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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu,

2) funkcjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç funk-
cjonariusza Biura Ochrony Rzàdu,

3) prze∏o˝onym w∏aÊciwym w sprawach wyró˝nieƒ —
nale˝y przez to rozumieç prze∏o˝onych okreÊlo-
nych w art. 75 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2. Funkcjonariuszowi udziela si´ wyró˝nieƒ, o któ-
rych mowa w art. 75 ust. 1 ustawy, je˝eli:

1) nie jest prowadzone przeciw niemu post´powanie
karne lub dyscyplinarne,

2) nie zosta∏ ukarany karà dyscyplinarnà lub nastàpi-
∏o zatarcie tej kary,

3) nie jest w okresie próby przy warunkowym umorze-
niu post´powania karnego lub warunkowym za-
wieszeniu wykonania kary.

§ 3. 1. Szef komórki organizacyjnej, w której funk-
cjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, wyst´puje do prze∏o˝onego
w∏aÊciwego w sprawach wyró˝nieƒ z wnioskiem
o udzielenie wyró˝nienia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç uzasadnienie wskazujàce na wzorowe wykony-
wanie obowiàzków, przejawianie inicjatywy w s∏u˝bie
lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych funkcjona-
riusza przedstawianego do wyró˝nienia.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach wyró˝nieƒ za-
wiadamia pisemnie wnioskodawc´ o odmowie przy-
znania wyró˝nienia.

§ 4. 1. Udzielenie wyró˝nienia powinno mieç cha-
rakter uroczysty.

2. Udzielenie wyró˝nienia zamieszcza si´ w rozka-
zie, z zastrze˝eniem § 7.

3. Rozkaz powinien zawieraç:

1) stopieƒ, imi´ i nazwisko wyró˝nionego,

2) rodzaj wyró˝nienia oraz uzasadnienie jego przyzna-
nia.

§ 5. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach wyró˝nieƒ,
podejmujàc decyzj´ o udzieleniu nagrody pieni´˝nej
lub rzeczowej, okreÊla wartoÊç tej nagrody, w grani-
cach Êrodków finansowych posiadanych na ten cel.

§ 6. 1. Urlop krótkoterminowy w wymiarze do 7 dni
mo˝e obejmowaç nie wi´cej ni˝ jeden dzieƒ ustawowo
wolny od pracy, a w wymiarze powy˝ej 7 dni, jednak
nie wi´cej ni˝ 10 dni — nie wi´cej ni˝ dwa dni ustawo-
wo wolne od pracy.

2. Funkcjonariuszowi nale˝y umo˝liwiç wykorzy-
stanie urlopu krótkoterminowego nie póêniej ni˝ w cià-
gu miesiàca od dnia udzielenia tego wyró˝nienia,
a w uzasadnionych przypadkach — nie póêniej ni˝
w ciàgu dwóch miesi´cy. Na wniosek wyró˝nionego
funkcjonariusza urlop krótkoterminowy mo˝e byç
przez niego wykorzystany w dwóch cz´Êciach lub ∏àcz-
nie z innym urlopem.

§ 7. Udzielenie pochwa∏y, o której mowa w art. 75
ust. 1 pkt 1 ustawy, nast´puje w formie pisemnej.

§ 8. Odznaka honorowa mo˝e byç przyznana funk-
cjonariuszowi nie wi´cej ni˝ trzykrotnie, a kolejne przy-
znanie odznaki nie mo˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie trzech lat od poprzedniego przyznania.

§ 9. 1. Odznak´ honorowà stanowi podwójny pier-
Êcieƒ, wpisany w owal o wymiarach 47x37 mm. Mi´-
dzy pierÊcieniami na polu z granatowej emalii jest
umieszczony z∏ocony napis „BIURO OCHRONY
RZÑDU”. Wewnàtrz pierÊcienia, na polu z szafirowej
emalii, umieszczony jest srebrzony i oksydowany wize-
runek soko∏a trzymajàcego w szponach tarcz´ herbo-
wà z emalii w barwach narodowych. Wymiary odznaki
wynoszà 47x37 mm, Êrednica zewn´trznego pierÊcie-
nia — 37 mm, a pierÊcienia wewn´trznego — 32 mm.
Odznaka honorowa wykonana jest z metalu.

2. Odznaka honorowa jest oznaczona na odwrocie
grawerowanym napisem „Odznaka Honorowa Biura
Ochrony Rzàdu”.

3. Odznaka honorowa jest zawieszona na przy-
wieszce, wykonanej z metalu d∏ugoÊci 40 mm i szero-
koÊci 10 mm, z dwoma paskami z czerwonej emalii,
d∏ugoÊci 3 mm i szerokoÊci 10 mm, umieszczonymi
od brzegu przywieszki po obydwu stronach, oraz z sy-
metrycznym wzgl´dem Êrodka paskiem wykonanym
z granatowej emalii, d∏ugoÊci 16 mm i szerokoÊci
10 mm. Pomi´dzy paskami czerwonymi a paskiem
granatowym znajdujà si´ paski z bia∏ej emalii, o d∏u-
goÊci 9 mm i szerokoÊci 10 mm.



4. Wzór odznaki honorowej stanowi za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Odznak´ honorowà wr´cza Szef Biura
Ochrony Rzàdu lub jego zast´pcy z okazji Êwi´ta Biura
Ochrony Rzàdu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Szef Biura Ochrony Rzàdu z uwagi na szczególne
okolicznoÊci mo˝e wr´czyç odznak´ honorowà w in-
nym terminie ni˝ wskazany w ust. 1.

§ 11. Odznaka honorowa noszona jest na kurtce
munduru na Êrodku lewej górnej kieszeni, mi´dzy gu-
zikiem klapki a dolnà kraw´dzià.

§ 12. Rozkaz o przyznaniu odznaki honorowej
umieszcza si´ w aktach osobowych funkcjonariusza.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 14 czerwca 2002 r. (poz. 1018)

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ BIURA OCHRONY RZÑDU


