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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wewn´trznych s∏u˝b ochrony dzia∏ajàcych na terenach komórek
i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 145, poz. 1221) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewn´trznych s∏u˝b
ochrony dzia∏ajàcych na terenach komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U.
Nr 58, poz. 619) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221),

2) komórkach i jednostkach organizacyjnych
— rozumie si´ przez to komórki i jednost-
ki organizacyjne, o których mowa w § 2
ust. 1 za∏àcznika do zarzàdzenia nr 2 Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia
2002 r. w sprawie nadania statutu Mini-
sterstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1,
poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz
z 2005 r. Nr 60, poz. 800) oraz w za∏àczni-
ku do obwieszczenia Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 3 stycznia 2006 r. w spra-
wie wykazu jednostek organizacyjnych
podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodo-
wej lub przez niego nadzorowanych (M. P.
Nr 3, poz. 48),

3) terenach komórek i jednostek organizacyj-
nych — rozumie si´ przez to nieruchomo-
Êci pozostajàce w trwa∏ym zarzàdzie lub
wykorzystywane na podstawie innych ty-
tu∏ów prawnych przez komórki i jednostki
organizacyjne,

4) dowódcach jednostek wojskowych — ro-
zumie si´ przez to równie˝ komendantów,
dyrektorów, szefów komórek i jednostek
organizacyjnych wymienionych w pkt 2,

5) jednostkach wojskowych — rozumie si´
przez to tak˝e komórki i jednostki organi-
zacyjne wymienione w pkt 2,

6) pracowniku ochrony — rozumie si´ przez
to komendanta, zast´pc´ komendanta, do-
wódc´ warty i wartowników,

7) oddziale wart cywilnych — rozumie si´
przez to wewn´trzne s∏u˝by ochrony ko-
mórek i jednostek organizacyjnych, o któ-

rych mowa w pkt 2, powo∏ane do ochrony
mienia wojskowego i osób.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Po og∏oszeniu mobilizacji, wprowadzeniu
stanu wojennego lub w czasie wojny do-
tychczasowà ochron´ terenów komórek
i jednostek organizacyjnych, obiektów
i urzàdzeƒ wojskowych nadal sprawujà
oddzia∏y wart cywilnych.

2. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1,
sà realizowane przez pracowników oddzia-
∏ów wart cywilnych, którym nadano pra-
cownicze przydzia∏y mobilizacyjne.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Do zakresu dzia∏ania oddzia∏u wart cywil-
nych nale˝y w szczególnoÊci:

1) zapewnienie ochrony terenów komórek
i jednostek organizacyjnych, obiektów
i urzàdzeƒ wojskowych,

2) strze˝enie przed kradzie˝à, zniszcze-
niem lub uszkodzeniem powierzonego
mienia wojskowego znajdujàcego si´
na terenach komórek i jednostek orga-
nizacyjnych oraz w obiektach wojsko-
wych,

3) kontrolowanie dokumentów uprawnia-
jàcych do wst´pu, wjazdu i przebywa-
nia na terenach komórek i jednostek or-
ganizacyjnych lub w obiektach wojsko-
wych, wynoszenia lub wywo˝enia mie-
nia oraz uniemo˝liwienie nielegalnego
wejÊcia osób postronnych na tereny ko-
mórek i jednostek organizacyjnych oraz
do obiektów chronionych,

4) wspó∏praca z wojskowymi organami
porzàdkowymi na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i woj-
skowych organach porzàdkowych
(Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.1)).

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
poz. 2703.
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2. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania s∏u˝by
ochronnej okreÊlajà dowódcy jednostek
wojskowych, na podstawie odr´bnych
przepisów.”.

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

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski


