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7) dat´ og∏oszenia statutu zwiàzku oraz jego zmian,
8) dat´ likwidacji zwiàzku.
2. Ka˝dy wpis do rejestru oznacza si´ numerem wynikajàcym z kolejnoÊci wpisów.
3. Niezale˝nie od rejestru dla ka˝dego wpisu prowadzi si´ akta rejestrowe, obejmujàce dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu oraz dotyczàce post´powania rejestrowego.

Poz. 1472 i 1473

urz´dowym. Dzieƒ wydania wojewódzkiego dziennika
urz´dowego jest dniem og∏oszenia statutu.
§ 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio do zmian dotyczàcych zwiàzku, powsta∏ych po rejestracji, je˝eli zmiany te dotyczà danych obj´tych rejestrem.
§ 8. Przepisy dotyczàce wpisu do rejestru stosuje
si´ odpowiednio do wykreÊlenia zwiàzków z rejestru,
przy czym do zg∏oszenia, o którym mowa w § 1, do∏àcza si´ informacj´ o zakoƒczeniu likwidacji zwiàzku.

§ 4. Rejestr jest jawny.
§ 5. O rejestracji zwiàzku organ prowadzàcy rejestr
zawiadamia na piÊmie rady powiatów uczestniczàce
w zwiàzku, wojewod´ oraz w∏aÊciwà miejscowo regionalnà izb´ obrachunkowà.
§ 6. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5, zarzàdza
og∏oszenie statutu zwiàzku w wojewódzkim dzienniku

§ 9. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà rejestru
prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

1473
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 paêdziernika 2001 r.
w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz Êrodków przymusu
bezpoÊredniego przez Stra˝ Marsza∏kowskà.
Na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Stra˝ Marsza∏kowska posiada broƒ palnà, zwanà dalej „bronià”, oraz Êrodki przymusu bezpoÊredniego w postaci chemicznych Êrodków s∏u˝àcych do obezw∏adniania bàdê konwojowania osób na podstawie pozwolenia wydawanego przez Komendanta Sto∏ecznego Policji.
§ 2. 1. Broƒ i amunicja oraz Êrodki przymusu bezpoÊredniego podlegajà zewidencjonowaniu w „Ksià˝ce
ewidencji broni, amunicji i Êrodków przymusu bezpoÊredniego”.
2. Wydanie i zwrot broni palnej i amunicji oraz
Êrodków przymusu bezpoÊredniego ewidencjonuje si´
w „Ksià˝ce wydawania i przyj´cia broni, amunicji
i Êrodków przymusu bezpoÊredniego”.
3. Poszczególne karty ksià˝ek, o których mowa
w ust. 1 i 2, powinny byç ponumerowane, przeszyte
i opatrzone na ostatniej stronie odciÊni´tà piecz´cià
Kancelarii Sejmu, zabezpieczonà przezroczystà taÊmà
samoprzylepnà.

4. Ksià˝ki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi
i przechowuje w magazynie broni magazynier b´dàcy
stra˝nikiem, wyznaczony przez Komendanta Stra˝y
Marsza∏kowskiej.
5. Wzór ksià˝ki, o której mowa w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
6. Wzór ksià˝ki, o której mowa w ust. 2, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. Broƒ, amunicj´ oraz Êrodki przymusu bezpoÊredniego przechowuje si´ w pomieszczeniu, zwanym
dalej „magazynem broni”, prowadzonym przez Stra˝
Marsza∏kowskà na terenie obiektów Kancelarii Sejmu
pozostajàcych w jej zarzàdzie.
§ 4. 1. Magazyn broni powinien stanowiç odr´bne
pomieszczenie wewn´trzne bez otworów okiennych:
1) usytuowane w budynku murowanym, którego konstrukcja i po∏o˝enie utrudnia mo˝liwoÊç w∏amania,
2) otoczone ze wszystkich stron strefà administracyjnà, w której wszystkie wejÊcia do pomieszczeƒ
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pod∏àczone sà do systemu kontroli dost´pu, a znajdujàce si´ w tej strefie szyby i okna naprzeciwko
wejÊcia do magazynu broni sà odporne na ostrza∏
z broni automatycznej,
3) wyposa˝one w wejÊcie prowadzàce z pomieszczenia Dowódcy Zmiany Stra˝y Marsza∏kowskiej,
w którym nieprzerwanie jest pe∏niony ca∏odobowy
dy˝ur.
2. Magazyn, o którym mowa w ust. 1, powinien
ponadto byç wyposa˝ony w:
1) osadzone w metalowej futrynie metalowe drzwi
wejÊciowe o gruboÊci powy˝ej 4 cm z blokadami
przeciwwywa˝eniowymi i zamkiem posiadajàcym
minimum 100 tysi´cy kombinacji oraz odpowiednie Êwiadectwo kwalifikacyjne,

Poz. 1473

i od∏àczonym magazynkiem, technicznie sprawna,
kompletna, czysta i zakonserwowana.
3. Warunki przechowywania broni i amunicji powinny uwzgl´dniaç wymagania okreÊlone przez jej
producenta.
4. Amunicja do broni powinna znajdowaç si´ w pude∏kach lub pojemnikach, do których powinna byç w∏o˝ona w sposób uniemo˝liwiajàcy uderzenie w sp∏onk´
naboju.
§ 6. Protokolarnego przyj´cia przydatnoÊci magazynu broni pod wzgl´dem technicznym dokonuje
komisja powo∏ana przez Szefa Kancelarii Sejmu,
w sk∏ad której wchodzi równie˝ przedstawiciel Komendy Sto∏ecznej Policji.

2) urzàdzenie do kontroli bezpiecznego ∏adowania
i roz∏adowywania broni posiadajàce odpowiednie
Êwiadectwo kwalifikacyjne,

§ 7. Stra˝nik, po zakoƒczeniu pracy lub wykonaniu
powierzonego w jej ramach zadania, zdaje do magazynu wydanà broƒ i amunicj´ oraz Êrodki przymusu bezpoÊredniego.

3) podr´czny sprz´t gaÊniczy oraz w apteczk´ pierwszej pomocy zawierajàcà równie˝ krople do oczu
na wypadek pora˝enia gazem.

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

§ 5. 1. Broƒ i amunicj´ przechowuje si´ w szafach
stalowych lub sejfach zamykanych na atestowe zamki,
plombowanych, znajdujàcych si´ w magazynie broni.
2. Broƒ na czas przechowywania powinna byç wyj´ta z futera∏u i roz∏adowana, ze zwolnionym kurkiem

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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