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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 11 sierpnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nad
zoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. 

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp
nia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 
740) zarządza się, co następuj e : 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
wydawania upoważnień do kontroli działalności spe
cjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zwa
nych dalej "upoważnieniem" , oraz t ryb wykonywan ia 
czynności nadzoru nad specjalistycznym i uzbrojonymi 
formacjami ochronnymi, polegających na: 

1) kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, 
wyposażenia oraz współpracy z innymi formacja
mi i służbami, 

2) kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jed
nostki z planem ochrony, 

3) wstępie na teren obszarów i obiektów, a także in
nych miejsc, w których jest prowadzona ochrona, 
oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglą
du w dokumentację ochronną, 

4) wstępie na teren siedziby przeds i ęb i orcy prowa
dzącego działalność w zakresie ochrony osób 
i mienia, 

5) wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i do
stosowanie działalności specjalistycznej uzbrojo
nej formacji ochronnej do przepisów prawa. 

§ 2. 1. Upoważnienie , o którym mowa w § 1, wyda
je i przedłuża termin jego ważności Komendant Głów
ny Policji. 

2. Upoważnienie wydaje się policjantowi służby 
prewencyjnej Komendy Głównej Policji lub komend 
wojewódzkich Policji, na podstawie pisemnego wnio
sku bezpośredniego przełożonego. Wniosek powinien 
zawierać: stopień, imię, nazwisko, numer identyfikato
ra policjanta oraz krótkie uzasadnienie. 

3. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do roz
porządzenia. 

§ 3.1. Upoważnienie jest wydawane na dany rok ka
lendarzowy, z tym że wydane w ostatnim kwartale jest 
ważne do końca następnego roku kalendarzowego. 

2. Przedłużenia ważności upoważnienia dokonuje 
się na podstawie pisemnego wniosku bezpośredniego 
przełożonego. 

§ 4. 1. Blankiety upoważnień stanowią druki ścisłe
go zarachowania . 

2. Ewidencję wydawanych upowaznlen prowadzi 
się w książce ewidencji upoważnień. 

3. Wzór książki ewidencji u poważnień określa za
łącznik nr 2 do rozporządzenia . 

4. Wypełn ione książki ewidencji upoważnień prze
chowuje się na zasadach określonych w przepisach do
tyczących organizacji archiwów i zasad postępowania 
z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niear
chiwalną w Policji. 

§ 5. Upoważnienie uprawnia do wstępu na teren 
kontrolowanego obszaru lub obiektu oraz do dostępu 
do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową 
i służbową, w zakresie niezbędnym do przeprowadze
nia kontroli. 

§ 6. Kontrole mogą być prowadzone: 

1) ze względu na zakres, jako: 

a) problemowe - obejmujące wybrany zakres za
gadnień związanych z ochroną lub prowadzoną 
działalnością ochronną, 

b) kompleksowe - obejmujące całokształt zagad
nień związanych z ochroną lub prowadzoną 
działalnością ochronną, 

2) ze względu na tryb ich wszczynania, jako: 

a) planowe - wynikające z rocznego planu kontro
li specjalistycznych uzbrojonych formacji 
ochronnych, zatwierdzonego przez właściwego 
terytorialnie komendanta wojewódzkiego Poli
cji , 

b) doraźne - interwencyjne, wynikające z potrze
by zbadania nagłych zdarzeń. 

§ 7. Policjant przeprowadzający kontrolę, zwany 
dalej "kontrolującym", jest obowiązany okazać upo
ważnienie, legitymację służbową oraz sporządzony 
w formie pisemnej zakres kontroli kierownikowi jed
nostki chronionej przez specjalistyczną uzbrojoną for
mację ochronną, zwanemu dalej "kierownikiem jed
nostki chronionej", oraz osobie kierującej specjali 
styczną uzbrojoną formacją ochronną, zwanej dalej 
"kontrolowanym". 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 11 sierpnia (poz. 752) 

Załącznik nr 1 

WZÓR UPOWAŻNIENIA 
DO KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH 

Upoważnienie - blankiet o wymiarach 10 cm x 7 cm 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

Upoważnienie 

Nr ()()()()()()OO( 

str. 1 (zewnętrzna tytułowa) 

Przedłużono do ................ .. ..... .. .. .. .. .. . 

m.p . 

···( ·P~d~· · ··· · · · ·· 

Przedłużono do .... ~\:) ....... ... .. ...... .. 

m.p. ~ ... .. .. .. .... ... .. .. .. . 
~ (podpis ) 

Przedłużono do .......................... .. .... .. 

m.p . 

(podpis) 

str. 3 

Upoważniam ........................ .................. . 
( stopień ) 

( imię i nazwisko ) 

do przeprowadzenia kontroli działalności 

specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych na terenie: ~ 

~;~~~~~~~·~~~·~~C~·:~···· ··· · 
......................... .. <\f łącznie z 

legitymacj~owi ~· ;d~~~:· )· ...... .... · .. 

m.p. 
( podpis) 

Warszawa, dnia 

str. 2 

Podstawę do kontroli stanowi artA3 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r 

o ochronie osób i mienia 

( Dz.U. Nr 114, poz .~ 
\C 

<V 
~ 

str. 4 (zewnętrzna) 




