
Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) wzór formularza Êwiadectwa s∏u˝by,

2) tryb wydawania i sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) funkcjonariuszu — oznacza to funkcjonariusza
Urz´du Ochrony Paƒstwa, 

2) ustawie o UOP — oznacza to ustaw´ z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,

3) jednostce organizacyjnej — oznacza to jednostk´
organizacyjnà Urz´du Ochrony Paƒstwa, o której
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o UOP, oraz Centralny
OÊrodek Szkolenia Urz´du Ochrony Paƒstwa,

4) dniu zwolnienia ze s∏u˝by — oznacza to okreÊlonà
w rozkazie personalnym dat´ zwolnienia funkcjo-
nariusza ze s∏u˝by,

5) kierowniku jednostki organizacyjnej — oznacza to
równie˝ funkcjonariusza pe∏niàcego obowiàzki kie-
rownika jednostki organizacyjnej. 

§ 3. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by otrzymu-
je w dniu zwolnienia ze s∏u˝by Êwiadectwo s∏u˝by.
Otrzymanie Êwiadectwa s∏u˝by funkcjonariusz po-
twierdza w∏asnor´cznym podpisem na kopii Êwiadec-
twa s∏u˝by. 

2. Âwiadectwo s∏u˝by mo˝e odebraç osoba upo-
wa˝niona na piÊmie przez funkcjonariusza.

3. Wydania Êwiadectwa s∏u˝by nie mo˝na uzale˝-
niaç od uprzedniego rozliczenia si´ funkcjonariusza
z obowiàzków s∏u˝bowych.

4. W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego z po-
wodu Êmierci lub stwierdzenia zagini´cia funkcjonariu-
sza na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o UOP, Êwiadec-
two s∏u˝by wydaje si´ uprawnionemu do odprawy po-
Êmiertnej cz∏onkowi rodziny funkcjonariusza nie-
zw∏ocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wyga-
Êni´ciu stosunku s∏u˝bowego. 

5. Je˝eli wydanie Êwiadectwa s∏u˝by nie jest mo˝li-
we w terminie okreÊlonym w ust. 1, Êwiadectwo s∏u˝-
by przesy∏a si´ przez poczt´ za pokwitowaniem, w cià-
gu 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by. 

§ 4. 1. Âwiadectwo s∏u˝by wydaje i dor´cza, a tak˝e
sprostowuje Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa lub upo-
wa˝niony przez niego kierownik jednostki organizacyj-
nej. 

2. Kopi´ Êwiadectwa s∏u˝by z pokwitowaniem jego
wydania przechowuje si´ w aktach osobowych funk-
cjonariusza.

§ 5. 1. W Êwiadectwie s∏u˝by podaje si´, niezb´dne
do ustalenia uprawnieƒ wynikajàcych ze stosunku
s∏u˝bowego i z ubezpieczenia spo∏ecznego, informacje
dotyczàce:

1) okresu s∏u˝by,

2) zajmowanego ostatnio stanowiska, z zastrze˝eniem
ust. 3,

3) podstawy prawnej zwolnienia ze s∏u˝by lub infor-
macj´ o wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego w przy-
padku Êmierci funkcjonariusza, lub stwierdzenia,
na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o UOP, zagini´-
cia funkcjonariusza,

4) liczby dni, przys∏ugujàcych i wykorzystanych w ro-
ku zwolnienia ze s∏u˝by lub w roku, w którym wy-
gas∏ stosunek s∏u˝bowy:

a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdro-
wotnego, szkoleniowego i okolicznoÊciowego,

b) okresu korzystania z urlopu bezp∏atnego i pod-
stawy prawnej jego udzielenia,

5) wykorzystanego w okresie s∏u˝by urlopu wycho-
wawczego oraz ewentualnie przypadajàcego po
dniu zwolnienia ze s∏u˝by z przyczyn dotyczàcych
Urz´du Ochrony Paƒstwa okresu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem, 

6) liczby dni, za które zwolniony funkcjonariusz otrzy-
ma∏ Êwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa
w art. 104 ust. 3 ustawy o UOP,

7) potràceƒ z uposa˝enia, o których mowa w art. 114
ustawy o UOP.

2. Na proÊb´ funkcjonariusza, zg∏oszonà przed
dniem wydania Êwiadectwa s∏u˝by, w Êwiadectwie
tym podaje si´ tak˝e informacje o wysokoÊci i sk∏adni-
kach uposa˝enia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W Êwiadectwie s∏u˝by nie zamieszcza si´ infor-
macji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà
lub s∏u˝bowà.

4. Wzór formularza Êwiadectwa s∏u˝by stanowi za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.
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§ 6. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by mo˝e,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania Êwiadectwa s∏u˝-
by, z∏o˝yç wniosek o jego sprostowanie. Wniosek sk∏a-
da si´ na piÊmie do prze∏o˝onego, który wyda∏ Êwia-
dectwo s∏u˝by. 

2. W razie uwzgl´dnienia wniosku o sprostowanie
Êwiadectwa s∏u˝by funkcjonariuszowi wydaje si´ nowe
Êwiadectwo s∏u˝by w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku.

3. Nie dokonuje si´ sprostowania Êwiadectwa s∏u˝-
by, je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, z∏o˝ono po
terminie.

4. O nieuwzgl´dnieniu wniosku o sprostowanie
Êwiadectwa s∏u˝by prze∏o˝ony, który wyda∏ to Êwiadec-
two, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie
7 dni od dnia jego z∏o˝enia.

§ 7. 1. W razie uchybienia terminu okreÊlonego
w § 6 ust. 1, przywraca si´ termin na wniosek funkcjo-
nariusza, je˝eli uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastà-
pi∏o bez jego winy. 

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi si´ do
prze∏o˝onego, który wyda∏ Êwiadectwo s∏u˝by, w cià-
gu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia termi-
nu.

3. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia wniosku okre-
Êlonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.

§ 8. 1. Nowe Êwiadectwo s∏u˝by, w miejsce wyda-
nego uprzednio, wydaje si´ w przypadku:

1) majàcej wp∏yw na treÊç Êwiadectwa s∏u˝by zmiany
rozkazu personalnego o zwolnieniu ze s∏u˝by lub
o wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego funkcjonariu-
sza,

2) zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza uprzednio
przywróconego do s∏u˝by.

2. W nowym Êwiadectwie s∏u˝by, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, wykazuje si´ ca∏y okres s∏u˝by funkcjo-
nariusza bez uwzgl´dnienia przerwy w s∏u˝bie spowo-
dowanej uprzednio wydanym rozkazem personalnym
o zwolnieniu ze s∏u˝by uchylonym w zwiàzku z przy-
wróceniem do s∏u˝by, je˝eli na podstawie art. 30 usta-
wy o UOP uchylony zosta∏ skutek tej przerwy w s∏u˝bie.

§ 9. Po wydaniu nowego Êwiadectwa s∏u˝by
w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub w § 8
ust. 1, uprzednio wydane Êwiadectwo s∏u˝by usuwa si´
z akt osobowych funkcjonariusza i niszczy. 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r.
(poz. 1488)
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