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3) interweniowanie wobec żołnierzy dopuszczających się 
przestępstw lub wykroczeń oraz przedsiębranie czynno
ści nie cierpiących zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia 
śladów i dowodów czynu zabronionego; 

4) interweniowanie wobec żołnierzy naruszających dys
cyplinę wojskową lub porządek publiczny. 

4. Organizację i szczegółowy zakres działania Żandar
merii Wojskowej określają odrębne przepisy. 

§ 6. Skład patroli Żandarmeri i Wojskowej oraz ich 
uzbrojenie i wyposażenie określa komendant jednostki or
ganizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. 

§ 7. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmeri i 
Wojskowej może wyznaczyć żołnierzy Żandarmerii Wojs
kowej pełniących czynną służbę wojskową w tej jednostce 
do wykonania czynności konwojowych i asystencyjnych. 

§ 8. 1. Służba garnizonowa podlega dowódcy garnizo
nu, a w garnizonach, w których są etatowi komendanci 
garnizonu - komendantowi garnizonu. 

2. Do pełnienia służby garnizonowej wyznacza żołnie 
rzy dowódca (komendant) garnizonu z jednostek wojs
kowych rozmieszczonych na terenie garnizonu. 

3. Przełożonym żołnierzy pełniących służbę garnizono
wą jest oficer inspekcyj ny garnizonu. 

§ 9. 1. Zadaniem służby garnizonowej jest ochrona 
i obrona obiektów wojskowych, a także wykonywanie in
nych zadań ustalonych przez dowódcę garnizonu. 

2. Do zakresu działania oficera inspekcyjnego garnizo
nu i jego pomocnika należy: 

1) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej 
i porządku publicznego przez żołnierzy na terenie gar
nizonu; 

2) decydowanie co do dalszego postępowania wobec 
doprowadzonych żołnierzy, którzy naruszyli dyscyplinę 
wojskową lub porządek publiczny; 

3) decydowanie o użyciu środków niezbędnych do utrzy
mania wśród żołnierzy dyscypliny wojskowej i porządku 
publicznego; 

4) decydowanie o sposobie postępowania w przypadku 
zamachu na ochraniane obiekty wojskowe; 

5) kontrolowanie pełnienia służby garnizonowej przez wy
znaczonych do niej żołnierzy; 

6) współdziałanie z organami Żandarmerii Wojskowej oraz 
organami Policji, Służby Ochrony Kolei i Straży Granicz
nej w przypadkach naruszenia przez żołn ierzy dyscypliny 
wojskowej lub porządku publicznego na terenie gar
nizonu. 

3. Do zakresu działania profosa aresztu garnizonowego 
należy: 

1) nadzorowanie odbywania przez żołn ierzy kary aresztu 
i zatrzymania; 

2) przyjmowanie i zwalnian ie z aresztu żołnierzy ukaranych 
dyscyplinarn ie karą aresztu i zatrzymanych oraz prowa 
dtenie ich ewidencji; 

3) przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę 
przyjęcia do aresztu oraz rzeczy osobistych żołnierzy, 
złożonych w depozyt; 

4) podejmowanie odpowiednich środków wychowaw
czych w stosunku .do żołnierzy osadzonych w areszc ie, 
a w przypadku niepodporządkowania s i ę przez nich 
wydanym rozkazom - stosowanie środków przymusu 
bezpośredniego . 

4. Do zakresu działania wart garnizonowych należy 
ochrona. i obrona obiektów wojskowych oraz wystawianie 
posterunków honorowych. 

5. Pododdział alarmowy garnizonu jest przeznaczony 
do d()raźnej ochrony i obrony obiektów wojskowych, udziału 
w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowi
ska, a także interwencji w przypadkach naruszenia dyscyp
liny wojskowej oraz zagrożenia albo szczególnego zakłóce
nia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przez żoł 
nierzy na terenie garnizonu. 

§ 10. 1. Skład wart garnizonowych i pododdziału alar
mowego oraz ich uzbrojenie i wyposażenie określa dowódca 
(komendant) garnizonu. 

2. Posterunki wartownicze wart garnizonowych określa 
dowódca (komendant) garnizonu. 

§ 11 . 1. Służba wewnętrzna jednostki wojskowej pod
lega dowódcy tej jednostki . 

2. Do pełnienia służby wewnętrznej wyznacza żołnierzy 
dowódca jednostki wojskowej spośród żołnierzy pełniących 
czynną służbę w:ojskową w tej jednostce. 

3. Przełożonym żołnierzy pełniących służbę wewnętrz 
ną jest oficer dyżurny jednostki wojskowej . 

§ 12. 1. Zadaniem służby wewnętrznej jednostki wojs 
kowej jest ochrona i obrona obiektów jednostki, kontrolowa
nie i egzekwowanie przestrzegania przez żołnierzy dyscypl iny 
wojskowej, porządku publicznego i porządku dnia, a także 
wykonywanie innych zadań ustalonych przez dowódcę jed 
nostki. 

2. Do zakresu działania oficera dyżurnego jednostki 
wojskowe] i jego pomocnika należy : 

1) wydawanie rozkazów w zakresie swoich uprawnień ; 

2) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej, 
porządku publicznego i porządku dnia przez żołnierzy na 
terenie jednostki; 

3) decydowanie co do dalszego postępowania wobec 
żołnierzy, którzy naruszyli dyscyplinę wojskową, po
rządek publiczny lub porządek dnia; 

4) współdziałanie ze służbą garnizonową i organami Żan
darmerii Wojskowej w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

3. Do zakresu działania profosa aresztu jednostki wojs
kowej należy: 

1) nadzorowanie odbywania przez żołnierzy kary aresztu 
i zatrzymania; 

2) przyjmowanie i zwalnianie z aresztu żołnierzy ukaranych 
dyscyplinarnie karą aresztu i zatrzymanych oraz prowa 
dzenie ich ewidencji; 

3) przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę 
przyjęcia do aresztu oraz. ueczy osobistych żołn i erzy, 

złożonych w depozyt; 

4) podejmowanie odpowiednich środków w ychowaw
czych w stosunku do żołnierzy osadzonych w areszcie, 
a w przypadku niepodporządkowan i a się przez nich 
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wydanym rozkazom - stosowanie środków przymusu 
bezpośredniego . 

4. Do zakresu działania warty wewnętrznej jednostki 
wojskowej należy ochrona i obrona jej obiektów. Dowódca 
warty wewnętrznej wykonuje również zadania profosa aresz
tu jednostki wojskowej, określone w ust. 3, w razie braku 
profosa lub jego nieob~cności. 

5. Pododdział alarmowy jednostki wojskowej jest prze
znaczony do doraźnej ochrony i obrony obiektów jednostki 
wojskowej, udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych 
i zagrożeń środowiska oraz interwencji w przypadkach naru
szenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego 
przez żołnierzy na terenie jednostki wojskowej. 

§ 13. 1. Skład warty wewnętrznej i pododdziału alar
mowego jednostki wojskowej oraz ich uzbrojenie i wyposa
żenie określa dowódca jednostki wojskowej. 

2. Posterunki wartownicze warty wewnętrznej jedno
stki wojskowej określa dowódca tej jednostki . 

§ 14. 1. Dowódca jednostki wojskowej może wyzna
czyć żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tej 
jednostce do wykonania czynności konwojowych . 

2. Do zakresu działania konwoju, o którym mowa w ust. 
1, należy : 

1) doprowadzanie żołnierzy z miejsca ich zatrzymania do 
jednostki wojskowej. 

2) ochrona przewożonych osób oraz mienia i dokumentów 
wojskowych. 

§ 15. Uprawnienia wojskowych organów porządko
wych podczas wykonywania czynności wymienionych 
w § 5 ust. 2, 3 i 4, § 9 ust. 2-5, § 12 ust. 2- 5 oraz § 14 ust. 2, 
a także zasady i tryb wykonywania tych czynności określają 
odrębne przepisy. 

§ 16. 1. Służba garnizonowa wykonuje zadania okreś
lone w § 9 ust. 1 na terenie garnizonu, w którym jest 
wyznaczona . 

2. Służba wewnętrzna jednostki wojskowej wykonuje 
zadania określone w § 12 ust. 1 na terenie jednostki, w której 
jest wyznaczona, oraz w jej strefie niebezpieczeństwa i strefie 
ochronnej. ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
a także w innych miejscach wobec żołnierzy pełniących 
czynną służbę wojskową w tej jednostce. 

3. Organy Żandarmerii Wojskowej wskazane w § 3 wy
konują zadania przewidziane w § 5 ust. 1 na obszarze 
działania właściwej jednostki organizacyjnej Żandarmerii 
Wojskowej. określonym w odrębnych przepisach. 

§ 17. W przypadkach określonych wart. 38 ust. 1 usta
wy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz 
o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne 
i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 5, poz. 17): 

1) dowódca (komendant) garnizonu może rozkazać uży
cie służby wewnętrznej jednostki wojskowej poza te
renem określonym w § 16 ust. 2, w granicach garni
zonu; 

2) dowódca okręgu wojskowego (rodzaju sił zbrojnych) 
może rozkazać użycie służby garnizonowej oraz służ
by wewnętrznej jednostki wojskowej poza tere
nem określonym odpowiednio w pkt 1 oraz w § 16 ust. 
1 i 2. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: R. Szeremietiew 
Kierownik Ministerstwa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 29 maja 1992 r. 

w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów 
wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 40, poz. 174) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sztaby wojs
kowe oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg działania: 

1) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie, ul. Winnic
ka 1, dla województwa warszawskiego, 

2) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białej Podlaskiej, Aleje 
1 OOO-Iecia 28, dla województwa bialskopodlaskiego, 

3) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku, ul. Kawa
leryjska 70, dla województwa białostockiego, 

4) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bielsku-Białej, ul. 
1 Maja 15, dla województwa bielskiego, 

5) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, ul. Jagiel
lońska 3, dla województwa bydgoskiego, 

6) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Chełmie, ul. Koszarowa 
1, dla województwa chełmskiego, 

7) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Ciechanowie, ul. Oryls
ka 6, dla województwa ciechanowskiego, 

8) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Częstochowie, ul. Le
gionów 20, dla województwa częstochowskiego, 

9) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Elblągu, ul. Saperów 
34, dla województwa elbląskiego, 


