
 

Projekt z dnia 7 listopada 2013 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia ……………. 2013 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 

wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców 

i inne jednostki organizacyjne 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 

2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 

(Dz. U. Nr 166, poz. 1128 oraz z 2012 r. poz. 1262) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) konwojent – osobę posiadającą legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej, ochraniającą transport wartości pieniężnych, wyposażoną w broń palną 

bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności;”. 

 

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych z użyciem 

bankowozu typu C, wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, 

może być wykonywany przez nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego 

legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału 

konwojenta.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.  

 

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

 

 

                                                 
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie 

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).  
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 

z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, 

poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. 

poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i poz. 829. 
 



UZASADNIENIE 

 

Podstawą prawną projektu jest art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 

2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 

(Dz. U. Nr 166, poz. 1128 oraz z 2012 r. poz. 1262) podyktowana jest koniecznością 

dostosowania przepisów do aktualnego stanu prawnego wynikającego z wejścia w życie 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów, która dokonała m.in. nowego uregulowania definicji pracownika ochrony oraz 

zasad uzyskiwania kompetencji do wykonywania tego zawodu, określonych w ustawie z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

W związku z rezygnacją z instytucji „licencji” w przepisach ustawy o zmianie ustaw 

regulujących wykonywanie niektórych zawodów, dokonujących jednocześnie nowelizacji 

ustawy o ochronie osób i mienia zmianie ulegnie § 1 pkt 8 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. Użyte w § 1 pkt 8 

wyrazy „licencja pracownika ochrony fizycznej” zastąpiono wyrazami „legitymacja 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej”. Natomiast w § 7 ust. 2 wyrazy 

„licencjonowany pracownik ochrony fizycznej" zostały zastąpione wyrazami „pracownik 

ochrony posiadający legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej”. 

Projekt nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Projekt jest zgody z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie: 

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na osoby ubiegające się o wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub osoby posiadające wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

2. Konsultacje społeczne: 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany 

do zaopiniowania przez środowisko branży ochrony osób i mienia (Polską Izbą Ochrony oraz 

Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”). 

 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, stosownie do wymogów art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów 

z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, 

z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji.  

 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego: 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy:  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw:  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny: 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 


