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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów
komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 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 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów
komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 oraz z 2002 r. Nr 176,
poz. 1446) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) komórkach i jednostkach organizacyjnych
— rozumie si´ przez to komórki i jednostki
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∏àczniku
do obwieszczenia Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 3,
poz. 48),

2) 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,

3) dowódcach jednostek wojskowych — ro-
zumie si´ przez to równie˝ komendantów,
dyrektorów, szefów jednostek organizacyj-
nych, o których mowa w pkt 1,

4) jednostkach wojskowych — rozumie si´
przez to tak˝e komórki i jednostki organi-
zacyjne, o których mowa w pkt 1,

5) przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 2
pkt 7 ustawy,

6) obiektach chronionych — rozumie si´
przez to pojedyncze budynki lub zespo∏y
budynków oraz oznakowane tereny wokó∏
nich, które ze wzgl´du na charakter i za-
kres wykorzystania podlegajà ochronie,

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

8) etatowym pododdziale ochrony — rozu-
mie si´ przez to wojskowy pododdzia∏
ochrony lub oddzia∏ wart cywilnych uj´ty
w etacie jednostki wojskowej i przeznaczo-
ny do realizacji zadaƒ ochronnych.”;

2) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Warunkiem zaanga˝owania do ochrony
w jednostce wojskowej specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochronnej przedsi´bior-
cy jest wprowadzenie stosownych zmian
w etacie jednostki wojskowej, gdy rozformo-
wywany jest etatowy pododdzia∏ ochrony
lub zmniejszany jest jego stan osobowy oraz
zapewnione sà Êrodki finansowe na realiza-
cj´ us∏ug ochronnych przez t´ formacj´,
a tak˝e wyra˝enie zgody przez przedsi´bior-
c´ na realizacj´ us∏ug ochronnych po og∏o-
szeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wo-
jennego lub w czasie wojny.

§ 5. Po og∏oszeniu mobilizacji, wprowadzeniu
stanu wojennego lub w czasie wojny ochro-
na terenów komórek i jednostek organizacyj-
nych, obiektów i urzàdzeƒ wojskowych mo˝e
byç prowadzona przez specjalistyczne uzbro-
jone formacje ochronne przedsi´biorców,
zmilitaryzowane na zasadach i w trybie okre-
Êlonym w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji
jednostek organizacyjnych wykonujàcych za-
dania na rzecz obronnoÊci lub bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).”.

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

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski


