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z informacji1 zamieszczonych na stronie internetowej Służby Ochrony Państwa 

(SOP) wynika, że prowadzony jest stały nabór do służby w formacji. Moje wątpliwości 

budzi podstawa prawna dla takiego stanu rzeczy. 

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 379 ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o Służbie 

Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138, dalej: ustawa o SOP) wszczęte i niezakończone 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania kwalifikacyjne do służby 

w BOR stają się postępowaniami kwalifikacyjnymi do służby w SOP. Kandydaci, którzy 

złożyli w BOR podanie o przyjęcie do służby przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stają się kandydatami do służby w SOP pod warunkiem złożenia pisemnego 

oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do służby w SOP. Orzeczenia komisji 

lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o zdolności do 

służby w Biura Ochrony Rządu (dalej: BOR), poświadczenia bezpieczeństwa i opinie 

psychologiczne wydane kandydatom do służby w BOR, sprawdzenia w rejestrach, 

ewidencjach, kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu oraz wyniki 

testów sprawności fizycznej w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz rozmów 

kwalifikacyjnych stają się odpowiednio dokumentami dopuszczającymi do pełnienia służby 

w SOP.

1 https://www.sop.gov.pl/pl/aktualnosci/257,Spotkanie-Komendanta-SOP-z-uczestnikami-kursu-podstawowego-w-
Osrodku-Szkoleniowy.html
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Służby Ochrony Państwa
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Innymi słowy postępowania kwalifikacyjne do Biura Ochrony Rządu wszczęte przed 

1 lutego 2018 r. są – za zgodą kandydatów – kontynuowane. Jednocześnie przeprowadzone 

przed tą datą etapy postępowania kwalifikacyjnego zostały, na gruncie ustawy o SOP, 

uznane za ważne. Z powyższego wynika, że z dniem 1 lutego 2018 r., nabór do służby 

następuje w oparciu o przepisy ustawy o Służbie Ochrony Państwa (art. 69 ustawy o SOP). 

W przeciwnym wypadku akt wykonawczy, wydany na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2017 r. poz. 985 ze zm.) zostałby 

utrzymany w mocy i wyszczególniony w treści art. 389 ust. 1 ustawy o SOP.

Zgodnie z art. 69 ust. 9 ustawy o SOP minister właściwy do spraw wewnętrznych 

określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób 

podawania ich do wiadomości,

2) dokumenty, które należy złożyć w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym, oraz 

wzór kwestionariusza osobowego,

3) zakres tematyczny testu wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności 

fizycznej i badań psychologicznych,

4) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez 

nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności,

5) sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego oraz minimalny okres, po którym 

kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub 

poszczególnych jego etapów,

6) zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego

- mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego 

oraz wyłonienia osób spełniających wymogi do pełnienia służby w SOP.

Z informacji2 zamieszczonej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

wynika, że prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone, 

mimo, że ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r. Projekt rozporządzenia wraz 

załącznikami szczegółowo określa poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego. 

Przykładowo trudno byłoby zrealizować etap przeprowadzenia testu sprawności fizycznej 

2 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12307503/katalog/12486766#12486766
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kandydata (art. 69 ust. 3 pkt 3 ustawy o SOP) bez „Zakresu i sposobu przeprowadzania testu 

sprawności fizycznej oraz sposobu oceny jego wyników” (załącznik nr 5 do projektu 

rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SOP – stan na 23 stycznia 2018 r.).

Jeżeli zatem dotychczasowe rozporządzenie utraciło moc obowiązującą, a nowe 

rozporządzenie nie weszło jeszcze w życie, to na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958 ) 

zwracam się do Pana Generała z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w oparciu o jakie przepisy 

prowadzony jest stały nabór do formacji.
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