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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 2005 r.
Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne tere-
nów komórek i jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647, z 2002 r.
Nr 176, poz. 1446 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 148) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule rozporzàdzenia oraz w § 1, 5 i § 6 ust. 3
pkt 3 i 4 skreÊla si´ wyrazy „komórek i”;

2) w § 2:

a) uchyla si´ pkt 1,

b) pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) terenach jednostek wojskowych — rozumie
si´ przez to nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa
b´dàce w trwa∏ym zarzàdzie Ministra Obro-
ny Narodowej lub wykorzystywane na pod-
stawie innych tytu∏ów prawnych i u˝ytko-
wane przez jednostki wojskowe,

3) dowódcach jednostek wojskowych — rozu-
mie si´ przez to równie˝ komendantów, dy-
rektorów, szefów jednostek wojskowych,
o których mowa w pkt 4,

4) jednostkach wojskowych — zgodnie z art. 6
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawo-
dowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892,
Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308) nale˝y
przez to rozumieç jednostki organizacyjne
Si∏ Zbrojnych RP, funkcjonujàce na podsta-
wie nadanego przez Ministra Obrony Naro-
dowej etatu okreÊlajàcego ich struktur´ we-
wn´trznà, liczb´, rodzaje i rang´ wszystkich
stanowisk s∏u˝bowych wyst´pujàcych
w tych jednostkach, jak równie˝ liczb´ i ro-
dzaje uzbrojenia, Êrodków transportu i inne-
go wyposa˝enia nale˝nego jednostkom,
oraz pos∏ugujàce si´ piecz´cià urz´dowà
z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej i nazwà
(numerem) jednostek, a tak˝e jednostki or-
ganizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowane,
przedsi´biorstwa paƒstwowe, dla których
jest on organem za∏o˝ycielskim, oraz ko-
mórki organizacyjne Ministerstwa Obrony
Narodowej,”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dowódcy rodzajów Si∏ Zbrojnych, Dowódca
Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu
Wsparcia Si∏ Zbrojnych, Komendant G∏ówny
˚andarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrek-
torzy), którym podporzàdkowane sà jednostki
wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 4, na
wniosek dowódców podleg∏ych jednostek
wojskowych, wyra˝ajà zgod´ na zaanga˝owa-
nie specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych do ochrony terenów, obiektów lub
urzàdzeƒ tych jednostek wojskowych.”;

4) w § 6 w ust. 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zadania pracowników ochrony podczas pe∏-
nienia s∏u˝by ochronnej, w tym warianty
zmian pracowników ochrony na posterun-
kach np. co jedna, dwie lub trzy godziny
oraz w czasie patrolowania,”,

b) w pkt 11 kropk´ na koƒcu zdania zast´puje si´
przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) miejsce i sposób ∏adowania i roz∏adowania
broni przez dowódc´ i pracowników ochro-
ny.”;

5) u˝yte w § 6a w ust. 1 i 2 w ró˝nej liczbie i przypad-
ku wyrazy „Wojskowe S∏u˝by Informacyjne” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami „S∏u˝ba Kontrwywiadu Wojskowego”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Podczas wykonywania zadaƒ ochronnych
w granicach obiektów, obszarów i terenów
jednostek wojskowych oraz poza ich granica-
mi pracownicy ochrony specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych korzystajà
z uprawnieƒ wynikajàcych z art. 36 ust. 1
i art. 37 ustawy. Z uprawnieniami tymi zapo-
znaje si´ stany osobowe jednostki wojsko-
wej lub obiektu wojskowego chronionego
przez przedsi´biorc´.”;

7) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udost´pniç nieodp∏atnie przedsi´biorcy:

a) pomieszczenia na potrzeby wykonywania
zadaƒ ochronnych, pomieszczenia socjalne
dla pracowników ochrony oraz punkt doraê-
nej pomocy medycznej, zabezpieczajàcy da-
nà jednostk´ wojskowà,
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b) Êrodki ∏àcznoÊci do powiadamiania i alar-
mowania oficera dy˝urnego jednostki woj-
skowej (osoby odpowiedzialnej za ochron´
terenu, obiektu lub urzàdzenia) o zaistnia-
∏ych zdarzeniach oraz”;

8) w § 9:

a) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) w zale˝noÊci od potrzeb — ksià˝k´ ewiden-
cji kluczy oraz rejestr zdarzeƒ alarmowych,

6) wzory dokumentów uprawniajàcych do wej-
Êcia (wyjÊcia) lub wjazdu (wyjazdu) na (z) te-
ren(u) chronionego obiektu wojskowego,”,

b) w pkt 11 kropk´ na koƒcu zdania zast´puje si´
przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) brudnopis.”.

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

Minister Obrony Narodowej: w z. S. Komorowski


