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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia  2002 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu wykonywania czynnoÊci przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu 
oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotów.

Na podstawie art. 13 ust. 6 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. 1. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, przyst´pujàc do czynnoÊci
s∏u˝bowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu, zwa-
nej dalej „ustawà”, jest obowiàzany:
1) podaç stopieƒ oraz imi´ i nazwisko; funkcjonariusz

nieumundurowany okazuje ponadto legitymacj´
s∏u˝bowà w sposób umo˝liwiajàcy odczytanie i za-
notowanie  nazwiska funkcjonariusza i nazwy orga-
nu, który wyda∏ legitymacj´,

2) podaç podstaw´ prawnà oraz przyczyn´ podj´cia
czynnoÊci s∏u˝bowej.

2. Funkcjonariusz umundurowany mo˝e odstàpiç
od obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
gdy jego realizacja mog∏aby spowodowaç bezpoÊred-
nie zagro˝enie dla osób, obiektów i urzàdzeƒ podlega-
jàcych ochronie Biura Ochrony Rzàdu.

§ 2. Funkcjonariusz ma prawo legitymowania osób,
w celu ustalenia ich to˝samoÊci, a w szczególnoÊci
w celu:
1) identyfikacji osoby podejrzanej o pope∏nienie prze-

st´pstwa lub wykroczenia,
2) identyfikacji osób wskazanych jako sprawców prze-

st´pstw lub wykroczeƒ,
3) identyfikacji osób, które mogà stworzyç bezpoÊred-

nie zagro˝enie dla osób, obiektów i urzàdzeƒ pod-
legajàcych ochronie Biura Ochrony Rzàdu.

§ 3. 1. To˝samoÊç osoby legitymowanej ustala si´
na podstawie:
1) dowodu osobistego,
2) tymczasowego dowodu osobistego,
3) dowodu potwierdzajàcego to˝samoÊç cudzoziem-

ca, okreÊlonego na podstawie odr´bnych przepi-
sów,

4) paszportu.

2. To˝samoÊç osoby legitymowanej mo˝na ustaliç
równie˝ na podstawie:
1) innych niebudzàcych wàtpliwoÊci dokumentów ze

zdj´ciem, oznaczonych numerem lub serià,
2) oÊwiadczeƒ osób, których to˝samoÊç ustalono

w sposób okreÊlony w ust. 1,
3) telefonicznego lub osobistego porozumienia si´

z osobami wskazanymi przez legitymowanego.

§ 4. W razie legitymowania osób znajdujàcych si´
w pojeêdzie, gdy uzasadniajà to wzgl´dy bezpieczeƒ-
stwa, funkcjonariusz ma prawo ˝àdaç opuszczenia po-
jazdu przez te osoby.

§ 5. Mo˝na odstàpiç od legitymowania osoby, któ-
ra jest znana funkcjonariuszowi.

§ 6. 1. Dokonujàc zatrzymania osoby, funkcjona-
riusz jest obowiàzany:
1) sprawdziç, czy osoba zatrzymana posiada broƒ lub

inne niebezpieczne przedmioty mogàce s∏u˝yç do
pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia albo sta-
nowiç dowody rzeczowe lub podlegaç przepadkowi,

2) odebraç broƒ i przedmioty, o których mowa w pkt 1,
3) poinformowaç osob´ o zatrzymaniu i jego przyczy-

nach oraz uprzedziç o obowiàzku zastosowania si´
do wydanych poleceƒ.

2. Osob´ zatrzymanà funkcjonariusz doprowadza
do najbli˝szej jednostki Policji lub przekazuje jà asystu-
jàcemu policjantowi.

3. Do sporzàdzania protoko∏u zatrzymania osoby
stosuje si´ odpowiednio formularz protoko∏u zatrzy-
mania, okreÊlony w przepisach dotyczàcych legitymo-
wania, zatrzymania osób, dokonywania kontroli osobi-
stej oraz przeglàdania baga˝y i sprawdzania ∏adunku
przez policjantów.

§ 7. 1. Funkcjonariusz ma obowiàzek udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej, w granicach do-
st´pnych Êrodków, osobie zatrzymanej, która ma wi-
doczne obra˝enia cia∏a lub utraci∏a przytomnoÊç.

2. Osobie zatrzymanej nale˝y zapewniç pomoc le-
karskà zawsze, gdy b´dzie potrzebna, a w szczególno-
Êci w przypadkach:
1) wymienionych w ust. 1,
2) ˝àdania przez osob´ zatrzymanà niezw∏ocznego

zbadania przez lekarza,
3) oÊwiadczenia osoby zatrzymanej, ˝e cierpi ona na

schorzenia wymagajàce sta∏ego lub okresowego
leczenia, którego przerwanie zagra˝a∏oby ˝yciu lub
zdrowiu,

4) je˝eli z posiadanych przez zatrzymujàcego informa-
cji lub z okolicznoÊci zatrzymania wynika, ˝e osoba
zatrzymana jest chora zakaênie.

3. Funkcjonariusz odst´puje od wykonania obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:
1) udzielenie pomocy zagrozi∏oby w sposób bezpo-

Êredni bezpieczeƒstwu funkcjonariusza lub osób,
obiektów i urzàdzeƒ podlegajàcych ochronie Biura
Ochrony Rzàdu oraz

2) udzielenie pomocy zostanie zapewnione przez inne
w∏aÊciwe podmioty, które sà obowiàzane do udzie-
lenia pomocy na podstawie odr´bnych przepisów.

§ 8. Funkcjonariusz o ka˝dym przypadku zatrzyma-
nia osoby jest obowiàzany powiadomiç swojego prze-
∏o˝onego pisemnym meldunkiem.



§ 9. Osoba, która ma byç poddana kontroli osobi-
stej, mo˝e ˝àdaç obecnoÊci przy tej czynnoÊci osoby
wskazanej przez siebie oraz osoby przybranej przez
prowadzàcego czynnoÊci, je˝eli obecnoÊç tych osób
nie utrudni lub nie uniemo˝liwi dokonania kontroli.

§ 10. Kontroli osobistej powinno dokonywaç si´,
w miar´ mo˝liwoÊci, za poÊrednictwem osób tej samej
p∏ci, w pomieszczeniu niedost´pnym na czas kontroli
dla osób postronnych.

§ 11. 1. Przeglàdanie zawartoÊci baga˝u lub spraw-
dzanie ∏adunku i pomieszczeƒ przeprowadza si´ w obec-
noÊci w∏aÊciciela baga˝u, ∏adunku i pomieszczenia albo
przedstawiciela przewoênika lub spedytora, albo u˝yt-
kownika pomieszczenia, a gdy jest to niemo˝liwe —
w obecnoÊci osoby przybranej przez funkcjonariusza.

2. Przeglàdania zawartoÊci baga˝u lub sprawdzania
∏adunku przyj´tego do przewozu dokonuje si´ wy∏àcz-
nie w obecnoÊci przedstawiciela przewoênika lub spe-
dytora, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W razie nieobecnoÊci w∏aÊciciela, u˝ytkownika,
przewoênika lub spedytora, przeglàdania zawartoÊci
baga˝u lub sprawdzania ∏adunku i pomieszczenia do-
konuje si´, gdy z ustaleƒ Biura Ochrony Rzàdu wynika,
˝e zw∏oka mo˝e spowodowaç zagro˝enie ˝ycia, zdro-
wia ludzkiego lub mienia.

§ 12. 1. CzynnoÊci, o których mowa w § 9—11, do-
kumentuje si´ w notatce s∏u˝bowej, odnotowujàc ro-
dzaj, czas, miejsce i wynik czynnoÊci oraz nazwiska,
imiona i funkcje osób w niej uczestniczàcych.

2. Na ˝àdanie osoby poddanej kontroli osobistej
oraz w∏aÊciciela, przewoênika lub spedytora funkcjona-
riusz sporzàdza odpowiednio protokó∏ kontroli osobi-
stej, protokó∏ przeglàdania zawartoÊci baga˝u lub pro-
tokó∏ sprawdzenia ∏adunku, stosujàc odpowiednio
wzór formularza okreÊlonego w przepisach, o których
mowa w § 6 ust. 3.

§ 13. W przypadku gdy przedmioty ujawnione
w wyniku czynnoÊci s∏u˝bowych stwarzajà niebezpie-
czeƒstwo dla ̋ ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, funk-
cjonariusz jest obowiàzany podjàç dzia∏ania zmierzajà-
ce do usuni´cia niebezpieczeƒstwa.

§ 14. 1. Funkcjonariusz nie wykonuje czynnoÊci
s∏u˝bowych okreÊlonych w § 6 —11 w stosunku do:
1) cz∏onków personelu przedstawicielstw dyploma-

tycznych i urz´dów konsularnych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub
zwyczajów mi´dzynarodowych, je˝eli nie sà oby-
watelami polskimi,

2) innych osób korzystajàcych z immunitetów dyplo-
matycznych lub konsularnych na mocy ustaw,
umów mi´dzynarodowych albo powszechnie
uznanych zwyczajów mi´dzynarodowych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dzia∏aƒ podejmowa-
nych w obronie koniecznej lub stanie wy˝szej koniecz-
noÊci.

3. O podj´ciu dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 2, na-
le˝y niezw∏ocznie powiadomiç w∏aÊciwe przedstawi-
cielstwo dyplomatyczne, urzàd konsularny oraz urzàd

obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych.

§ 15. 1. Od czynnoÊci s∏u˝bowych okreÊlonych
w § 6—11 odst´puje si´ w przypadku, gdy osoba, wo-
bec której podj´to czynnoÊci, w sposób niebudzàcy
wàtpliwoÊci wyka˝e, ˝e korzysta z immunitetu parla-
mentarnego, s´dziowskiego lub prokuratorskiego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dzia∏aƒ podejmowa-
nych w obronie koniecznej lub stanie wy˝szej koniecz-
noÊci.

3. O podj´ciu dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 2, na-
le˝y niezw∏ocznie powiadomiç Szefa Biura Ochrony
Rzàdu.

§ 16. Funkcjonariusz mo˝e zwracaç si´ z ˝àdaniem
lub proÊbà o udzielenie pomocy, je˝eli wykonanie
czynnoÊci s∏u˝bowej by∏oby bez tej pomocy niemo˝li-
we lub znacznie utrudnione.

§ 17. 1. Warunkiem skorzystania przez funkcjona-
riusza z pomocy podmiotów i osób, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy, jest wyra˝enie przez nie
zgody na piÊmie, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od uzyskania zgo-
dy, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy jej uzyska-
nie mog∏oby spowodowaç bezpoÊrednie zagro˝enie
dla osób, obiektów i urzàdzeƒ, podlegajàcych ochronie
Biura Ochrony Rzàdu, lub w przypadku zwracania si´
o udzielenie doraênej pomocy w nag∏ych wypadkach.

§ 18. 1. Z ˝àdaniem lub proÊbà o udzielenie pomo-
cy wyst´puje na piÊmie szef w∏aÊciwej komórki organi-
zacyjnej Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝niony przez
niego funkcjonariusz.

2. Wystàpienie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç okreÊlenie podstawy prawnej, rodzaju i zakre-
su pomocy, uzasadnienie faktyczne oraz upowa˝nienie
dla funkcjonariusza.

3. Z wystàpieniem, o którym mowa w ust. 1, funk-
cjonariusze zwracajà si´ do kierowników podmiotów,
o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy,
a w przypadku ich nieobecnoÊci — do osób aktualnie
dysponujàcych mo˝liwoÊciami udzielenia pomocy.

§ 19. 1. W przypadkach uzasadnionych konieczno-
Êcià niezw∏ocznego dzia∏ania, w szczególnoÊci w celu
zapewnienia bezpieczeƒstwa osób, obiektów i urzàdzeƒ
podlegajàcych ochronie Biura Ochrony Rzàdu, wystà-
pienie, o którym mowa w § 18, nie jest wymagane.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do ˝à-
dania lub zwracania si´ z proÊbà o udzielenie pomocy
jest upowa˝niony  ka˝dy funkcjonariusz.

3. Funkcjonariusz, wyst´pujàc z ˝àdaniem lub proÊ-
bà o udzielenie pomocy, jest obowiàzany  ustnie poin-
formowaç osob´, do której  zwraca si´, o istnieniu sy-
tuacji, o której mowa w ust. 1, oraz o podstawie praw-
nej, rodzaju i zakresie pomocy.

§ 20. 1. Funkcjonariusz, zwracajàc si´ z ˝àdaniem
lub proÊbà o udzielenie pomocy, jest obowiàzany oka-
zaç legitymacj´ s∏u˝bowà.

2. O wystàpieniu o pomoc lub skorzystaniu z pomo-
cy, jej zakresie i rodzaju oraz o osobie udzielajàcej po-
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mocy funkcjonariusz jest obowiàzany powiadomiç
prze∏o˝onego pisemnym meldunkiem.

§ 21. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany, z zastrze-
˝eniem ust. 3, wydaç pokwitowanie na u˝yczone w ra-
mach pomocy rzeczy lub dokumenty.

2. Pokwitowanie powinno zawieraç:
1) stopieƒ, imi´ i nazwisko funkcjonariusza, a tak˝e

okreÊlenie komórki organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu, w której pe∏ni s∏u˝b´,

2) miejsce, dat´ i godzin´ przej´cia rzeczy lub doku-
mentu,

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres w∏aÊciciela
rzeczy lub dokumentu,

4) okreÊlenie rzeczy lub dokumentu, a w odniesieniu
do pojazdu — tak˝e mark´, numer rejestracyjny,
iloÊç paliwa oraz przebieg wed∏ug wskazaƒ licznika
zainstalowanego w pojeêdzie,

5) opis ewentualnych uszkodzeƒ rzeczy lub dokumen-
tu,

6) pouczenie o prawie do odszkodowania,
7) okreÊlenie miejsca i, w miar´ mo˝liwoÊci, terminu

zwrotu rzeczy lub dokumentu,
8) podpis funkcjonariusza oraz w∏aÊciciela rzeczy lub

osoby przez niego upowa˝nionej.

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
niezw∏ocznego dzia∏ania, w szczególnoÊci w celu za-
pewnienia bezpieczeƒstwa osób, obiektów i urzàdzeƒ
podlegajàcych ochronie Biura Ochrony Rzàdu, funk-
cjonariusz mo˝e odstàpiç od wydania pokwitowania
i ustnie poinformowaç w∏aÊciciela o danych okreÊlo-
nych w ust. 2 pkt 1, 6 i 7.

4. Je˝eli w pokwitowaniu nie okreÊlono terminu
zwrotu rzeczy lub dokumentu oraz w sytuacji, o której
mowa w ust. 3, funkcjonariusz jest obowiàzany zwró-
ciç rzecz lub dokument niezw∏ocznie po wykonaniu
czynnoÊci s∏u˝bowych.

§ 22. 1. Zwrot rzeczy lub dokumentu odbywa si´
protokolarnie, w terminie i miejscu uzgodnionym
z w∏aÊcicielem rzeczy lub dokumentu w pokwitowaniu,
o którym mowa w § 21.

2. W razie wykonania czynnoÊci s∏u˝bowych przed
uzgodnionym terminem albo ustania potrzeby korzy-

stania z rzeczy lub dokumentu, nale˝y je niezw∏ocznie
zwróciç w∏aÊcicielowi.

§ 23. 1. Protokó∏ zwrotu rzeczy lub dokumentu po-
winien zawieraç:
1) stopieƒ, imi´ i nazwisko funkcjonariusza dokonujà-

cego zwrotu oraz okreÊlenie komórki organizacyj-
nej Biura Ochrony Rzàdu, w której pe∏ni s∏u˝b´,

2) miejsce, dat´ i godzin´ zwrotu rzeczy lub dokumen-
tu,

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres w∏aÊciciela al-
bo osoby upowa˝nionej do odbioru rzeczy lub do-
kumentu,

4) okreÊlenie rzeczy lub dokumentu oraz opis ich sta-
nu przed i po u˝yciu przez funkcjonariusza, ze
wskazaniem ewentualnych uszkodzeƒ powsta∏ych
w trakcie u˝ycia, a w odniesieniu do pojazdu — tak-
˝e mark´, numer rejestracyjny, iloÊç paliwa oraz
przebieg wed∏ug wskazaƒ licznika zainstalowane-
go w pojeêdzie,

5) oÊwiadczenie osoby, o której mowa w pkt 3, o sta-
nie odbieranej rzeczy lub dokumentu,

6) podpisy funkcjonariusza dokonujàcego zwrotu rze-
czy lub dokumentu oraz osoby, o której mowa
w pkt 3.

2. W razie zg∏oszenia przez osob´, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, zastrze˝eƒ co do okreÊlonych w protoko-
le danych dotyczàcych stopnia uszkodzenia albo zu˝y-
cia rzeczy lub dokumentu, komórka organizacyjna Biu-
ra Ochrony Rzàdu dokonujàca zwrotu powo∏uje rzeczo-
znawc´ w celu rozpatrzenia zg∏oszonych zastrze˝eƒ.

§ 24. Rzeczy lub dokumenty nieodebrane przez w∏a-
Êciciela w uzgodnionym terminie przechowuje si´
w depozycie w∏aÊciwej komórki organizacyjnej Biura
Ochrony Rzàdu.

§ 25. Przepisy § 22—24 dotyczàce w∏aÊciciela rzeczy
lub dokumentu stosuje si´ odpowiednio do posiadacza
rzeczy lub dokumentu.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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