DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.
Poz. 1714
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad
uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni
i amunicji (Dz. U. Nr 245, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany:
1)	w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)	grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu
ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.”;
2)	w § 2:
a)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;”,
b)	uchyla się pkt 2,
c)	pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)	przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu
w obwodzie przekraczającej 10 mA.”;
3)	§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do broni, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, stosuje się amunicję o kalibrach odpowiadających poszczególnym
rodzajom broni, zwaną dalej „amunicją”.”;
4)	w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Broń, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, stosuje się również do szkoleń strzeleckich.”;
1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055
i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.
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5)	w § 6:
a)	ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Dla każdej jednostki broni, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, ustala się normatyw amunicji.”,
b)	uchyla się ust. 4;
6)	w § 7:
a)	ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do wykonywania zadań ochrony wydaje się połowę normatywu amunicji, o którym mowa w § 6 ust. 2
i 3.”,
b)	w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„ – wydaje się normatyw amunicji, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3.”;
7)	§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Przedsiębiorca pisemnie wyznacza spośród pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz
legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, osobę lub osoby zarządzające magazynem broni, odpowiedzialne za przechowywanie oraz ewidencjonowanie broni, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, i amunicji do tej broni,
oraz osobę lub osoby odpowiedzialne za wydawanie i przyjmowanie broni, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, i amunicji do tej broni.”;
8)	w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Broń, o której mowa w § 2 pkt 1 i 3–5, na czas przechowywania powinna być wyjęta z futerału lub opakowań
fabrycznych i rozładowana, z odłączonym magazynkiem, kompletna i czysta. Warunki przechowywania broni powinny
uwzględniać wymagania jej producenta.”;
9)	w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli:
a)	w kolumnie 8 tytuł otrzymuje brzmienie:
„Nazwisko, imię i podpis kwalifikowanego pracownika ochrony odpowiedzialnego za wydawanie broni i amunicji”,
b)	w kolumnie 12 tytuł otrzymuje brzmienie:
„Nazwisko, imię i podpis kwalifikowanego pracownika ochrony odpowiedzialnego za przyjmowanie broni
i amunicji”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

