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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie danych, które nale˝y podaç w Êwiadectwie s∏u˝by funkcjonariusza Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, a tak˝e trybu wydawania i prostowania Êwiadectwa s∏u˝by oraz jego formularza
Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarzàdza
si´, co nast´puje:

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego mo˝e
upowa˝niç kierownika jednostki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach kadrowych do wydawania i prostowania w jego imieniu Êwiadectw s∏u˝by funkcjonariuszy zwalnianych ze s∏u˝by.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) formularz Êwiadectwa s∏u˝by;
2) tryb wydawania i prostowania Êwiadectwa s∏u˝by;
3) w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych s∏u˝bowych w sprawach
wydawania i prostowania Êwiadectwa s∏u˝by.
§ 2. 1. Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, zwalniany ze s∏u˝by, otrzymuje w dniu zwolnienia ze s∏u˝by,
okreÊlonym w decyzji, Êwiadectwo s∏u˝by. Otrzymanie
Êwiadectwa s∏u˝by funkcjonariusz potwierdza w∏asnor´cznym podpisem na kopii Êwiadectwa s∏u˝by.
2. Âwiadectwo s∏u˝by mo˝e odebraç osoba upowa˝niona na piÊmie przez funkcjonariusza. W takim
przypadku otrzymanie Êwiadectwa s∏u˝by potwierdza
w∏asnor´cznym podpisem osoba upowa˝niona.
3. W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego z powodu Êmierci lub stwierdzenia zagini´cia funkcjonariusza Êwiadectwo s∏u˝by wydaje si´ uprawnionemu
do odprawy poÊmiertnej cz∏onkowi rodziny funkcjonariusza niezw∏ocznie po wydaniu decyzji o wygaÊni´ciu
stosunku s∏u˝bowego.
4. Je˝eli wydanie Êwiadectwa s∏u˝by nie jest mo˝liwe w terminie okreÊlonym w ust. 1, Êwiadectwo s∏u˝by dor´cza si´, za pokwitowaniem, w ciàgu 7 dni od
dnia zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by.
§ 3. Wydania Êwiadectwa s∏u˝by nie mo˝na uzale˝niaç od uprzedniego rozliczenia si´ funkcjonariusza
z obowiàzków s∏u˝bowych.
§ 4. 1. Do wydawania Êwiadectwa s∏u˝by oraz do
jego sprostowania jest uprawniony Szef Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.

§ 5. Kopi´ Êwiadectwa s∏u˝by z pokwitowaniem jego wydania przechowuje si´ w aktach osobowych
funkcjonariusza.
§ 6. 1. W Êwiadectwie s∏u˝by podaje si´ informacje
niezb´dne do ustalenia uprawnieƒ wynikajàcych ze
stosunku s∏u˝bowego oraz z ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego, dotyczàce:
1) okresu s∏u˝by;
2) zajmowanego ostatnio stanowiska s∏u˝bowego,
z zastrze˝eniem ust. 3;
3) podstawy prawnej zwolnienia ze s∏u˝by albo,
w przypadku Êmierci lub stwierdzenia zagini´cia
funkcjonariusza, informacj´ o wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego;
4) liczby dni przys∏ugujàcych i wykorzystanych w roku zwolnienia ze s∏u˝by lub w roku, w którym wygas∏ stosunek s∏u˝bowy:
a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznoÊciowego,
b) urlopu bezp∏atnego i podstawy prawnej jego
udzielenia;
5) wykorzystanego w okresie s∏u˝by urlopu wychowawczego;
6) przypadajàcego po dniu zwolnienia ze s∏u˝by okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
w przypadku gdy zwolnienie nastàpi∏o z przyczyn
dotyczàcych Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
7) potràceƒ z uposa˝enia, o których mowa w art. 95
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawà”.
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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∏adnikach uposa˝enia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

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

3. W Êwiadectwie s∏u˝by nie zamieszcza si´ informacji niejawnych.

3. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

4. Wzór formularza Êwiadectwa s∏u˝by stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Nowe Êwiadectwo s∏u˝by, w miejsce wydanego uprzednio, wydaje si´ w przypadku:

§ 7. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by mo˝e,
w terminie okreÊlonym w art. 69 ust. 2 ustawy, z∏o˝yç
wniosek o sprostowanie Êwiadectwa s∏u˝by. Wniosek
sk∏ada si´ na piÊmie do prze∏o˝onego, który wyda∏
Êwiadectwo s∏u˝by.

1) majàcej wp∏yw na treÊç Êwiadectwa s∏u˝by zmiany decyzji personalnej o zwolnieniu ze s∏u˝by lub
o wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego funkcjonariusza;

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. Przepis § 4 stosuje si´ odpowiednio.
3. Nie dokonuje si´ sprostowania Êwiadectwa
s∏u˝by, je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, z∏o˝ono po terminie okreÊlonym w art. 69 ust. 2 ustawy albo funkcjonariusz wnosi o podanie w Êwiadectwie
nieprawdziwych danych.
4. O nieuwzgl´dnieniu wniosku o sprostowanie
Êwiadectwa s∏u˝by prze∏o˝ony, który wyda∏ to Êwiadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku.
§ 8. 1. W razie uchybienia terminu okreÊlonego
w art. 69 ust. 2 ustawy przywraca si´ termin, na wniosek funkcjonariusza, je˝eli uprawdopodobni, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jego winy.

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, podaje si´ ca∏y okres s∏u˝by funkcjonariusza, bez uwzgl´dnienia przerwy w s∏u˝bie spowodowanej uprzednio wydanà decyzjà o zwolnieniu ze
s∏u˝by, uchylonej w zwiàzku z przywróceniem do s∏u˝by, je˝eli na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy uchylony
zosta∏ skutek tej przerwy w s∏u˝bie.
§ 10. Po wydaniu nowego Êwiadectwa s∏u˝by
w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub w § 9
ust. 1, uprzednio wydane Êwiadectwo s∏u˝by usuwa
si´ z akt osobowych funkcjonariusza.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1487)

WZÓR
........................................

.......................................

(piecz´ç nag∏ówkowa)

(miejscowoÊç, data)

ÂWIADECTWO S¸U˚BY
1. Stwierdza si´, ˝e ........................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

imiona rodziców .........................................................................................................................................................
urodzony(a) .................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

pe∏ni∏(a) s∏u˝b´ w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w okresie od ............................... do ...............................
2. Ostatnio zajmowane stanowisko...............................................................................................................................
3. Podstawa prawna zwolnienia ze s∏u˝by ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. W okresie s∏u˝by:
1) wykorzysta∏(a) urlop: wypoczynkowy, dodatkowy, zdrowotny, szkoleniowy i okolicznoÊciowy w wymiarze:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(liczba dni urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznoÊciowego przys∏ugujàcego
i wykorzystanego w roku zwolnienia ze s∏u˝by lub w roku, w którym usta∏ stosunek s∏u˝bowy)

2) korzysta∏(a) z urlopu bezp∏atnego
.................................................................................................................................................................................
(okres trwania urlopu bezp∏atnego i podstawa prawna jego udzielenia)

5. Korzysta∏(a) z urlopu wychowawczego
.....................................................................................................................................................................................
(okres trwania urlopu wychowawczego; w razie likwidacji jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego
podaç okres tego urlopu przypadajàcego po jej likwidacji)

6. Potràcenia z uposa˝enia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
.....................................................................................................................................................................................
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

.....................................................................................................................................................................................
(wysokoÊç potràconych kwot)

Dziennik Ustaw Nr 202

— 10173 —

Poz. 1487

7. WysokoÊç i sk∏adniki uposa˝enia (wype∏nia si´ na wniosek zwolnionego funkcjonariusza)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
8. Posiadane kwalifikacje (wype∏nia si´ na wniosek zwolnionego funkcjonariusza)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SZEF
CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z upowa˝nienia

Pouczenie:
Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by mo˝e w terminie 7 dni od dnia otrzymania Êwiadectwa s∏u˝by z∏o˝yç wniosek o sprostowanie tego Êwiadectwa. Wniosek sk∏ada si´ na piÊmie do prze∏o˝onego, który wyda∏ Êwiadectwo
s∏u˝by.

