
Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz wzoru formu-
larza opinii s∏u˝bowej (Dz. U. Nr 172, poz. 1405)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Okresowe opiniowanie s∏u˝bowe funkcjona-
riuszy uwzgl´dnia nast´pujàce kryteria:

1) wiedz´ ogólnà i kwalifikacje zawodowe;

2) umiej´tnoÊç oceny sytuacji;

3) znajomoÊç s∏u˝by;

4) efektywnoÊç s∏u˝by;

5) samodzielnoÊç wykonywania zadaƒ;

6) planowanie i organizacj´ w∏asnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplin´ i obowiàzkowoÊç;

9) dyspozycyjnoÊç;

10) umiej´tnoÊç wspó∏pracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji
niejawnych;

12) sposób sporzàdzania dokumentów s∏u˝-
bowych; 

13) proces adaptacji zawodowej — w przy-
padku funkcjonariuszy w okresie s∏u˝by
przygotowawczej.

2. W okresowym opiniowaniu s∏u˝bowym funk-
cjonariuszy zajmujàcych stanowiska kierowni-
cze oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1
ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) delegowanie zaj´ç;

5) zarzàdzanie czasem w∏asnym i podw∏ad-
nych;

6) kierowanie podw∏adnymi;

7) ocenianie podw∏adnych;

8) inicjatywa oraz innowacyjnoÊç;

9) dba∏oÊç o stosunki mi´dzyludzkie;

10) odpornoÊç na presj´;

11) zarzàdzanie zasobami materialnymi.

3. W okresowym opiniowaniu s∏u˝bowym funk-
cjonariusza uwzgl´dnia si´ równie˝ ocen´,
której podlega funkcjonariusz: 

1) podczas sta˝u adaptacyjnego odbywa-
nego w okresie s∏u˝by przygotowaw-
czej; 

2) podczas szkolenia zawodowego prowa-
dzonego przez Centralny OÊrodek Szko-
lenia Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub innà jednostk´ organi-
zacyjnà Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego.

4. Wzór formularza opinii s∏u˝bowej okreÊla za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.”.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Dziennik Ustaw Nr 186 — 11679 — Poz. 1550 i 1551

1551

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz wzoru formularza opinii s∏u˝bowej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.

jàc pó∏nocnà, a nast´pnie po∏udniowà granic´ dzia∏-
ki nr 731/185, do punktu nr 3. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie przez punkt nr 4 do punk-
tu nr 5, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim, do punktu nr 6. Tu za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie linià prostà po dzia∏ce
nr 729/145, przecinajàc po∏udniowà, a nast´pnie pó∏-

nocnà granic´ dzia∏ki nr 731/185, do punktu nr 1, od
którego rozpocz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


