
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 stycznia 2018 r. 

Poz. 259 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie przenoszenia do służby w Biurze Ochrony Rządu 

Na podstawie art. 23a ust. 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 

1321 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 23a ust. 1 

ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w stosunku do funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej lub 

Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, przenoszonego na własną prośbę do pełnienia służby 

w Biurze Ochrony Rządu, zwanym dalej „BOR”, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych 

w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z obowiązującymi w BOR. 

§ 2. 1. Funkcjonariusz składa prośbę o przeniesienie do pełnienia służby w BOR, zwaną dalej „prośbą”, do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głów-

nego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którzy dołączają do prośby uwierzytel-

niony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza wraz z informacją, czy wobec niego jest prowadzone postępowanie dyscy-

plinarne oraz czy funkcjonariusz jest w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej. 

2. Prośba zawiera: 

1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL funkcjonariusza oraz imiona rodziców; 

2) adres korespondencyjny funkcjonariusza; 

3) aktualny stopień policyjny, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej; 

4) przedstawienie motywów złożenia prośby; 

5) podpis funkcjonariusza. 

3. Do prośby funkcjonariusz może dołączyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia 

zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające i inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez funkcjonariusza predys-

pozycji do pełnienia służby w BOR. 

4. Do prośby funkcjonariusz dołącza oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. 

poz. 138), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. 

§ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, rozpatrując prośbę funkcjonariusza, uwzględnia następujące predys-

pozycje do pełnienia służby w BOR: 

1) posiadane doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności: 

a) analitycznych, 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
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b) ochronnych, 

c) z zakresu kontroli pirotechnicznej, radiometrycznej i chemicznej; 

2) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy: 

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego, 

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających; 

3) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi 

systemami operacyjnymi oraz programowania aplikacji użytkowych; 

4) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie planowania i organizacji szkolenia; 

5) ukończoną aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, legislacyjną lub kontrolerską; 

6) posiadane prawo wykonywania zawodu radcy prawnego; 

7) posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii; 

8) posiadane prawo wykonywania zawodu psychologa; 

9) posiadany tytuł biegłego rewidenta lub możliwość sprawowania funkcji głównego księgowego, określoną w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz ustawie 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089); 

10) posiadane uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru budowlane-

go; 

11) posiadane kwalifikacje zawodowe trenera lub instruktora uprawniające do prowadzenia zajęć z wychowania fizyczne-

go, trenera lub instruktora strzelectwa; 

12) posiadane kwalifikacje i doświadczenia w zakresie konserwacji i naprawy uzbrojenia; 

13) posiadane kwalifikacje i doświadczenia w zakresie organizacji, eksploatacji i naprawy sprzętu transportowego; 

14) posiadane doświadczenie i umiejętności uzyskane w służbie w pododdziałach antyterrorystycznych; 

15) posiadane prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E, C+E, D+E. 

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, rozpatrując prośbę, o której mowa w § 3, akceptuje ją albo odma-

wia jej akceptacji. 

2. Akceptacja prośby następuje w drodze decyzji administracyjnej o przeniesieniu do służby w BOR. 

3. Odmowa akceptacji prośby następuje w formie pisemnej informacji. 

4. Informację o sposobie rozstrzygnięcia prośby funkcjonariusza minister właściwy do spraw wewnętrznych przesyła 

do Szefa BOR oraz odpowiednio: do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Ko-

mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i zainteresowanego funkcjonariusza. 

5. Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza nieprzeniesionego do służby w BOR niezwłocznie zwra-

ca się odpowiednio: Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Komendantowi 

Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 5. 1. Szef BOR potwierdza rozkazem personalnym przeniesienie funkcjonariusza do służby w BOR. 

2. Rozkaz personalny zawiera: 

1) datę wydania; 

2) podstawę prawną; 

3) nazwisko i imię funkcjonariusza, imię ojca oraz numer PESEL; 

4) charakter służby (przygotowawcza lub stała); 

5) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w BOR; 

6) nazwę stanowiska służbowego; 

7) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wysokość miesięcznych 

stawek uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia, jeżeli mają one charakter uznaniowy; 



      

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 259 

 
8) określenie stopnia służbowego w BOR; 

9) uzasadnienie; 

10) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. 

3. Rozkaz personalny doręcza się odpowiednio: Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży 

Granicznej lub Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i zainteresowanemu funkcjonariuszowi. 

4. Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza przeniesionego do służby w BOR przekazuje się komór-

ce właściwej w sprawach kadrowych. 

§ 6. W przypadku złożenia przez funkcjonariusza rezygnacji na piśmie, przed uprawomocnieniem się decyzji o prze- 

niesieniu, postępowanie ulega zakończeniu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba przez niego upoważnio-

na zawiadamia na piśmie Szefa BOR i odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Gra-

nicznej lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu postępowania. 

§ 7. Szef BOR mianuje funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej na stopień służbowy 

w BOR w korpusie szeregowych, podoficerów i chorążych odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby z dniem prze-

niesienia do służby w BOR. 

§ 8. Szef BOR, określając okres służby i stażu funkcjonariusza, uznaje je za równorzędne, przyjmując odpowiednio, 

że jeden dzień służby i stażu w Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej odpowiada jednemu dniowi 

służby i stażu w BOR. 

§ 9. Szef BOR, określając należności pieniężne o charakterze jednorazowym lub przysługujące za dany okres, uważa 

je za zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych jednostkach funkcjonariusz otrzymał należności 

pieniężne przysługujące z tego samego tytułu. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w BOR oraz nagroda roczna 

podlega odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres nabył on prawo do uposażenia z tytułu służby w dotych- 

czasowych jednostkach Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 10. 1. Kwalifikacje zawodowe uprawniające do mianowania na pierwszy stopień oficerski, uzyskane w dotych- 

czasowych jednostkach Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej przez funkcjonariusza przeniesionego 

do służby w BOR, uznaje się za równorzędne z przeszkoleniem specjalistycznym w BOR. 

2. Kwalifikacje zawodowe inne niż wskazane w ust. 1, uzyskane w dotychczasowych jednostkach Policji, Straży Gra-

nicznej lub Państwowej Straży Pożarnej przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w BOR, uznaje się za równorzęd-

ne z kwalifikacjami zawodowymi w BOR. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński 




