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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie osób, w stosunku do których ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci ochronne, oraz zakresu
i trybu wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-

ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne wobec:

1) Ministra Obrony Narodowej,

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka
Sejmu, Marsza∏ka Senatu i Prezesa Rady Ministrów
wy∏àcznie podczas ich pobytu na terenie jednostek
wojskowych,

3) Sekretarza Stanu — I Zast´pcy Ministra Obrony Na-
rodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych,
w trakcie których sà wymagane szczególne warun-
ki bezpieczeƒstwa,

4) cz∏onków wojskowych delegacji zagranicznych
przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia,

5) osób oraz delegacji ochranianych przez Biuro
Ochrony Rzàdu podczas ich pobytu na terenie jed-
nostek wojskowych,

6) innych osób na podstawie odr´bnej decyzji Mini-
stra Obrony Narodowej.

§ 2. ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne w formie:

1) ochrony bezpoÊredniej,

2) ochrony w miejscach pracy,

3) ochrony w miejscach czasowego pobytu,

4) pilotowania kolumn pojazdów,

5) rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego,

6) ochrony sanitarnej ˝ywienia,

7) czynnoÊci rozpoznawczych i prewencyjnych wobec
obs∏ugi prasowej i radiowo-telewizyjnej.

§ 3. Ministrowi Obrony Narodowej przys∏uguje
ochrona poprzez przydzielenie:

1) ˝o∏nierza ochrony,

2) samochodu s∏u˝bowego z kierowcà — uzbrojonym
˝o∏nierzem ochrony.

§ 4. 1. W stosunku do osób, o których mowa w § 1
pkt 1 i 4, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne okreÊlone w § 2.

2. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 
pkt 2 i 5, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne, których zakres ka˝dorazowo jest okreÊlany
przez Biuro Ochrony Rzàdu.

3. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 3
i 6, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne okreÊlane ka˝dorazowo przez Ministra Obro-
ny Narodowej.

§ 5. 1. Osoby obj´te ochronà mogà wystàpiç
z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o odstà-
pienie od sprawowania ochrony lub jej ograniczenie.

2. Odstàpienie od sprawowania ochrony lub jej
ograniczenie nast´puje na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej. 

§ 6. 1. Ochron´ osób, o których mowa w § 1 pkt 1,
3 i 6, w czasie ich wyjazdów za granic´ organizuje si´
na polecenie Ministra Obrony Narodowej, który okre-
Êla formy jej realizacji.

2. Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej de-
leguje w celu, o którym mowa w ust. 1, niezb´dnà licz-
b´ podleg∏ych mu ̋ o∏nierzy do wspó∏pracy z zagranicz-
nymi s∏u˝bami ochronnymi.

§ 7. ˚andarmeria Wojskowa opracowuje plany za-
bezpieczeƒ ochronnych osób, o których mowa w § 1
pkt 2 i 5, na podstawie danych przekazywanych przez
Biuro Ochrony Rzàdu.

§ 8. Wspó∏dzia∏anie ˚andarmerii Wojskowej z Biu-
rem Ochrony Rzàdu organizujà ka˝dorazowo Komen-
dant G∏ówny i Komendant Mazowieckiego Oddzia∏u
˚andarmerii Wojskowej.

§ 9. Na wniosek Szefa Biura Ochrony Rzàdu, w ce-
lu koordynacji dzia∏aƒ ochronnych realizowanych na
terenie jednostek wojskowych, mo˝e byç powo∏any ze-
spó∏ kierowania sk∏adajàcy si´ z ˝o∏nierzy ˚andarmerii
Wojskowej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

§ 10. Zabezpieczeniem ochronnym na terenie jedno-
stek wojskowych wobec osób, o których mowa w § 1 
pkt 2 i 5, kierujà wspólnie:

1) w fazie przygotowania i organizacji dzia∏aƒ:

a) dowódca grupy przygotowania dzia∏aƒ ˚andar-
merii Wojskowej,

b) dowódca grupy przygotowania dzia∏aƒ Biura
Ochrony Rzàdu;

2) w fazie realizacji dzia∏aƒ:

a) dowódca grupy ochronnej Biura Ochrony Rzà-
du,

b) dowódca grupy ochronnej ˚andarmerii Wojsko-
wej.

§ 11. Dowódcy, o których mowa w § 10, dokonujà
wymiany informacji o zagro˝eniach i zdarzeniach ma-
jàcych istotne znaczenie dla bezpieczeƒstwa osób
ochranianych.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1863)

CZ¸ONKOWIE WOJSKOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJÑCY NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PRZYS¸UGUJE OCHRONA ˚ANDARMERII WOJSKOWEJ

1. Przewodniczàcy i zast´pcy przewodniczàcego Ko-
mitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Pó∏noc-
noatlantyckiego.

2. Dowódca i zast´pca dowódcy Po∏àczonych Si∏
Zbrojnych Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyc-
kiego w Europie.

3. Ministrowie obrony.

4. Szefowie sztabów generalnych si∏ zbrojnych.

5. Dowódcy Regionalnych Si∏ Sojuszniczych Europy
Pó∏nocnej i Europy Po∏udniowej.

6. Cz∏onkowie wojskowych delegacji zagranicznych
paƒstw, w których sà wymagane szczególne wa-
runki bezpieczeƒstwa.

7. Cz∏onkowie zespo∏ów inspekcyjnych i towarzyszà-
cych oraz za∏óg Êrodków transportowych prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç inspekcyjnà zgodnie ze sto-
sownymi umowami mi´dzynarodowymi, w zakre-
sie nienale˝àcym na podstawie odr´bnych przepi-
sów do w∏aÊciwoÊci Biura Ochrony Rzàdu.


