
Załącznik do 
Zarządzenia nr 96/2021  

Rektora KPSW w Jeleniej Górze 
z dnia 11 października 2021 r. 

 
ZATWIERDZA 

                                                                     INSTRUKCJA  

                                  PRZECHOWYWANIA KLUCZY  DO MAGAZYNU BRONI  

                                                     KPSW W JELENIEJ GÓRZE     

                                                        
1. Postanowienia ogólne 

a) Nadzór na prawidłową realizacją instrukcji sprawuje Rektor KPSW w Jeleniej Górze. 
b) Uprawnieni do otwierania i  zamykania  magazynu broni są: 

 Rektor KPSW w Jeleniej Górze 
 Kierownik Strzelnicy KPSW w Jeleniej Górze 
 Komisja do kontroli  przez Rektor KPSW w Jeleniej Górze 

c) Do otwierania i zamykania pomieszczenia  magazynu broni przeznaczone są dwa 
komplety  kluczy: 
 klucze użytku bieżącego.( zdeponowane w pomieszczeniu portierni  KPSW w 

Jeleniej Górze) 
 klucze zapasowe.  (zdeponowane w sejfie Rektora KPSW w Jeleniej Górze) 
 

2. Postanowienia  szczegółowe 
 

a) Klucze użytku bieżącego do drzwi wejściowych  do  magazynu broni  zostają 
przekazane  Szefowi Ochrony Obiektów  KPSW w Jeleniej Górze.  

b) Zaplombowany pojemnik z kluczami  od wejścia do magazynu broni  wraz  wykazem 
osób upoważnionych do pobierania i zdawania kluczy znajduje się w pomieszczeniu 
portierni  KPSW w Jeleniej Górze.  

c) Klucze użytku bieżącego  wydaje pracownik ochrony osobom uprawnionym  do 
pobierania kluczy do magazynu broni ( wykaz osób uprawnionych- zał.nr 1) 

d) Klucze  zapasowe do drzwi wejściowych do  magazynu broni zostają zdeponowane w 
zaplombowanym pojemniku w sejfie  Rektora KPSW w Jeleniej Górze. 

e) Kierownik Strzelnicy posiada indywidualny  kod do odkodowania lub zakodowania 
instalacji alarmowej oraz kod dostępu do sejfu z kluczami do szaf z bronią i amunicją. 

f) Kierownik Strzelnicy  posiada referentkę ( KPSW 1) do plombowania drzwi i 
pojemnika z kluczami   do drzwi wejściowych do magazynu broni. 

g) Rektor KPSW w Jeleniej Górze posiada drugi indywidualny  kod do odkodowania lub 
zakodowania instalacji alarmowej oraz  kod dostępu do sejfu z kluczami do szaf z 
bronią i amunicją . 

h) Rektor KPSW  posiada referentkę ( KPSW 2) do plombowania drzwi i pojemnika z 
kluczami  od do drzwi do magazynu broni 

i) Komisja powołana przez Rektora KPSW w Jeleniej Górze do kontroli Magazynu 
Broni może  w sytuacjach szczególnych  otwierać i zamykać magazyn broni  przy 
pomocy kluczy zapasowych przekazanych przez Rektora KPSW lub kluczy użytku 
bieżącego po wcześniejszym pobraniu pojemnika z kluczami od pracownika ochrony 
obiektów KPSW w Jeleniej Górze. Magazyn broni i klucze Komisja plombuje 
referentką (KPSW 2). Z czynności tych Komisja sporządza protokół. 

                                                                    


