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Przepisom rozporządzenia MSWiA z 7.09.2010 r. podlega m.in. ochrona i zabezpieczenie 
budynków lub pomieszczeń (pomieszczenie w rozumieniu rozporządzenia to wydzielona 
część budynku o określonej klasie odporności na włamanie), w których są 
przechowywane wartości pieniężne*, znajdujących się w granicach obszarów i obiektów 
umieszczonych w ewidencjach obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie prowadzonych przez wojewodów. 
 
Rozporządzeniu MSWiA z 7.09.2010 r. podlega również ochrona i zabezpieczenie 
budynków lub pomieszczeń, znajdujących się poza obszarami podlegającymi 
obowiązkowej ochronie, jeżeli przechowuje się w nich wartości pieniężne powyżej 0,2 
jednostki obliczeniowej**. Za przechowywanie, w rozumieniu rozporządzenia MSWiA, 
należy przyjmować zarówno przechowywanie stałe, jak również przechowywanie 
czasowe, np. w czasie godzin pracy. 
 
* wartości pieniężne to: 

a) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, 
b) czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych 
indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę "wartość do inkasa", 
"należność do inkasa" lub inną o podobnym charakterze, 
c) weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym 
zawierającym wzmiankę "wartość do inkasa" lub inną o podobnym charakterze, 
d) inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 
e) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły,  
a także platynę i inne metale z grupy platynowców, z wyjątkiem 
przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.). 

 
** 0,2 jednostki obliczeniowej to 89.759,28 zł (wartość w III kwartale 2014 roku). 
Jednostka obliczeniowa to 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 
kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  11  sierpnia 2014r. 
przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3.739,97 zł. 
  
Przykłady obiektów podlegających przepisom rozporządzenia MSWiA  
z 7.09.2010 r. (zgodnie z § 2 ust. 1 i 2): 
 

1. Porty morskie (Art. 5 ust. 2. pkt 2.b ustawy o ochronie osób i mienia  
z 22.08.1997 r.). 

2. Porty lotnicze (Art. 5 ust. 2. pkt 2.b ustawy o ochronie osób i mienia  
z 22.08.1997 r.). 

3. Banki będące w wykazie sporządzonym przez Prezesa NBP (Art. 5 ust. 2. pkt 2.c 
ustawy o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r.). 

4. Przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące lub transportujące 
wartości pieniężne w znacznych ilościach (Art. 5 ust. 2. pkt 2.c ustawy 
o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r.). 

5. Inne obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, na terenie których są 
przechowywane wartości pieniężne. 
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6. Banki nie będące w wykazie sporządzonym przez Prezesa NBP, jeżeli przechowują 
(choćby czasowo) wartości powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej. 

7. Zakłady jubilerskie, sklepy i antykwariaty z wyrobami jubilerskimi, 
hurtownie kamieni szlachetnych, w których przechowywane są (choćby 
czasowo) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także 
platyna i inne metale z grupy platynowców o wartości powyżej 0,2 jednostki 
obliczeniowej. 

8. Sklepy i centra handlowe, w których są przechowywane (choćby czasowo) 
wartości pieniężne powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej. 

9. Punkty handlowe, np. sprzedaży samochodów, w których są przechowywane 
(choćby czasowo) wartości pieniężne powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej. 

10. Zakłady usługowe, w których są przechowywane (choćby czasowo) wartości 
pieniężne powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej. 

11. Przedsiębiorstwa, w których są przechowywane (choćby czasowo) wartości 
pieniężne powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej. 

12. Obiekty posiadające kasy np. dworce kolejowe, w których są przechowywane 
(choćby czasowo) wartości pieniężne powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej. 


