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Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi
warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100,
poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla obszary zagro˝one po-
˝arem lub wybuchem, w których zastosowanie sub-
stancji kontrolowanych nale˝y uznaç za zastosowanie
krytyczne.

§ 2. Obszarami zagro˝onymi po˝arem lub wybu-
chem, w których zastosowanie halonu 1301 nale˝y
uznaç za zastosowanie krytyczne, sà:

1) w samolotach — przedzia∏y za∏ogi, baga˝owe i za-
∏adunkowe oraz komory silnikowe,

2) w pojazdach wojskowych oraz jednostkach p∏ywa-
jàcych Marynarki Wojennej — pomieszczenia zaj-
mowane przez personel i przestrzenie silnikowe,

3) przestrzenie zaj´te przez ludzi, w których istnieje
mo˝liwoÊç wydzielenia si´ palnych cieczy, par lub
gazów w przemyÊle zbrojeniowym, wydobywczym
nafty i gazu i petrochemicznym oraz w statkach
transportowych,

4) centra ∏àcznoÊci i dowodzenia niezb´dne dla bez-
pieczeƒstwa narodowego, obs∏ugiwane przez per-
sonel,

5) przestrzenie, w których istnieje ryzyko rozproszenia
substancji radioaktywnych.

§ 3. Obszarami zagro˝onymi po˝arem lub wybu-
chem, w których zastosowanie halonu 1211 nale˝y
uznaç za zastosowanie krytyczne, sà:

1) w samolotach — przedzia∏y pasa˝erów, za∏ogi, ba-
ga˝owe i mi´dzykad∏ubowe oraz komory silniko-
we,

2) obszary dzia∏aƒ stra˝y po˝arnej, wojska lub Policji
podj´tych w celu ochrony ludzi.

§ 4. Obszarami zagro˝onymi po˝arem lub wybu-
chem, w których zastosowaniem halonu 1211 lub 1301
nale˝y uznaç za zastosowanie krytyczne, sà pomiesz-
czenia, w których znajdujà si´  eksponaty muzealne.

§ 5. Za obszary zagro˝one po˝arem lub wybuchem,
w których zastosowanie halonu 2402 nale˝y uznaç za
zastosowanie krytyczne, uznaje si´ pomieszczenia zaj-
mowane przez ludzi oraz przestrzenie silnikowe w po-
jazdach wojskowych, w przypadku gdy pomieszczenia
te i przestrzenie by∏y wyposa˝one w instalacje do sto-
sowania tego halonu w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
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Na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462,
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498,
Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb wydawania dokumentów, które uniemo˝liwiajà
ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej przy wykonywaniu czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych oraz Êrodków, którymi po-
s∏uguje si´ przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych,

2) sposób pos∏ugiwania si´ tymi dokumentami,

3) sposób ich przechowywania.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) dokumenty — dokumenty, które uniemo˝liwiajà
ustalenie danych identyfikujàcych funkcjonariusza
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Stra˝y Granicznej przy wykonywaniu czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych oraz Êrodków, który-
mi pos∏uguje si´ przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bo-
wych,

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicznej,
3) jednostka wydajàca dokumenty — jednostk´ orga-

nizacyjnà Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej wy-
znaczonà przez Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej do wydawania dokumentów.

§ 2. Funkcjonariuszowi, w celu zapewnienia ochro-
ny form i metod realizacji zadaƒ, informacji oraz w∏a-
snych obiektów i danych identyfikujàcych funkcjona-
riusza, wydawane sà dokumenty, w szczególnoÊci
stwierdzajàce to˝samoÊç osoby, rejestracj´ pojazdu
oraz nabycie nieruchomoÊci.

§ 3. 1. Dokumenty wydaje Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
upowa˝niç swojego zast´pc´ do wydawania doku-
mentów w jego imieniu.

§ 4. Wniosek o wydanie dokumentów w formie pi-
semnej sk∏adajà za poÊrednictwem kierownika jed-
nostki wydajàcej dokumenty:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy

G∏ównej Stra˝y Granicznej,
2) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,
3) Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Stra˝y

Granicznej Warszawa-Ok´cie
— zwani dalej „wnioskodawcami”.

§ 5. Wniosek o wydanie dokumentu zawiera:
1) nazw´ jednostki organizacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝-

b´ funkcjonariusz pos∏ugujàcy si´ dokumentem,
2) uzasadnienie potrzeby pos∏ugiwania si´ dokumen-

tem przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych oraz wskazanie okolicznoÊci, w któ-
rych b´dzie wykorzystywany,

3) dane niezb´dne do wydania dokumentu, a w szcze-
gólnoÊci rzeczywiste i fikcyjne dane funkcjonariu-
sza pos∏ugujàcego si´ dokumentem,

4) potwierdzenie uprawnieƒ lub kwalifikacji w przy-
padku wystàpienia o wydanie dokumentów, o któ-
rych mowa w § 6, lub informacj´ o braku uprawnieƒ
i kwalifikacji w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2,

5) potwierdzenie wykonania badaƒ technicznych po-
jazdu w przypadku wystàpienia o wydanie dowodu
rejestracyjnego.

§ 6. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e,
w przypadku uzasadnionym potrzebami wykonywanych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, wyraziç funkcjo-
nariuszowi zgod´ na uzyskanie kolejnego dokumentu,
na podstawie dotychczas posiadanego dokumentu.

§ 7. 1. Dokument potwierdzajàcy okreÊlone upraw-
nienia lub kwalifikacje mo˝na wydaç tylko funkcjona-
riuszowi uprawnionemu do uzyskania takiego doku-
mentu na podstawie odr´bnych przepisów.

2. W szczególnym przypadku, uzasadnionym wagà
sprawy, dokument, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
wydaç funkcjonariuszowi nieposiadajàcemu upraw-
nieƒ wymaganych przez odr´bne przepisy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, funkcjo-
nariusz nie mo˝e wykonywaç czynnoÊci, do których
upowa˝nia dokument.

§ 8. Funkcjonariusze mogà pos∏ugiwaç si´ doku-
mentami zgodnie z ich przeznaczeniem okreÊlonym we
wniosku, o którym mowa w § 5, wy∏àcznie przy wyko-
nywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

§ 9. 1. Dokumenty wydaje si´ na czas wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w § 8.

2. Dokumenty, których termin wa˝noÊci up∏ynà∏,
lub nieprzydatne podlegajà niezw∏ocznie zwrotowi do
jednostki wydajàcej dokumenty.

§ 10. 1. Wnioskodawcy przechowujà dokumenty
i prowadzà rejestr ich wykorzystania.

2. Rejestr zawiera nazw´ i cechy identyfikacyjne
dokumentu, dat´ pobrania i zwrotu dokumentu oraz
okreÊlenie czynnoÊci, do których dokument upowa˝-
nia. Ka˝dorazowe pobranie i zwrot dokumentów funk-
cjonariusz poÊwiadcza podpisem w rejestrze.

3. Rejestr i dokumenty przechowuje si´ w pomiesz-
czeniach s∏u˝bowych w sposób w∏aÊciwy dla doku-
mentów oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w zakresie przecho-
wywania dokumentów, je˝eli zachodzi potrzeba sta∏e-
go posiadania dokumentu przez funkcjonariusza, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do czasu zakoƒczenia czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych.

§ 11. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumen-
tu wnioskodawca niezw∏ocznie powiadamia o tym fak-
cie Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, wraz ze
szczegó∏owym opisem okolicznoÊci zdarzenia.

§ 12. Ewidencj´ dokumentów prowadzi jednostka
wydajàca dokumenty.

§ 13. 1. Ewidencja dokumentów jest prowadzona
w formie kartoteki albo systemu elektronicznego
i obejmuje:
1) nazw´ i cechy identyfikacyjne dokumentu,
2) rzeczywiste i fikcyjne dane funkcjonariusza pos∏u-

gujàcego si´ dokumentem,
3) jednostk´ organizacyjnà, w której pe∏ni s∏u˝b´ funk-

cjonariusz pos∏ugujàcy si´ dokumentem,
4) dat´ i numer rejestracyjny pisma o przes∏aniu do-

kumentu do wnioskodawcy,
5) wykreÊlenie dokumentu z ewidencji w przypadku

jego zwrotu, utraty lub zniszczenia.

2. Ewidencj´ dokumentów, wnioski o wydanie do-
kumentów oraz dokumenty przeznaczone do wydania
przechowuje si´ w pomieszczeniach s∏u˝bowych
w sposób w∏aÊciwy dla dokumentów oznaczonych
klauzulà „ÊciÊle tajne”.

§ 14. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

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