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Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r.
Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29,
poz. 357, z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123,
poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 656, Nr 74, poz. 676),
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez spe-
cjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów ko-
mórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony na-
rodowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 647) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
ochrony terenów komórek i jednostek organi-
zacyjnych resortu obrony narodowej przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochron-
ne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia, zwanej dalej „ustawà”.”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) komórkach i jednostkach organizacyjnych —
rozumie si´ przez to komórki i jednostki orga-
nizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 za∏àcz-
nika do zarzàdzenia nr 2 Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nada-
nia statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
(M. P. z 2002 r. Nr 1, poz. 29) i w za∏àczniku do
obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jed-
nostek organizacyjnych podleg∏ych Ministro-
wi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanych (M. P. z 2002 r. Nr 12, poz. 217),”,

b) w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je pkt 6—8 w brzmieniu:

„6) obiektach chronionych — rozumie si´ przez
to pojedyncze budynki lub zespo∏y budyn-
ków oraz oznakowane tereny wokó∏ nich,
które ze wzgl´du na charakter i zakres wyko-
rzystania podlegajà ochronie,

7) pe∏nomocniku ochrony — rozumie si´ przez
to pe∏nomocnika do spraw ochrony informa-
cji niejawnych,

8) etatowym pododdziale ochrony — rozumie
si´ przez to wojskowy pododdzia∏ ochrony
lub oddzia∏ wart cywilnych uj´ty w etacie
jednostki wojskowej i przeznaczony do reali-
zacji zadaƒ ochronnych.”;

3) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„§ 3. 1. Dowódcy rodzajów Si∏ Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej, dowódca Garnizonu

Warszawa, Szef Wojskowych S∏u˝b Infor-
macyjnych i Komendant G∏ówny ˚andar-
merii Wojskowej, na wniosek dowódców
podleg∏ych jednostek wojskowych, wyra-
˝ajà zgod´ na zaanga˝owanie specjali-
stycznych uzbrojonych formacji ochron-
nych do ochrony terenów, obiektów lub
urzàdzeƒ tych jednostek wojskowych.

2. Zgod´, o której mowa w ust. 1, w stosunku
do jednostek organizacyjnych podleg∏ych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych — na wniosek sze-
fów lub dyrektorów tych jednostek organi-
zacyjnych — wyra˝ajà bezpoÊredni prze∏o-
˝eni tych jednostek.

3. Dowódca Garnizonu Warszawa wyra˝a
zgod´, o której mowa w ust. 1, tak˝e w sto-
sunku do komórek Ministerstwa Obrony
Narodowej i jednostek organizacyjnych
podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych, chronio-
nych przez jednostki wojskowe podleg∏e
dowódcy Garnizonu Warszawa — na wnio-
sek szefów lub dyrektorów tych komórek
i jednostek organizacyjnych.

§ 4. Warunkiem zaanga˝owania do ochrony
w jednostce wojskowej specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochronnej przedsi´biorcy
jest wprowadzenie stosownych zmian w eta-
cie jednostki wojskowej, gdy rozformowywa-
ny jest etatowy pododdzia∏ ochrony lub
zmniejszany jest jego stan osobowy oraz za-
pewnione sà Êrodki finansowe na realizacj´
us∏ug ochronnych przez t´ formacj´.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do zakresu dzia∏ania specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochronnej nale˝y:
1) ochrona terenów, obiektów i urzàdzeƒ

jednostki wojskowej,
2) konwojowanie mienia jednostki wojsko-

wej,
3) przekazywanie Policji, ˚andarmerii Woj-

skowej lub wojskowym organom po-
rzàdkowym osób uj´tych podczas wyko-
nywania zadaƒ ochronnych,

4) wspó∏praca z ˚andarmerià Wojskowà,
wojskowymi organami porzàdkowymi
i Policjà, na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach,

5) wspó∏praca z wewn´trznà s∏u˝bà ochro-
ny oraz wojskowà ochronà przeciwpo˝a-
rowà, je˝eli znajdujà si´ na terenie jed-
nostki wojskowej lub w obr´bie ochra-
nianych obiektów wojskowych,
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6) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych
w planie ochrony jednostki wojskowej.

2. Zasady opracowywania planów ochrony
jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej regulujà odr´bne przepisy.

3. Zakres i przedmiot dzia∏ania specjalistycz-
nej uzbrojonej formacji ochronnej okreÊla
si´ w umowie zawartej pomi´dzy dowódcà
jednostki wojskowej a przedsi´biorcà,
w której zamieszcza si´ w szczególnoÊci:
1) wskazanie, zgodnie z planem ochrony,

terenów komórek i jednostek organiza-
cyjnych, obiektów i urzàdzeƒ wojsko-
wych podlegajàcych ochronie,

2) zobowiàzanie przedsi´biorcy do strze˝e-
nia przed kradzie˝à, zniszczeniem lub
uszkodzeniem powierzonego mienia
wojskowego,

3) uprawnienie przedsi´biorcy do kontroli
dokumentów uprawniajàcych do wst´pu,
wjazdu i przebywania na terenach komó-
rek i jednostek organizacyjnych lub
w obiektach wojskowych, wynoszenia lub
wywo˝enia mienia oraz uniemo˝liwienia
nielegalnego wejÊcia osób postronnych
na tereny komórek i jednostek organiza-
cyjnych oraz do obiektów chronionych,

4) zakres i sposób prowadzenia kontroli
wykonywania zadaƒ ochrony terenów
komórek i jednostek organizacyjnych,
obiektów i urzàdzeƒ wojskowych przez
pracowników ochrony specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochronnej prowa-
dzonych przez prze∏o˝onych oraz osoby
okreÊlone w odr´bnych przepisach, po-
siadajàce upowa˝nienia do kontroli sta-
nu ochrony terenów komórek i jedno-
stek organizacyjnych, obiektów i urzà-
dzeƒ wojskowych,

5) uzbrojenie i wyposa˝enie oraz umundu-
rowanie pracowników ochrony,

6) podleg∏oÊç pracowników ochrony,
7) uprawnienia osób funkcyjnych jednostki

wojskowej oraz s∏u˝b dy˝urnych w sto-
sunku do pracowników ochrony,

8) szczegó∏owe zasady odpowiedzialnoÊci
przedsi´biorcy i pracowników ochrony
za powierzone ochronie mienie,

9) szczegó∏owe wymagania dotyczàce
ochrony informacji niejawnych stano-
wiàcych tajemnic´ paƒstwowà i s∏u˝bo-
wà, zawarte w „Instrukcji bezpieczeƒstwa
przemys∏owego”, za∏àczonej do umowy,
w zwiàzku z jej wykonywaniem przez
przedsi´biorc´ i pracowników ochrony,

10) skutki oraz zakres odpowiedzialnoÊci
stron umowy z tytu∏u niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania obowiàzków
wynikajàcych z przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych,

11) obowiàzek przekazania dowódcy jednost-
ki wojskowej przez przedsi´biorc´ wyka-

zu wszystkich pracowników ochrony
przewidzianych do ochrony terenu,
obiektu lub urzàdzeƒ jednostki wojskowej
wraz z podaniem stopnia, numeru i or-
ganu wydajàcego licencje posiadane
przez tych pracowników ochrony,

12) obowiàzek bie˝àcego szkolenia pracow-
ników ochrony przez przedsi´biorc´
oraz odbywania strzelaƒ przez wszyst-
kich pracowników ochrony z broni b´dà-
cej na ich wyposa˝eniu. Pracownicy
ochrony powinni odbywaç strzelania co
najmniej raz na dwa miesiàce.

4. Szczegó∏owe zadania i sposób dzia∏ania
specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej okreÊla si´ w instrukcji ochrony
terenu komórki lub jednostki organizacyj-
nej, obiektu lub urzàdzenia wojskowego,
stanowiàcej za∏àcznik do umowy, o której
mowa w ust. 3, opracowanej i podpisanej
przez przedsi´biorc´ oraz dowódc´ jed-
nostki wojskowej, w której zamieszcza si´
w szczególnoÊci:
1) charakterystyk´ ochranianego terenu,

obiektu lub urzàdzeƒ jednostki wojskowej,
2) cel ochrony,
3) obowiàzki dowódców i pracowników

ochrony,
4) zadania pracowników ochrony podczas

pe∏nienia s∏u˝by ochronnej na posterun-
kach oraz w czasie patrolowania,

5) wykaz osób upowa˝nionych do otwiera-
nia pomieszczeƒ podlegajàcych ochro-
nie — opracowany przez jednostk´ woj-
skowà,

6) imienny wykaz prze∏o˝onych pracowni-
ków ochrony, którymi sà:

a) przedsi´biorca,

b) dowódcy ochrony wyznaczeni przez
przedsi´biorc´,

7) sposób post´powania pracowników
ochrony w przypadku ujawnienia prze-
st´pstwa lub wykroczenia albo w razie
zwi´kszonego zagro˝enia ochranianego
terenu, obiektu lub urzàdzenia wojskowe-
go oraz w przypadku zaistnienia kradzie-
˝y, po˝aru lub innych zdarzeƒ losowych,

8) sposób powiadamiania przez prze∏o˝o-
nych, o których mowa w pkt 6, dowódcy
jednostki wojskowej oraz w∏aÊciwego
wojskowego organu porzàdkowego
okreÊlonego w ustawie z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzàdkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 89, poz. 804) — w przypadku ujawnie-
nia przest´pstwa lub wykroczenia albo
w razie zwi´kszonego zagro˝enia ochra-
nianego terenu, obiektu lub urzàdzenia
wojskowego, w czasie konwojowania
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oraz w przypadku zaistnienia kradzie˝y,
po˝aru lub innych zdarzeƒ losowych,

9) zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej,

10) wyciàgi z ustaw i innych dokumentów
normatywnych dotyczàcych warunków
i sposobów post´powania pracowników
ochrony przy u˝yciu broni palnej oraz
podczas stosowania Êrodków przymusu
bezpoÊredniego,

11) uprawnienia osób funkcyjnych jednostki
wojskowej i s∏u˝b dy˝urnych w stosunku
do dowódców i pracowników ochrony
oraz zakres i sposób prowadzenia przez
prze∏o˝onych i osoby upowa˝nione kon-
troli wykonywania zadaƒ ochronnych.”;

5) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o zawarcie

umowy jest obowiàzany uzyskaç od Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych Êwiadec-
two bezpieczeƒstwa przemys∏owego, gdy
realizacja umowy b´dzie wiàzaç si´ z do-
st´pem do informacji niejawnych stano-
wiàcych tajemnic´ paƒstwowà.

2. Pracownicy ochrony specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych przed-
si´biorców oraz oddzia∏ów wart cywil-
nych, przewidziani do wykonywania za-
daƒ ochronnych w jednostce wojskowej,
przed przystàpieniem do ich realizacji sà
obowiàzani uzyskaç poÊwiadczenia bez-
pieczeƒstwa wydane przez:
1) Wojskowe S∏u˝by Informacyjne lub

Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, gdy wykonywanie zadaƒ ochron-
nych b´dzie wiàzaç si´ z dost´pem do
informacji stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà,

2) pe∏nomocnika ochrony przedsi´biorcy
lub jednostki wojskowej, gdy wykony-
wanie zadaƒ ochronnych b´dzie wiàzaç
si´ z dost´pem do informacji stanowià-
cych tajemnic´ s∏u˝bowà.

3. PoÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje dla pracow-
ników ochrony:

1) specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej przedsi´biorcy — pe∏no-
mocnik ochrony przedsi´biorcy;

2) oddzia∏u wart cywilnych — pe∏nomoc-
nik ochrony jednostki wojskowej.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Dowódca ochrony specjalistycznej uzbrojo-

nej formacji ochronnej przedsi´biorcy jest
obowiàzany posiadaç nast´pujàce dokumenty:
1) instrukcj´ ochrony jednostki, obiektu lub

urzàdzenia wojskowego,
2) plan lub wyciàg z tego planu ochrony jed-

nostki, obiektu lub urzàdzenia — opraco-
wany przez jednostk´ wojskowà,

3) tabel´ posterunków,
4) ksià˝k´ meldunków,
5) w zale˝noÊci od potrzeb — ksià˝k´ ewiden-

cji i wydawania kluczy,
6) wzory: upowa˝nieƒ do kontroli, przepu-

stek, legitymacji poselskiej i senatorskiej,
w∏aÊciwych zezwoleƒ wydanych przedsta-
wicielom placówek dyplomatycznych
paƒstw obcych — uprawniajàcych do wej-
Êcia lub wjazdu i przebywania na terenie
chronionych obiektów wojskowych —
opracowane przez jednostk´ wojskowà,

7) wykaz telefonów alarmowych i s∏u˝bo-
wych,

8) sygna∏y powszechnego ostrzegania i alar-
mowania,

9) plan ochrony przeciwpo˝arowej,
10) spis wyposa˝enia pomieszczeƒ wartowni,
11) wzory plomb i odciski piecz´ci ka˝dego po-

sterunku.”.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


