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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania zezwolenia na podj´cie zaj´cia zarobkowego przez
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu oraz w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych w tych sprawach.

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298

i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝niona
przez niego osoba, zwana dalej „prze∏o˝onym”, mo˝e
udzieliç funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu, zwa-
nemu dalej „funkcjonariuszem”, zezwolenia na podj´-
cie zaj´cia zarobkowego, je˝eli zaj´cie takie:

1) nie koliduje z wykonywaniem zadaƒ s∏u˝bowych,
okreÊlonych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu, przez funkcjonariusza,

2) nie pozostaje w sprzecznoÊci z interesem s∏u˝by i jej
zadaniami,

3) nie narusza presti˝u s∏u˝by,

4) nie podwa˝y zaufania do bezstronnoÊci funkcjona-
riusza.

§ 2. Funkcjonariusz ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
podj´cie zaj´cia zarobkowego, zwanego dalej „zezwo-
leniem”, sk∏ada prze∏o˝onemu pisemny wniosek, któ-
ry okreÊla:

1) nazw´ i adres podmiotu, u którego zamierza podjàç
zaj´cie zarobkowe,

2) charakter zaj´cia zarobkowego i przewidywany za-
kres obowiàzków,

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego,

4) przewidywany okres  trwania zaj´cia zarobkowego.

§ 3. 1. Prze∏o˝ony, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝e-
nia wniosku, po zasi´gni´ciu opinii szefa oddzia∏u,
w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, zawiadamia na
piÊmie funkcjonariusza o udzieleniu zezwolenia, a je˝e-
li warunki, o których mowa w § 1 i 2, nie zostanà spe∏-
nione — o odmowie udzielenia zezwolenia.

2. W zawiadomieniu o udzieleniu zezwolenia na
podj´cie zaj´cia zarobkowego okreÊla si´:

1) podmiot, u którego funkcjonariusz zamierza podjàç
zaj´cie zarobkowe,

2) charakter zaj´cia zarobkowego,

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego.

3. Zawiadomienie o odmowie wydania zezwolenia
nie wymaga uzasadnienia.

4. Zezwolenie na podj´cie zaj´cia zarobkowego lub
odmow´ udzielenia zezwolenia umieszcza si´ w aktach
osobowych funkcjonariusza.

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