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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu zadaƒ ochro-
ny polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organi-

zacjach mi´dzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298

i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „placówka” — polskie przedstawicielstwo dyplo-
matyczne, urzàd konsularny oraz przedstawiciel-
stwo przy organizacji mi´dzynarodowej poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



2) „funkcjonariusz” — funkcjonariusza Biura Ochrony
Rzàdu.

§ 2. 1. Zadania w zakresie ochrony placówek pole-
gajà na zapewnieniu bezpieczeƒstwa obiektów i prze-
bywajàcych w nich osób poprzez ochron´ fizycznà pla-
cówek o wysokim stopniu zagro˝enia atakiem terrory-
stycznym i dzia∏alnoÊcià obcych s∏u˝b specjalnych lub
placówek majàcych siedzib´ w krajach zagro˝onych
niepokojami i przest´pczoÊcià, zwanych dalej „placów-
kami wysokiego stopnia zagro˝enia”.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmujà:

1) zewn´trzne i wewn´trzne kontrolowanie stanu
obiektów placówki, sprawdzanie zamkni´ç drzwi,
okien, sejfów oraz stanu plomb i piecz´ci;

2) obs∏ug´ technicznych systemów zabezpieczajà-
cych obiekty placówki;

3) kontrol´ i zapobieganie wnoszenia na teren pla-
cówki przedmiotów mogàcych zagra˝aç bezpie-
czeƒstwu przebywajàcych w niej osób, w tym
sprawdzanie przesy∏ek otrzymywanych za poÊred-
nictwem poczty;

4) kontrol´ ruchu osób na terenie placówki, w tym za-
pobieganie dost´powi osób nieuprawnionych na
teren i do obiektów placówki;

5) obserwowanie otoczenia placówki, ruchu pojaz-
dów i zachowania osób za poÊrednictwem luster,
systemu telewizji przemys∏owej oraz innych urzà-
dzeƒ;

6) zabezpieczenie Êladów wskazujàcych na prób´ lub
dokonanie w∏amania lub penetracji;

7) dokumentowanie czynnoÊci zwiàzanych z ochronà
placówki;

8) podejmowanie interwencji w przypadku zagro˝enia
placówki;

9) wykonywanie innych czynnoÊci zwiàzanych z ochro-
nà placówki okreÊlonych przez jej kierownika.

§ 3. 1. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej in-
formuje Szefa Biura Ochrony Rzàdu o uznaniu placów-
ki za placówk´ wysokiego stopnia zagro˝enia.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1,
Szef Biura Ochrony Rzàdu deleguje funkcjonariusza do
ochrony placówki.

§ 4. 1. Delegowanie mo˝e nastàpiç po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody funkcjonariusza.

2. Szef Biura Ochrony Rzàdu przekazuje ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych list´ oddele-
gowanych funkcjonariuszy, zawierajàcà nazw´ pla-
cówki, do której zostali oddelegowani, informacj´
o okresie oddelegowania oraz nast´pujàce dane funk-
cjonariuszy:

1) imiona i nazwiska;

2) numer PESEL;

3) imiona rodziców;

4) stanowisko i stopieƒ s∏u˝bowy.

§ 5. 1. Do ochrony placówki mo˝e byç oddelegowa-
ny funkcjonariusz, który spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) pos∏uguje si´ jednym z j´zyków obcych w stopniu
podstawowym (angielski, niemiecki, francuski,
hiszpaƒski, rosyjski lub j´zyk urz´dowy w paƒstwie
przyjmujàcym);

2) odznacza si´ nienagannà kulturà;

3) posiada bardzo dobry stan zdrowia poÊwiadczony
zaÊwiadczeniem lekarskim;

4) odby∏ przeszkolenie specjalistyczne oraz uzyska∏ je-
go zaliczenie;

5) posiada szczepienia ochronne w przypadkach okre-
Êlonych wymogami sanitarnymi;

6) posiada wysokà sprawnoÊç fizycznà;

7) posiada poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝-
niajàce do dost´pu do informacji niejawnych sta-
nowiàcych tajemnic´ paƒstwowà.

2. Spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1,
stwierdza komisja powo∏ana przez Szefa Biura Ochro-
ny Rzàdu.

§ 6. W okresie oddelegowania funkcjonariusz pod-
lega, w zakresie wykonywanej ochrony placówki, kie-
rownikowi placówki lub osobie przez niego upowa˝-
nionej.

§ 7. Szef Biura Ochrony Rzàdu odwo∏uje funkcjona-
riusza oddelegowanego do ochrony placówki, przed
terminem okreÊlonym w rozkazie o oddelegowaniu na
pisemny, uzasadniony wniosek dyrektora generalnego
s∏u˝by zagranicznej lub z w∏asnej inicjatywy, gdy jest to
uzasadnione potrzebami Biura Ochrony Rzàdu.

§ 8. Funkcjonariusz oddelegowany do ochrony pla-
cówki podlega na terytorium paƒstwa obcego przepi-
som dyscyplinarnym i porzàdkowym obowiàzujàcym
w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do
ochrony placówki przys∏ugujà nale˝noÊci wynikajàce
z przepisów rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyso-
koÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub
samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236,
poz. 1991).

§ 10. Zakwaterowanie funkcjonariusza oddelego-
wanego do wykonywania zadaƒ ochrony placówki za-
pewnia kierownik placówki.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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