
Na podstawie art. 29 ust. 9 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. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rzàdu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”,
zapoznawania si´ funkcjonariuszy z opinià s∏u˝bowà,
przypadki, w których nie jest mo˝liwe w terminie wska-
zanym w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu, zwanej dalej „ustawà”, zapoznanie si´
z opinià s∏u˝bowà, oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania
odwo∏aƒ od opinii s∏u˝bowych.

§ 2. Opiniowanie s∏u˝bowe s∏u˝y do oceny przydat-
noÊci funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym oraz okreÊlenia dalszego
przebiegu jego s∏u˝by.

§ 3. W opinii s∏u˝bowej uwzgl´dnia si´:

1) stan i rozwój kwalifikacji zawodowych funkcjona-
riusza,

2) ocen´ cech osobowoÊci funkcjonariusza wp∏ywa-
jàcych na wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych,

3) ocen´ realizacji zadaƒ s∏u˝bowych, w szczególno-
Êci wyniki osiàgni´te podczas pe∏nienia s∏u˝by,

4) prognoz´ dalszego przebiegu s∏u˝by funkcjonariu-
sza,

5) przydatnoÊç funkcjonariusza na zajmowanym sta-
nowisku s∏u˝bowym.

§ 4. Opini´ s∏u˝bowà sporzàdza prze∏o˝ony funk-
cjonariusza.

§ 5. 1. Funkcjonariusza zapoznaje z opinià s∏u˝bo-
wà prze∏o˝ony.

2. Funkcjonariusz potwierdza zapoznanie si´ z opi-

nià s∏u˝bowà w∏asnor´cznym podpisem na opinii.
W razie z∏o˝enia odmowy podpisu zapoznajàcy z opi-
nià s∏u˝bowà czyni na niej adnotacj´ o odmowie.

3. Zapoznanie funkcjonariusza z opinià s∏u˝bowà
po up∏ywie terminu, o którym mowa w art. 29 ust. 4
ustawy, jest mo˝liwe w przypadku choroby lub oddele-
gowania s∏u˝bowego funkcjonariusza.

4. Opinia s∏u˝bowa podlega w∏àczeniu do akt oso-
bowych funkcjonariusza.

§ 6. 1. Odwo∏anie od opinii s∏u˝bowej wnosi si´ do
wy˝szego prze∏o˝onego, za poÊrednictwem prze∏o˝o-
nego, który wyda∏ opini´.

2. Odwo∏anie wniesione po terminie okreÊlonym
w art. 29 ust. 6 ustawy nie podlega rozpoznaniu.

3. Prze∏o˝ony rozpatrujàcy odwo∏anie rozstrzyga
ostatecznie spraw´ przez:

1) utrzymanie w mocy opinii s∏u˝bowej,

2) zmian´ lub uzupe∏nienie opinii s∏u˝bowej,

3) uchylenie i wydanie nowej opinii s∏u˝bowej.

4. Odwo∏anie od opinii s∏u˝bowej powinno byç roz-
patrzone w ciàgu trzydziestu dni od daty jego wniesie-
nia.

5. O sposobie za∏atwienia odwo∏ania zawiadamia
si´ w formie pisemnej funkcjonariusza, który wniós∏
odwo∏anie, oraz prze∏o˝onego, który sporzàdzi∏ kwe-
stionowanà opini´ s∏u˝bowà.

6. Uchylonà opini´ s∏u˝bowà uwa˝a si´ za nieby∏à.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.


