinà 2200
a 600 i nie korzystali z wagonu z miejscami do le˝enia lub spania;
2) czas przejazdu wynosi∏ co najmniej 8 godzin.
2. Je˝eli wymagajà tego niezb´dne potrzeby s∏u˝bowe, szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu mo˝e poleciç podleg∏emu funkcjonariuszowi niezw∏oczne stawienie si´ do pe∏nienia s∏u˝by po podró˝y odbytej w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Pe∏nienie s∏u˝by, o której mowa w ust. 2, jest
równoznaczne z przed∏u˝eniem czasu s∏u˝by.
§ 13. 1. Dni wolnych od s∏u˝by udziela si´ w tygodniu nast´pujàcym bezpoÊrednio po tygodniu, w którym pe∏niona by∏a s∏u˝ba.
2. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu na pisemny wniosek funkcjonariusza mo˝e udzieliç
czasu wolnego w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym urlop wypoczynkowy lub po jego zakoƒczeniu.
§ 14. 1. Harmonogram s∏u˝by okreÊla szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu.
2. W komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu
prowadzi si´ ewidencj´ czasu s∏u˝by funkcjonariusza
na podstawie rocznych kart ewidencji obecnoÊci funkcjonariusza.
3. Roczne karty ewidencji obecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie zak∏ada si´ i prowadzi odr´bnie dla ka˝dego funkcjonariusza. Karty te zawierajà informacje
o urlopach, zwolnieniach od zaj´ç s∏u˝bowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych
i nieusprawiedliwionych nieobecnoÊciach w s∏u˝bie
oraz informacje o pe∏nionych dy˝urach domowych,
przed∏u˝onym czasie s∏u˝by i otrzymanym z tego tytu∏u czasie wolnym.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
26 listopada 2002 r. w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 207,
poz. 1760).
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