Dokument podpisany
przez Marek Głuch
Data: 2015.11.16
16:57:40 CET

l.g
ov
.pl

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r.
Poz. 1880

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A O B R O N Y NA RO DO W EJ
z dnia 29 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających
na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz
z 2015 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony
działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 17 otrzymuje brzmienie:

2)
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„§ 17. Komendantem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy
komendanta lub dowódcy warty lub była co najmniej podoficerem zawodowym.”;

§ 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Dowódcą warty może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczny staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku wartownika lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku.”.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 147, z 2011 r. Nr 143, poz. 840 oraz
z 2013 r. poz. 1533.

