Projekt 1 1 czerwca 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 *
z dnia <data wydania aktu> r.
w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy
stopień chorążego Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 119 ust. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 138. 650 i 730) zarządza się. co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania egzaminu na
pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa,
zwanego dalej ..egzaminem", sposób i tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej
..komisją", oraz skalę ocen i sposób oceny.
§2. 1. Skład komisji oraz liczbę jej członków określa Komendant Służby Ochrony
Państwa.
2. Komisja składa się co najmniej z trzech osób. w tym Przewodniczącego komisji.
3. Do składu komisji można wyznaczyć dodatkowo Zastępcę Przewodniczącego Komisji
lub Sekretarza komisji.
4. Komisja pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Komendanta Służby
Ochrony Państwa.
§ 3. 1. Egzamin rozpoczyna się od części teoretycznej.
2. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w sposób uwzględniający zakres
tematyczny, o którym mowa w art. 119 ust. 7 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, oraz
zróżnicowany charakter obowiązków służbowych wykonywanych przez przystępujących do
egzaminu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej ..funkcjonariuszami".
3. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w warunkach umożliwiających
samodzielną pracę funkcjonariuszom przystępującym do egzaminu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne,
na podstawie § | ust. 2 pkl 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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4. Przed wejściem na salę egzaminacyjną funkcjonariusz przystępujący do egzaminu jest
obowiązany okazać dokument stwierdzający jego tożsamość.
5. Czas trwania części teoretycznej egzaminu ustala komisja.
§ 4. 1. Po zakończeniu egzaminu z części teoretycznej przeprowadza się egzamin z części
strzeleckiej i sprawdzającej sprawność fizyczną.
2. Część strzelecką egzaminu przeprowadza się w sposób uwzględniający zróżnicowany
charakter obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy przystępujących do
egzaminu.
3. Część strzelecką egzaminu przeprowadza się w obiekcie, na którym dopuszczone jest
prowadzenie strzelań z broni.
4. Część egzaminu sprawdzającą sprawność fizyczną przeprowadza się w sposób
uwzględniający zróżnicowanie funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu ze względu na
wiek i płeć oraz w sposób ukierunkowany na ocenę ich cech motorycznych.
5. Część egzaminu sprawdzającą sprawność fizyczną przeprowadza się w obiektach
sportowych wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy, bezpieczny i zgodny
z metodyką przebieg egzaminu.
6. Szczegółowy opis prób oraz sposób ich oceniania w odniesieniu do części strzeleckiej
i części sprawdzającej sprawność fizyczną, określa komisja w regulaminie, o którym mowa
w § 2 ust. 4.
§ 5. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części
egzaminu.
2. Do oceny każdej części egzaminu stosuje się skalę ocen:
1)

2)

ocena pozytywna:
a)

dostateczna (3).

b)

dobra (4).

c)

bardzo dobra (5):

oceną negatywną jest ocena niedostateczna (2).
3. Ocenę końcową z egzaminu oblicza sią na podstawie średniej arytmetycznej ocen

uzyskanych z każdej części egzaminu według następujących kryteriów:
1)

ocenę bardzo dobrą (5) uzyskuje się. jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4.51 do
5.00:

2)

ocenę dobrą (4) uzyskuje się. jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3.51 do 4.50:
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3)

ocenę dostateczną (3) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od
3,00 do 3,50.
4. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części egzaminu skutkuje

otrzymaniem negatywnej oceny końcowej.
§ 6. 1. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Komendanta Służby
Ochrony Państwa.
2. Miejsce, sposób i tryb ogłoszenia wyników egzaminu ustala komisja i podaje je do
wiadomości funkcjonariuszom przystępującym do egzaminu, jednakże nie później niż
w terminie 14 dni od daty zakończenia egzaminu.
§ 7. 1. Funkcjonariusz, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu ma prawo do
jednego egzaminu poprawkowego.
2. Egzamin poprawkowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym
niż 30 dni od dnia zakończenia egzaminu.
§8. 1. Osoby uczestniczące w ustalaniu i przechowywaniu tematów egzaminacyjnych,
jak i członkowie komisji, są obowiązani do nieujawnienia treści pytań egzaminacyjnych do
dnia egzaminu.
2. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, komisja może
unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy, którzy
przystąpili do egzaminu.
3. Członkowie komisji mogą wykluczyć z egzaminu funkcjonariusza, który podczas
egzaminu korzystał z pomocy innych osób lub posługiwał się niedozwolonymi materiałami
pomocniczymi, bądź w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu. Wykluczenie z egzaminu
skutkuje otrzymaniem oceny negatywnej.
§ 9. 1. Funkcjonariuszowi, który z powodu ważnych i odpowiednio udokumentowanych
zdarzeń nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu, Komendant Służby
Ochrony Państwa może wyznaczyć inny termin egzaminu.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się między 7 a 30 dniem od dnia ustania
przyczyny nieobecności na egzaminie.
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.21
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym
i redakcyjnym

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień
podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1543), które traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138. 650 i 730).

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 119 ust. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730).
W związku z utworzeniem Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu,
zaistniała konieczność uregulowania problematyki dotyczącej mianowania na pierwszy stopień
podoficerski i pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa. Delegację do
uregulowania powyższej kwestii w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, daje ustawa o Służbie Ochrony Państwa, wskazując na konieczność określenia
trybu składania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego
Służby Ochrony Państwa z uwzględnieniem terminu i zakresu tematycznego egzaminu.
Przedmiotowy projekt

wskazuje na organy

odpowiedzialne

za prawidłowe

przeprowadzenie egzaminu. Jest nim komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta
Służby Ochrony Państwa.
Zgodnie z projektem egzamin składał się będzie z trzech części, tj.: części teoretycznej,
części

strzeleckiej

i

części

sprawdzającej

sprawność

fizyczną.

Zakres egzaminu

w poszczególnych częściach może być zróżnicowany ze względu na pleć i wiek. a także zakres
obowiązków jaki realizuje funkcjonariusz. W przedmiotowym projekcie wprowadzono
możliwość jednokrotnego przystąpienia do egzaminu popraw kowego w: przypadku otrzymania
oceny negatywnej.
Projekt nakłada ponadto obowiązek nieujawnienia treści pytań egzaminacyjnych przez
osoby związane z ich przygotowaniem i przechowywaniem, jak również daje możliwość
unieważnienia egzaminu oraz wykluczenia funkcjonariusza z egzaminu w ściśle określonych
przypadkach.
W § 10 projektu rozporządzenia wskazano termin vacatio legis. określając go zgodnie
z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów’ normatywnych
i niektórych innych aktów' prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). Zgodnie z treścią art. 389
ustawy o Służbie Ochrony Państwa, dotychczasowy akt prawny wydany na postawie ustawy z
dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu został objęty gwarancją obowiązywania do dnia
wejścia w życie projektowanego aktu wykonawczego, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Wskazać przy tym należy, iż
niniejszy akt prawny nie stanowi regulacji uniemożliwiającej funkcjonowanie nowej formacji
- Służby Ochrony Państwa.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu
Służby Ochrony Państwa.
Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii
Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega procedurze notyfikacji
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz
z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do
wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt został przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października
2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006. z późn. zm.) do
koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o
zaopiniowanie w tym zakresie

Nazwa projektu:
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 11.06.2018 r.
w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień
podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Źródło:
Państwa
art. 119 ust. 10 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Nr w wykazie prae: 361
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Mariusz Cichomski - Dyrektor Departamentu Porządku
Publicznego MSWiA
Tek 22 601 40 70.
e-mail: dpp.koordvnacia@mswia.aov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Norma kompetencyjna zawarta w art. 119 ust. 10 ustawy o Służbie Ochrony Państwa upoważnia ministra
właściwego do spraw wewnętrznych do wydania przepisu wykonawczego określającego sposób i tryb
powoływania komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień
podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa oraz skalę ocen i sposób oceny,
z uwzględnieniem terminu i zakresu tematycznego egzaminu.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przedmiotowy projekt wskazuje komisję egzaminacyjną, powoływaną przez Komendanta Służby Ochrony
Państwa, jako organ odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie egzaminu. Egzamin, o którym mowa
w projektowanym rozporządzeniu, będzie się składał z trzech części tj.: części teoretycznej, strzeleckiej oraz
z części sprawdzającej sprawność fizyczną. W projekcie rozporządzania wprowadzono możliwość
jednokrotnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego w przypadku otrzymania oceny negatywnej. Projekt
nakłada obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie treści pytań egzaminacyjnych na osoby, które są związane
z przygotowaniem pytań i zagadnień egzaminacyjnych oraz przewiduje możliwość unieważnienia egzaminu oraz
wykluczenia funkcjonariusza z egzaminu.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania problematyki związanej z egzaminami na pierwszy stopień podoficerski i pierwszy stopień
chorążego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na
proj ektowane regu 1 acj e.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Funkcjonariusze
SOP

Wielkość
2375 funkcjonariuszy

Źródło danych
Szczegółowa struktura
funkcj ono wan i a S1 użby
Ochrony Państwa

Oddziaływanie
Możliwość mianowania
funkcjonariusza Służby
Ochrony Państwa na pierwszy
stopień w korpusie
podoficerów i korpusie
chorążych

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
|z 2016 r. poz. 1006. z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji.
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym
samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł]

r.)
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznic (010)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Część 42 - Sprawy wewnętrzne w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie
Służby Ochrony Państwa, bez konieczności wyasygnowania dodatkowych środków
ponad limit dysponenta.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych
w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w ty m funkcjonowanie przedsiębiorców
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstw a domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
duże
przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-,
(w min zł.
małych i średnich
przedsiębiorstw

0

5

10

Łącznic (010)

ceny stałe z
r.)
W ujęciu
niepieniężny
m

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację osób niepełnosprawnych i osób
starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
[Xl nie dotyczy
□ tak
CU nie
nie dotyczy
I
I
I
1

I zmniejszenie liczby dokumentów
I zmniejszenie liczby procedur
I skrócenie czasu na załatwienie sprawy
I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

I
I
I
I

I zwiększenie liczby dokumentów
I zwiększenie liczby procedur
1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
I inne:

□ tak
□ nie
□ nie dotyczy

Komentarz: Brak.
9. Wpływ na rynek pracy
Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
I 1 środowisko naturalne
I I sytuacja i rozwój regionalny
, I inne:
Omówienie wpływu

I I demografia
I I mienie państwowe

i I informatyzacja
I I zdrowie

Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Z dniem wejścia w życie projektowanych zmian.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu, ewaluacja efektów projektu jest niezasadna, a jego specyfika
uniemożliwia zastosowanie mierników.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy, itp.)
Brak załącznika.

