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§ 2. Przepisu § 15 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia, 
o którym mowa w § 1, nie stosuje się do sprzedaży wy
robów wymienionych w § 1, od których pobrano poda
tek akcyzowy według stawek obowiązujących przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
3 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 14 października 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, 
poz. 740) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Użyte w rozporządzen iu określenia oznaczają: 

1) ustawa, bez bliższego jej określenia - ustawę 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. Nr 114, poz. 740) , 

2) wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki 
pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastę

pujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wy
roby z tych metali, kamien ie szlachetne i perły, 

a także platynę i inne metale z grupy platynowców, 

3) przechowywanie wartości pieniężnych - magazy
nowanie wartości pieniężnych w pomieszczeniach 
służących do przechowywania wartości pienięż

nych, wyposażonych w odpowiednie urządzenia 
techniczne, zwanych dalej "pomieszczeniami", lub 
w urządzeniach służących do przechowywania war
tości pieniężnych, zwanych dalej "urządzeniami", 

4) transport wartości pieniężnych - przewożenie lub 
przenoszenie wartości pieniężnych poza obrębem 
jednostki organizacyjnej , 

5) jednostka obliczeniowa - jednostkę określającą 
dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przecho
wywanych i transportowanych wartości pienięż
nych, wynoszącą 120-krotność przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogła
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Staty
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo
litej Polskiej "Monitor Polski", 

6) klasa odporności na włamanie - klasyfikacyjne 
oznaczenie odporności na włamanie, wyrażonej 
w jednostkach oporowych obliczanych dla każde
go urządzenia, 

7) posterunki doraźne - posterunki wystawiane 
w miejscu, które wymaga ochrony natychmiasto
wej i tymczasowej, 

8) konwojent - pracownika ochrony wyposażonego 
w broń palną, 

9) środki łączności wewnętrznej - środki służące do 
nawiązywania łączności w obrębie chronionego 
obiektu lub między członkami konwoju, 

10) środki łączności zewnętrznej - środki służące do 
nawiązywania łączności z instytucjami zewnętrzny
mi, 

11) środki ochrony osobistej - wyposażenie kulood
porne składające się co najmniej z kamizelki i heł
mu. 

§ 2. Przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek 
organizacyjnych, w celu ochrony wartości pienięż
nych, są obowiązani zapewnić bezpośrednią fizyczną 
ochronę budynków, pomieszczeń i pojazdów przezna
czonych do ich przechowywania lub transportu lub wy
konać techniczne zabezpieczenie tych budynków, po
mieszczeń i pojazdów. 

§ 3. 1. Budynki i pomieszczenia przeznaczone do 
przechowywania wartości pieniężnych, usytuowane 
w granicach obszarów i obiektów umieszczonych 
w ewidencji, o której mowa wart. 5 ust. 5 ustawy, lub 
na terenie jednostek, o których mowa wart. 10 ust. 1 
ustawy, podlegają bezpośredniej ochronie fizycznej 
lub zabezpieczeniu technicznemu zgodnie z planem 
ochrony, o którym mowa wart. 7 ust. 2 ustawy. 

2. Przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek or
ganizacyjnych, nie wymienionych w ewidencji, o której 
mowa wart. 5 ust. 5 ustawy, w budynkach i pomiesz
czeniach, w których przechowywane są wartości pie
niężne, zapewniają co najmniej zabezpieczenie tech
niczne. 

§ 4. 1. W zakresie zabezpieczenia technicznego, 
o którym mowa w § 2, przedsiębiorcy i inne jednostki 
organizacyjne stosują : 

1) do przechowywania wartości pieniężnych - po
mieszczenia lub urządzenia odpowiedniej klasy od
porności na włamanie , 
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2) do przewożenia wartości pieniężnych - pojazdy 
przystosowane do przewozu wartości pieniężnych, 
zwane dalej "pojazdami przystosowanymi", lub 
pojazdy specjalne (bankowozy), 

3) do ochrony budynków i pomieszczeń oraz pojaz
dów - systemy alarmowe. 

2. Wykaz rodzajów systemów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Pomieszczenia i urządzenia, ich podział ze wzglę
du na klasę odporności na włamanie oraz limit prze
chowywanych wartości pieniężnych określa załącznik 
nr 2 do rozporządzenia . 

4. Zainstalowane w obiektach bankowych Narodo
wego Banku Polskiego systemy sygnalizacji alarmo
wej muszą być podłączone do najbliższej jednostki Po
licji pełniącej całodobowo służbę lub do jednostki Po
licji monitorującej systemy alarmowe, wskazanej przez 
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego 
Policji. Warunki podłączenia określa umowa zawarta 
pomiędzy Prezesem Narodowego Banku Polskiego 
a Komendantem Głównym Policji . 

§ 5. 1. W budynkach i pomieszczeniach, o których 
mowa w § 3 ust. 1, w razie wystąpienia niesprawności 
systemów alarmowych, o których mowa w § 4 ust. 1 
pkt 3, trwającej dłużej niż 12 godzin, liczbę posterun
ków bezpośredniego dozoru budynków i pomieszczeń 
zwiększa się do czasu usunięcia niesprawności o co 
najmniej jednoosobowy posterunek doraźny. 

2. Jeżeli niesprawność systemów alarmowych, o 
której mowa w ust. 1, wystąpiła poza godzinami pracy 
chronionej jednostki albo spodziewany czas naprawy 
urządzeń wykracza poza te godziny, posterunek doraź
ny tworzy co najmniej dwóch pracowników ochrony, 
w tym jeden uzbrojony. 

3. Pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1 
i 2, wyposaża się w n iezbędne środki łączności ze
wnętrznej . 

§ 6. 1. Transport wartości pieniężnych nie przekra
czających 1 jednostki obliczeniowej może być wykony
wany pieszo, jeżeli użycie pojazdu mechanicznego nie 
jest uzasadnione ze względu na odległość dzielącą jed
nostkę, w której wartości pieniężne są pobierane, od 
jednostki, do której są transportowane, a do przeno
szen ia wartości pieniężnych używa się odpowiedniego 
zabezpieczenia technicznego . 

2. W przypadku gdy przenoszone wartości pienięż
ne przekraczają 0,3 jednostki obliczeniowej. osoba 
transportująca jest chroniona przez co najmniej jedne
go pracownika ochrony, który może być nie uzbrojony. 

§ 7. 1. Wartości pieniężne większe niż 1 jednostka 
obliczeniowa transportuje się pojazdami specjalnymi 
lub przystosowanymi. Warunki techniczne, jakim po
winny odpowiadać pojazdy przystosowane, określa za
łącznik nr 3 do rozporządzenia . 

2. Transport wartości pieniężnych powyżej 20 jed
nostek obliczeniowych wykonuje się przy użyciu pojaz
dów specjalnych . Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać pojazdy specjalne, określa załącznik nr 4 
do rozporządzenia. 

§ 8. 1. Ochronę wartości pieniężnych transporto
wanych pojazdami mechanicznymi wykonują konwo
jenci wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki 
łączności. 

2. Zasady uzbrojenia konwojentów regulują odręb
ne przepisy. 

3. Konwojenci powinni być wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. 

§ 9. 1. Transport wartości pieniężnych jest chronio
ny co najmniej przez: 

1) jednego konwojenta - przy przewozie wartości 
pieniężnych do 5 jednostek obliczeniowych, 

2) dwóch konwojentów - przy przewozie wartości 
pieniężnych powyżej 5 do 15 jednostek obliczenio
wych, 

3) trzech konwojentów - przy przewozie wartości 
pieniężnych powyżej 15 do 50 jednostek oblicze
niowych, 

4) czterech konwojentów - przy przewozie wartości 
pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych. 

2. Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 
30 jednostek obliczeniowych samochodem specjal
nym należy do transportu przydzielić samochód ubez
pieczający. 

3. W przypadku transportowania wartośc i pienięż
nych kolumną samochodów należy do transportu przy
dzielić dwa samochody ubezpieczające, ustalając li
czebność grupy konwojowej. liczącej po dwóch kon
wojentów na samochód ubezpieczający i po jednym 
konwojencie na każdy samochód przewożący wartości 
pieniężne. 

4. Konwój wartości pieniężnych transportowanych 
drogą lotniczą wykonuje co najmniej dwóch pracowni
ków ochrony, którzy mogą być nie uzbrojeni . 

§ 10. Ochrona bankowych transportów wartości 
pieniężnych organizowanych przez jednostki organiza
cyjne Narodowego Banku Polskiego i innych banków 
lub transportów specjalnych może być wzmocniona 
przez funkcjonariuszy Policji lub żołnierzy Nadwiślań
skich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji, na zasadach określonych 
w umowie zawartej pomiędzy Prezesem Narodowego 
Banku Polskiego lub prezesem innego banku a Komen
dantem Głównym Policji lub Dowódcą Nadwiślańskich 
Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji. 

§ 11. Jeden z konwojentów, wyznaczony przez do
wódcę konwoju, asystuje osobie przenoszącej warto
ści pieniężne. 





Załącznik nr 2 

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ W ZALEŻNOŚCI OD ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE, WYRAŻONEJ W JEDNOSTKACH OPOROWYCH (RUl, 
ORAZ ZE WZGLĘDU NA LIMIT PRZECHOWYWANYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH, WYRAŻONY W JEDNOSTKACH OBLICZENIOWYCH 

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych (w jednostkach obliczeniowych) 
przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach 

Klasa odporności Minimalna wartość odporności na pomieszczenia i urządzenia nie 
na włamanie po- włamanie (RU) Klasa chronione systemem alarmowym pomieszczenia i urządzenia chro-

mieszczeń i urzą- zamka lub chronione systemem alarmo- nione systemem alarmowym klasy 

dzeń wym klasy niższej od SA3 co najmniej SA3 

dostęp dostęp pomieszczenia urządzenia pomieszczenia urządzenia 
częściowy całkowity 

O poniżej 30 poniżej 50 lxA - - - -

I 30 50 lxA - 0,5 - 1,3 

II 50 80 lxA - 1,5 - 3 

III 80 120 1 x B - 3 - 6 

IV 120 180 2xB - 5 - 10 

V 180 270 2xB 8 8 15 15 

VI 270 400 2xC 12 12 20 20 

VII 400 600 2xC 16 16 30 30 

VIII 550 825 2xC 20 20 40 40 

IX 700 1050 2xC 30 - 60 60 

X 900 1350 2xC 40 - 100 100 

XI - 2000 3 x C lub 2 x D 60 - bez ograniczenia -

XII - 3000 3 x C lub 2 x D - - bez ograniczenia -

XIII - 4500 2xD - - bez ograniczenia -

CI 
N 
(1) 

::::l 
::::l 
'7'" 

C 
(f) ...... 
Ol 

::E 
z 

N 
<O 

~ 
O'> 
tA) 

I:l 
o 
!'" 
00 
01 
00 




