
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,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku
do których ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynno-
Êci ochronne, oraz zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania ˚an-
darmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rzàdu (Dz. U.
Nr 157, poz. 1863) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ministra Obrony Narodowej, Sekretarza
Stanu — I Zast´pcy Ministra Obrony Naro-
dowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego,”,

b) uchyla si´ pkt 3;

2) w § 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Osobom, o których mowa w § 1 pkt 1, przys∏ugu-
je ochrona poprzez przydzielenie:”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do osób, o których mowa w § 1
pkt 6, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czyn-
noÊci ochronne okreÊlone ka˝dorazowo przez
Ministra Obrony Narodowej.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ochron´ osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 6,
w czasie ich wyjazdów za granic´ organizuje
si´ na polecenie Ministra Obrony Narodowej,
który okreÊla formy jej realizacji.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

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

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke
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zmieniajàce rozporzàdzenie 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

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139,
poz. 1326.


