
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2,
poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070
i Nr 101, poz. 1113), z wy∏àczeniem przepisów art. 34.

3. Wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego nie wstrzymuje wykonania zaskar˝onego
aktu, chyba ˝e sàd tak postanowi.

DZIA¸ VII

P r z e p i s y p r z e j Ê c i o w e,   z m i a n y
w p r z e p i s a c h o b o w i à z u j à c y c h

i p r z e p i s y k o ƒ c o w e

Art. 81. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
ostatecznym postanowieniem lub decyzjà przed dniem

wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podlegajà rozpatrze-
niu wed∏ug jej przepisów.

Art. 82. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na
polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477) w art. 6
w ust. 1 wyrazy „obejmowanego procedurà dopusz-
czenia do obrotu” zast´puje si´ wyrazami „dopuszcza-
nego do obrotu na polskim obszarze celnym”.

Art. 83. Traci moc ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r.
o ochronie przed przywozem na polski obszar celny
towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1028).

Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesià-
ca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ ˚andarmeri´ Wojskowà jako
wyodr´bnionà i wyspecjalizowanà s∏u˝b´ wchodzàcà
w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ustawa okreÊla:

1) zakres dzia∏ania i organizacj´ ˚andarmerii Wojsko-
wej oraz uprawnienia i obowiàzki ̋ o∏nierzy ̊ andar-
merii Wojskowej,

2) rodzaje i zadania wojskowych organów porzàdko-
wych oraz uprawnienia i obowiàzki ˝o∏nierzy tych
organów. 

3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ˝o∏nierzach ˚andarmerii Wojskowej — rozumie si´
przez to ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà na stanowiskach s∏u˝bowych w jednostkach
organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej,

2) ˝o∏nierzach wojskowych organów porzàdkowych —
rozumie si´ przez to ̋ o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝-
b´ wojskowà, wyznaczonych przez w∏aÊciwy organ
wojskowy do pe∏nienia s∏u˝by okreÊlonej w art. 45,

3) Si∏ach Zbrojnych — rozumie si´ przez to Si∏y Zbroj-
ne Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 2

Zakres dzia∏ania i organizacja ˚andarmerii Wojskowej

Art. 2. Nazwa „˚andarmeria Wojskowa”, jej skrót
„˚W” przys∏uguje wy∏àcznie s∏u˝bie, o której mowa
w art. 1 ust. 1.

Art. 3. 1. ̊ andarmeria Wojskowa wykonuje zadania
nale˝àce do jej zakresu dzia∏ania w Si∏ach Zbrojnych
oraz w stosunku do osób okreÊlonych w ust. 2.

2. ˚andarmeria Wojskowa jest w∏aÊciwa wobec:

1) ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà,

2) ̋ o∏nierzy nieb´dàcych w czynnej s∏u˝bie wojskowej
w czasie noszenia przez nich mundurów oraz od-
znak i oznak wojskowych,

3) pracowników zatrudnionych w jednostkach woj-
skowych:

a) w zwiàzku z ich zachowaniem si´ podczas pracy
w tych jednostkach,

b) w zwiàzku z pope∏nieniem przez nich czynu za-
bronionego przez ustaw´ pod groêbà kary, wià-
˝àcego si´ z tym zatrudnieniem,

4) osób przebywajàcych na terenach lub w obiektach
jednostek wojskowych,



5) innych osób ni˝ okreÊlone w pkt 1—4, podlegajà-
cych orzecznictwu sàdów wojskowych albo je˝eli
wynika to z odr´bnych przepisów,

6) osób nieb´dàcych ˝o∏nierzami, je˝eli wspó∏dzia∏ajà
z osobami, o których mowa w pkt 1—5, w pope∏nie-
niu czynu zabronionego przez ustaw´ pod groêbà
kary albo te˝ je˝eli dokonujà czynów zagra˝ajàcych
dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko ˝y-
ciu lub zdrowiu ˝o∏nierza albo mieniu wojskowe-
mu,

7) ̋ o∏nierzy si∏ zbrojnych paƒstw obcych, przebywajà-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cz∏onków ich personelu cywilnego, je˝eli pozosta-
jà w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bo-
wych, o ile umowa mi´dzynarodowa, której Rzecz-
pospolita Polska jest stronà, nie stanowi inaczej.

Art. 4. 1. Zadaniami ˚andarmerii Wojskowej sà:

1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej,

2) ochranianie porzàdku publicznego na terenach
i obiektach jednostek wojskowych oraz w miej-
scach publicznych,

3) ochranianie ˝ycia i zdrowia ludzi oraz mienia woj-
skowego przed zamachami naruszajàcymi te dobra,

4) wykrywanie przest´pstw i wykroczeƒ, w tym skar-
bowych, pope∏nionych przez osoby, o których mo-
wa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i Êciganie ich spraw-
ców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów
tych przest´pstw i wykroczeƒ,

5) zapobieganie pope∏nianiu przest´pstw i wykroczeƒ
przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz in-
nym zjawiskom patologicznym, a w szczególnoÊci:
alkoholizmowi i narkomanii w Si∏ach Zbrojnych,

6) wspó∏dzia∏anie z polskimi oraz zagranicznymi orga-
nami i s∏u˝bami w∏aÊciwymi w sprawach bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego oraz policjami
wojskowymi,

7) zwalczanie kl´sk ˝ywio∏owych, nadzwyczajnych za-
gro˝eƒ Êrodowiska i likwidowanie ich skutków oraz
czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwaw-
czych, ratowniczych i humanitarnych, majàcych na
celu ochron´ ˝ycia i zdrowia oraz mienia,

8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, ˚andarmeria
Wojskowa wykonuje poprzez:

1) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojsko-
wej oraz porzàdku publicznego,

2) interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscy-
pliny wojskowej lub porzàdku publicznego,

3) opracowywanie dla w∏aÊciwych organów informa-
cji o stanie dyscypliny wojskowej i przest´pczoÊci
w Si∏ach Zbrojnych, a tak˝e wyst´powanie do tych

organów z wnioskami majàcymi na celu zapobie-
˝enie pope∏nianiu przest´pstw, wykroczeƒ i prze-
winieƒ dyscyplinarnych,

4) wykonywanie czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych,

5) wykonywanie czynnoÊci procesowych w zakresie
i na zasadach przewidzianych w przepisach o po-
st´powaniu karnym i karnym skarbowym,

6) zabezpieczanie Êladów i dowodów pope∏nienia
przest´pstw i wykroczeƒ oraz sporzàdzanie eksper-
tyz i opinii kryminalistycznych,

7) poszukiwanie sprawców przest´pstw i wykroczeƒ
oraz zaginionych ˝o∏nierzy, a tak˝e poszukiwanie
utraconych przez jednostki wojskowe: broni, amu-
nicji, materia∏ów wybuchowych i innego mienia
wojskowego oraz materia∏ów zawierajàcych infor-
macje niejawne,

8) wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowa-
nie kolumn wojskowych oraz kierowanie ruchem
drogowym, w zakresie i na zasadach przewidzia-
nych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach
publicznych,

9) kontrolowanie uprawnieƒ ˝o∏nierzy do noszenia
munduru oraz odznak i oznak wojskowych, posia-
dania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego oraz
przebywania poza terenami i obiektami jednostek
wojskowych,

10) kontrolowanie posiadania uprawnieƒ do u˝ywania
munduru oraz odznak i oznak wojskowych, w za-
kresie i na zasadach przewidzianych w przepisach
o odznakach i mundurach,

11) konwojowanie osób, dokumentów i mienia woj-
skowego,

12) przymusowe doprowadzanie osób, w zakresie i na
zasadach przewidzianych w przepisach o post´po-
waniu karnym, karnym skarbowym, karnym wyko-
nawczym i cywilnym,

13) asystowanie przy czynnoÊciach egzekucyjnych,
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepi-
sach o post´powaniu cywilnym i o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji,

14) wspó∏uczestniczenie w zapewnianiu porzàdku pod-
czas trwania imprez masowych przeprowadzanych
na terenach i w obiektach jednostek wojskowych,
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepi-
sach o bezpieczeƒstwie imprez masowych,

15) wykonywanie zadaƒ policji sàdowej w sàdach woj-
skowych i wojskowych jednostkach organizacyj-
nych prokuratury,

16) kontrolowanie ochrony mienia wojskowego,
a w szczególnoÊci przechowywania uzbrojenia
i Êrodków bojowych,

17) kontrolowanie przestrzegania przepisów o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholi-
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zmowi oraz o narkomanii, a tak˝e wykonywanie
czynnoÊci przewidzianych w tych przepisach dla
organów wojskowych,

18) wykonywanie czynnoÊci ochronnych w stosunku
do uprawnionych osób, a tak˝e zabezpieczanie po-
bytu w jednostkach wojskowych osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe i delegacji za-
granicznych.

3. ˚andarmeria Wojskowa wykonuje równie˝ czyn-
noÊci na polecenie sàdu wojskowego i prokuratora
wojskowego oraz sàdu powszechnego i prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury,
a tak˝e organów administracji rzàdowej i wojskowej
oraz samorzàdu terytorialnego w zakresie, w jakim
obowiàzek ten wynika z odr´bnych przepisów.

4. W czasie stanów nadzwyczajnych oraz w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny ˚andarmeria
Wojskowa wykonuje ponadto zadania okreÊlone w od-
r´bnych przepisach.

Art. 5. 1. ̊ andarmeria Wojskowa wykonuje zadania
nale˝àce do jej zakresu dzia∏ania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. ˚andarmeria Wojskowa mo˝e wykonywaç zada-
nia nale˝àce do jej zakresu dzia∏ania równie˝ poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do ̋ o∏nie-
rzy polskich oraz — w przypadkach okreÊlonych w art.
3 ust. 2 pkt 5 — w stosunku do polskich pracowników
zatrudnionych za granicà w polskich jednostkach woj-
skowych i w polskich przedstawicielstwach wojsko-
wych, chyba ˝e umowa mi´dzynarodowa stanowi ina-
czej.

Art. 6. 1. Dowódcà ˚andarmerii Wojskowej i prze-
∏o˝onym wszystkich ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
jest Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej.

2. Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej
podlega bezpoÊrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

3. Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej
i jego zast´pc´ wyznacza na stanowisko s∏u˝bowe
i zwalnia z tego stanowiska Minister Obrony Narodo-
wej.

Art. 7. 1. ˚andarmeri´ Wojskowà tworzà:

1) Komenda G∏ówna ˚andarmerii Wojskowej,

2) terenowe jednostki organizacyjne ˚andarmerii
Wojskowej,

3) specjalistyczne jednostki organizacyjne ˚andarme-
rii Wojskowej.

2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi ˚an-
darmerii Wojskowej sà:

1) oddzia∏y ˚andarmerii Wojskowej,

2) wydzia∏y ˚andarmerii Wojskowej,

3) placówki ˚andarmerii Wojskowej.

3. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzàdze-
nia, tworzy, przekszta∏ca i znosi terenowe oraz specja-
listyczne jednostki organizacyjne ˚andarmerii Wojsko-
wej, a tak˝e okreÊla ich organizacj´ oraz szczegó∏owe
zakresy i obszary dzia∏ania jednostek organizacyjnych
˚andarmerii Wojskowej, z uwzgl´dnieniem struktury
i rozmieszczenia Si∏ Zbrojnych oraz zadaƒ ˚andarmerii
Wojskowej.

Art. 8. 1. ̊ andarmeria Wojskowa sk∏ada si´ z nast´-
pujàcych pionów funkcjonalnych:

1) dochodzeniowo-Êledczego,

2) prewencyjnego,

3) administracyjno-logistyczno-technicznego.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzàdze-
nia, tworzy i znosi inne ni˝ wymienione w ust. 1 rodza-
je pionów funkcjonalnych, okreÊlajàc ich organizacj´
i zakres dzia∏ania.

Art. 9. 1. Do jednostek organizacyjnych ˚andarme-
rii Wojskowej oraz ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w tych
jednostkach w sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ przepisy dotyczàce jednostek wojskowych
i ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe — poza warunkami ogól-
nymi ustalonymi dla ˝o∏nierzy — warunki fizyczne
i psychiczne oraz kwalifikacje ˝o∏nierzy ˚andarmerii
Wojskowej, w szczególnoÊci wymagania co do stanu
zdrowia i sprawnoÊci fizycznej oraz wykszta∏cenia
i umiej´tnoÊci, a tak˝e wymogu niekaralnoÊci, z rozró˝-
nieniem ˝o∏nierzy zawodowych i niezawodowych.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe — obok posiadanego
przez ˝o∏nierzy — umundurowanie, uzbrojenie i wypo-
sa˝enie ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, niezb´dne
im do wykonywania zadaƒ ˚andarmerii Wojskowej.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia: 

1) plany i programy szkolenia specjalistycznego ˝o∏-
nierzy ˚andarmerii Wojskowej,

2) formy, metody, sposoby i Êrodki wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych przez ˝o∏nierzy ˚andarmerii
Wojskowej, w zakresie obj´tym przepisami ustawy.

Art. 10. 1. Dokumentem potwierdzajàcym pe∏nie-
nie przez ˝o∏nierza czynnej s∏u˝by wojskowej na stano-
wisku s∏u˝bowym w jednostce organizacyjnej ˚andar-
merii Wojskowej oraz posiadanie przez niego prawa
wykonywania czynnoÊci nale˝àcych do jej zakresu
dzia∏ania jest legitymacja ˝o∏nierza ˚andarmerii Woj-
skowej.

2. Prawo wykonywania czynnoÊci nale˝àcych do
zakresu dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej potwierdza
równie˝ odznaka identyfikacyjna ˝o∏nierza ˚andarme-
rii Wojskowej.
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3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wzór legitymacji ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej
oraz szczegó∏owy sposób post´powania z nià zwià-
zanego, a w szczególnoÊci ustali dane osobowe
wpisywane do legitymacji, organy wydajàce, wy-
mieniajàce i odbierajàce legitymacj´, przypadki,
w których podlega ona zdeponowaniu, wymianie
i zwrotowi, oraz sposób jej u˝ywania, przechowy-
wania i niszczenia, z rozró˝nieniem ̋ o∏nierzy zawo-
dowych i niezawodowych,

2) wzór odznaki identyfikacyjnej ˝o∏nierza ˚andarme-
rii Wojskowej oraz szczegó∏owy sposób post´po-
wania z nià zwiàzanego, a w szczególnoÊci ustali
organy wydajàce i odbierajàce odznak´, przypadki,
w których podlega ona zdeponowaniu i zwrotowi,
oraz sposób jej u˝ywania, przechowywania i no-
szenia, z rozró˝nieniem ˝o∏nierzy zawodowych
i niezawodowych.

Art. 11. 1. ̊ o∏nierze ̊ andarmerii Wojskowej podczas
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych sà obowiàzani:

1) nosiç mundury,

2) mieç przy sobie legitymacj´ ˝o∏nierza ˚andarmerii
Wojskowej,

3) mieç przy sobie odznak´ identyfikacyjnà ˝o∏nierza
˚andarmerii Wojskowej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ przy wykonywaniu
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, o których mo-
wa w art. 40 ust. 2.

Art. 12. 1. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej przed
przystàpieniem do wykonania czynnoÊci s∏u˝bowej sà
obowiàzani przedstawiç si´, podajàc stopieƒ wojsko-
wy oraz imi´ i nazwisko, a ponadto na ˝àdanie osoby,
której czynnoÊç ta dotyczy, sà obowiàzani okazaç legi-
tymacj´ ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie oraz zanotowanie serii i nu-
meru legitymacji, a tak˝e danych osobowych ̋ o∏nierza.

2. Przepis art. 11 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 13. 1. Ârodki finansowe, w wysokoÊci 20%
wp∏ywów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa z tytu∏u
przepadku przedmiotów pochodzàcych z ujawnionych
przez ˚andarmeri´ Wojskowà przest´pstw przeciwko
mieniu wojskowemu i obrotowi gospodarczemu mie-
niem wojskowym oraz przest´pstw skarbowych, prze-
znacza si´ na usprawnienie funkcjonowania ˚andar-
merii Wojskowej i na nagrody dla ˝o∏nierzy ˚andarme-
rii Wojskowej, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do
ujawnienia tych przest´pstw.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych i Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób gospodarowania Êrodkami,
o których mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania na-
gród wymienionych w ust. 1, ustali w szczególnoÊci or-
gany w∏aÊciwe w sprawach gospodarowania tymi

Êrodkami i ich przeznaczenie oraz sposób ewidencjo-
nowania, z uwzgl´dnieniem przepisów o finansach pu-
blicznych.

Art. 14. 1. ˚andarmeria Wojskowa, wykonujàc za-
dania, o których mowa w art. 4, wspó∏dzia∏a z:

1) Wojskowymi S∏u˝bami Informacyjnymi, wojskowy-
mi organami porzàdkowymi oraz dowódcami jed-
nostek wojskowych i dowódcami (komendantami)
garnizonów,

2) Urz´dem Ochrony Paƒstwa, Policjà, Stra˝à Granicz-
nà, Inspekcjà Celnà, organami kontroli skarbowej,
Biurem Ochrony Rzàdu, stra˝ami ochrony kolei
oraz innymi organami uprawnionymi do wykony-
wania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,
a tak˝e organami uprawnionymi do prowadzenia
dochodzeƒ w sprawach o przest´pstwa oraz orga-
nami, którym przys∏ugujà uprawnienia oskar˝ycie-
la publicznego, i organami uprawnionymi do na-
k∏adania grzywien w drodze mandatu karnego
w sprawach o wykroczenia.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres i tryb wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii
Wojskowej z Urz´dem Ochrony Paƒstwa, Policjà, Stra-
˝à Granicznà, Inspekcjà Celnà, organami kontroli skar-
bowej, Biurem Ochrony Rzàdu oraz innymi organami
uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, a tak˝e organami uprawnionymi
do prowadzenia dochodzeƒ w sprawach o przest´p-
stwa oraz organami, którym przys∏ugujà uprawnienia
oskar˝yciela publicznego, i organami uprawnionymi
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego
w sprawach o wykroczenia, z uwzgl´dnieniem w∏aÊci-
woÊci i kompetencji tych organów oraz zadaƒ ˚andar-
merii Wojskowej.

3. Zakres i tryb wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Woj-
skowej ze stra˝ami ochrony kolei okreÊlajà przepisy
o transporcie kolejowym.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres i tryb wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii
Wojskowej z organami wojskowymi, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwoÊci i kompe-
tencji tych organów oraz zadaƒ ̊ andarmerii Wojskowej.

Art. 15. Âwi´tem ̊ andarmerii Wojskowej jest dzieƒ
13 czerwca.

Art. 16. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, znak ˚andarmerii Wojskowej,
z uwzgl´dnieniem przepisów o znakach Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdzia∏ 3

Uprawnienia i obowiàzki ˝o∏nierzy
˚andarmerii Wojskowej

Art. 17. 1. ̊ o∏nierze ̊ andarmerii Wojskowej, wyko-
nujàc zadania, o których mowa w art. 4, wobec osób
okreÊlonych w art. 3 ust. 2 majà prawo:
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1) legitymowania w celu ustalenia to˝samoÊci,

2) sprawdzania posiadania uprawnieƒ okreÊlonych
w odr´bnych przepisach,

3) zatrzymywania w przypadkach i w trybie okreÊlo-
nym w przepisach o post´powaniu karnym,

4) zatrzymywania w przypadkach okreÊlonych
w art. 18 i w przepisach innych ustaw, 

5) doprowadzania do miejsca pe∏nienia czynnej s∏u˝-
by wojskowej lub miejsca zamieszkania, w przy-
padkach okreÊlonych ustawà,

6) osadzania w izbie zatrzymaƒ w przypadkach i w try-
bie okreÊlonym w przepisach o dyscyplinie woj-
skowej,

7) nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia, na zasadach i w trybie okreÊlonym
dla funkcjonariuszy Policji w przepisach o post´po-
waniu w sprawach o wykroczenia, a tak˝e wykony-
wania czynnoÊci sprawdzajàcych oraz zawiada-
miania prokuratora wojskowego o pope∏nieniu
wykroczenia, na zasadach i w trybie okreÊlonym
w przepisach o post´powaniu karnym,

8) wyst´powania do dowódców jednostek wojsko-
wych z wnioskami o wszcz´cie post´powania dys-
cyplinarnego, na zasadach i w trybie okreÊlonym
w przepisach o dyscyplinie wojskowej, post´powa-
niu karnym i w innych przepisach,

9) przeszukiwania osób i pomieszczeƒ w przypadkach
i w trybie okreÊlonym w przepisach o post´powa-
niu karnym i w innych przepisach,

10) dokonywania kontroli osobistej, przeglàdania za-
wartoÊci baga˝u osobistego i sprawdzania ∏adun-
ków w Êrodkach transportu làdowego, powietrzne-
go i wodnego, z wyjàtkiem Êrodków transportu
przewo˝àcych znaki pieni´˝ne, w razie istnienia
uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia czynu za-
bronionego przez ustaw´ pod groêbà kary albo
w celu ustalenia miejsca pobytu lub uj´cia poszu-
kiwanej osoby,

11) udzielania pouczeƒ oraz wydawania rozkazów (po-
leceƒ) w granicach niezb´dnych do wykonania
czynnoÊci s∏u˝bowej,

12) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzà-
du terytorialnego oraz przedsi´biorców,

13) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych jedno-
stek organizacyjnych ni˝ wymienione w pkt 12 oraz
stowarzyszeƒ i fundacji, jak równie˝ zwracania si´
w nag∏ych wypadkach do ka˝dej osoby o udziele-
nie doraênej pomocy,

14) usuwania pojazdów i blokowania kó∏ pojazdów
w przypadkach i w trybie okreÊlonym w przepisach
o ruchu drogowym,

15) stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego
w przypadkach i na zasadach okreÊlonych w art. 42

oraz u˝ywania broni palnej w przypadkach i na za-
sadach okreÊlonych w art. 43.

2. Instytucje, organy i przedsi´biorcy, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 12, sà obowiàzani, w zakresie swojego
dzia∏ania, do udzielania ˝àdanej pomocy w ramach
obowiàzujàcych przepisów prawa.

3. Jednostki, stowarzyszenia, fundacje i osoby,
o których mowa w ust. 1 pkt 13, sà obowiàzane do
udzielania pomocy w ramach obowiàzujàcych przepi-
sów prawa.

Art. 18. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej majà
prawo zatrzymaç ˝o∏nierza:

1) który stwarza w sposób oczywisty bezpoÊrednie za-
gro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo dla
mienia,

2) co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie,
˝e pope∏ni∏ on wykroczenie, a zachodzi obawa co
do jego ucieczki lub ukrycia si´ albo zatarcia Êla-
dów, bàdê te˝ nie mo˝na ustaliç jego to˝samoÊci,

3) który zosta∏ uj´ty na goràcym uczynku pope∏nienia
wykroczenia albo w poÊcigu podj´tym bezpoÊred-
nio po pope∏nieniu tego czynu,

4) który ra˝àco narusza dyscyplin´ wojskowà lub po-
rzàdek publiczny, je˝eli zachodzi obawa co do jego
ucieczki lub ukrycia si´ albo zatarcia Êladów czynu
bàdê nie mo˝na ustaliç jego to˝samoÊci albo gdy
zatrzymanie jest niezb´dne do niezw∏ocznego
przywrócenia dyscypliny wojskowej lub porzàdku
publicznego,

5) który, b´dàc pozbawiony wolnoÊci, samowolnie
opuÊci∏ izb´ zatrzymaƒ, areszt Êledczy, zak∏ad kar-
ny lub wojskowy areszt dyscyplinarny albo opuÊci∏
je na podstawie zezwolenia w∏aÊciwego organu
i w wyznaczonym terminie nie powróci∏ do nich,

6) który, pe∏niàc niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà, sa-
mowolnie przebywa poza jednostkà wojskowà lub
wyznaczonym miejscem przebywania,

7) który w mundurze wojskowym znajduje si´ w miej-
scu publicznym pod wp∏ywem Êrodka odurzajàce-
go lub substancji psychotropowej albo Êrodka za-
st´pczego,

8) który nosi mundur wojskowy albo posiada uzbroje-
nie lub wyekwipowanie wojskowe, niezgodne
z obowiàzujàcymi przepisami.

Art. 19. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z Ministrem SprawiedliwoÊci i ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykroczenia, za które ˝o∏nierze ˚andarmerii
Wojskowej sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego.

Art. 20. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres czynnoÊci policji sàdowej, wyko-
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nywanych przez ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 15, oraz szczegó∏o-
wy sposób ich wykonywania, w szczególnoÊci usytu-
owanie policji sàdowej, wykonywane przez nià czynno-
Êci oraz sposób jej wspó∏dzia∏ania z sàdami wojskowy-
mi i prokuratorami wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury oraz ze S∏u˝bà Wi´ziennà.

Art. 21. 1. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych i ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, osoby, w stosunku
do których ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynno-
Êci ochronne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 18,
w sposób nienaruszajàcy w∏aÊciwoÊci innych orga-
nów, a tak˝e zakres i tryb wspó∏dzia∏ania w tym przed-
miocie z Biurem Ochrony Rzàdu.

2. W przypadku wykonywania czynnoÊci ochron-
nych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 18, ˚andarme-
rii Wojskowej przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone
w art. 17, 42 i 43 wobec osób stwarzajàcych zagro˝enie
dla osób ochranianych.

Art. 22. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób wykonywa-
nia uprawnieƒ, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1,
2, 4, 5 i 10—13, w szczególnoÊci sposób post´powania
i zachowanie ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej w za-
le˝noÊci od stopnia wojskowego ˝o∏nierza, wobec któ-
rego sà wykonywane odpowiednie czynnoÊci, a tak˝e
szczegó∏owe przypadki dopuszczalnoÊci podejmowa-
nia oraz sposób dokumentowania tych czynnoÊci.

Art. 23. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej w toku
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych majà obowiàzek
respektowania godnoÊci ludzkiej oraz przestrzegania
i ochrony praw cz∏owieka, a tak˝e wykonywania tych
czynnoÊci w sposób mo˝liwie najmniej naruszajàcy
dobra osobiste osoby, wobec której sà podejmowane.

Art. 24. 1. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 10 i 12—14,
osobie, wobec której zosta∏a wykonana taka czynnoÊç,
przys∏uguje za˝alenie do prokuratora wojskowej pro-
kuratury garnizonowej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miej-
sce dokonania czynnoÊci, w terminie 7 dni od dnia jej
dokonania.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu karnym
w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów woj-
skowych, dotyczàce post´powania odwo∏awczego.

Art. 25. 1. Zatrzymanie ˝o∏nierza w przypadkach,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, mo˝e nastàpiç,
gdy zastosowanie innych Êrodków jest nieskuteczne.

2. ˚o∏nierzowi zatrzymanemu w przypadkach,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, przys∏ugujà
uprawnienia przewidziane w przepisach o post´powa-
niu karnym dla osób zatrzymanych w sprawach podle-
gajàcych orzecznictwu sàdów wojskowych, a na ˚an-
darmerii Wojskowej cià˝à obowiàzki wynikajàce z tych
przepisów.

3. Osoba zatrzymana w przypadkach, o których mo-
wa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç okazywana, foto-
grafowana i poddawana badaniom daktyloskopijnym,
gdy jej to˝samoÊci nie mo˝na ustaliç w inny sposób.

4. ˚o∏nierza zatrzymanego w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, osadza si´ w izbie za-
trzymaƒ.

5. Osobie zatrzymanej w przypadkach, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, albo osadzonej w przy-
padku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, w razie
uzasadnionej potrzeby nale˝y niezw∏ocznie udzieliç
niezb´dnej pomocy medycznej.

6. W wypadku niewàtpliwie nies∏usznego zatrzy-
mania w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 4, osobie, której ono dotyczy∏o, przys∏uguje od-
szkodowanie i zadoÊçuczynienie, na zasadach i w try-
bie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu karnym.

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób udzielania pomocy
medycznej, o której mowa w ust. 5, w szczególnoÊci
szczegó∏owe przypadki udzielania pomocy medycznej,
osoby jej udzielajàce, miejsce udzielania oraz sposób
odp∏atnoÊci za udzielenie tej pomocy.

Art. 26. 1. Minister Obrony Narodowej, w drodze
zarzàdzenia, tworzy i likwiduje izby zatrzymaƒ w do-
wództwach (komendach) garnizonów, w jednostkach
wojskowych i na okr´tach wojennych, z uwzgl´dnie-
niem struktury i rozmieszczenia Si∏ Zbrojnych.

2. O utworzeniu i likwidacji izby zatrzymaƒ zawia-
damia si´ w∏aÊciwy miejscowo wojskowy sàd garnizo-
nowy i wojskowego prokuratora garnizonowego.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim powinny odpowiadaç
izby zatrzymaƒ, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnie-
niem ich obs∏ugi, budowy i wyposa˝enia, a tak˝e spo-
sobu post´powania z osadzonymi ̋ o∏nierzami i prowa-
dzenia dokumentacji ich osadzenia, oraz osób upraw-
nionych do kontrolowania izb zatrzymaƒ i zakresu tej
kontroli.

Art. 27. 1. Osobom udzielajàcym pomocy, o której
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 i 13, przys∏ugujà w czasie
jej udzielania uprawnienia ˝o∏nierzy ˚andarmerii Woj-
skowej okreÊlone w art. 17 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 10 i 14.

2. Osobom udzielajàcym pomocy, o której mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 12 i 13, w zwiàzku z u˝yciem ich nie-
ruchomoÊci i rzeczy ruchomych oraz zainstalowanie
i eksploatowanie urzàdzeƒ technicznych przys∏uguje
rycza∏t, a tak˝e odszkodowanie za szkody dotyczàce
tych nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych powsta∏e
w czasie udzielania pomocy i w zwiàzku z nià, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w przepisach o Êwiadcze-
niach rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

3. Osobom, które dozna∏y uszczerbku na zdrowiu
wskutek wypadku powsta∏ego w czasie udzielania po-
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mocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 i 13, lub
w zwiàzku z jej udzielaniem, oraz cz∏onkom rodzin osób
zmar∏ych wskutek takiego wypadku przys∏uguje jedno-
razowe odszkodowanie, renta inwalidzka i rodzinna
oraz Êwiadczenie wyrównawcze, na zasadach i w trybie
okreÊlonym w przepisach o Êwiadczeniach osobistych
na rzecz obrony w czasie pokoju.

Art. 28. 1. W celu odnalezienia ̋ o∏nierza poszukiwa-
nego listem goƒczym ̊ andarmeria Wojskowa mo˝e, za
zgodà prokuratora wojskowej prokuratury garnizono-
wej, publikowaç w Êrodkach masowego przekazu dane
osobowe i fotografie lub inne wizerunki tego ˝o∏nierza.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie za-
gini´cia ˝o∏nierza, z tym ˝e zgoda prokuratora wojsko-
wego jest w takim przypadku równie˝ wymagana.

Art. 29. 1. ˚andarmeria Wojskowa, w granicach za-
daƒ okreÊlonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do osób
wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b) i pkt 5, z za-
chowaniem ograniczeƒ wynikajàcych z art. 30—33 oraz
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49,
poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), mo˝e uzyskiwaç informa-
cje, w tym niejawnie, gromadziç je, przechowywaç,
sprawdzaç, przetwarzaç i przekazywaç.

2. ˚andarmeria Wojskowa mo˝e pobieraç, groma-
dziç i wykorzystywaç w celach wykrywczych i identyfi-
kacyjnych odciski linii papilarnych, zdj´cia oraz dane
osobowe, w tym ujawniajàce pochodzenie etniczne,
przynale˝noÊç wyznaniowà oraz dane o stanie zdro-
wia, osób podejrzanych o pope∏nienie przest´pstw Êci-
ganych z oskar˝enia publicznego, a tak˝e osób o nie-
ustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swojà to˝-
samoÊç, bez zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczà.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, z wy∏à-
czeniem danych ujawniajàcych pochodzenie etniczne
lub przynale˝noÊç wyznaniowà, przechowuje si´, z za-
strze˝eniem ust. 4 i 5, przez okres niezb´dny do wyko-
nania ustawowych zadaƒ przez ˚andarmeri´ Wojsko-
wà. Organy ˚andarmerii Wojskowej dokonujà weryfi-
kacji tych danych nie rzadziej ni˝ co 10 lat od dnia uzy-
skania informacji.

4. Do przechowywania danych osobowych ujaw-
niajàcych pochodzenie etniczne lub przynale˝noÊç wy-
znaniowà osób skazanych za pope∏nienie przest´pstw
Êciganych z oskar˝enia publicznego nie stosuje si´
ograniczeƒ, o których mowa w ust. 3.

5. Dane osobowe ujawniajàce pochodzenie etniczne
lub przynale˝noÊç wyznaniowà osób podejrzanych o po-
pe∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publiczne-
go, które nie zosta∏y skazane za te przest´pstwa, podlega-
jà komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezw∏ocz-
nie po uprawomocnieniu si´ stosownego orzeczenia.

6. ̊ andarmeria Wojskowa w celu realizacji ustawo-
wych zadaƒ mo˝e korzystaç z informacji o osobie,
w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnio-

ne organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe w wyniku
wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
lub prowadzenia kontroli operacyjnej, oraz przetwa-
rzaç je w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobo-
wych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczà.
Administrator danych, o których mowa w ust. 2, jest
obowiàzany udost´pniç dane na podstawie imiennego
upowa˝nienia Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej okazanego przez ˝o∏nierza ˚andarmerii
Wojskowej, wraz z legitymacjà s∏u˝bowà. Fakt udo-
st´pnienia tych danych podlega ochronie na podsta-
wie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247,
Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580 i Nr 110, poz. 1189).

7. Organy, o których mowa w ust. 6, mogà wyraziç
pisemnà zgod´ na udost´pnianie danych zgromadzo-
nych w zbiorach jednostkom organizacyjnym ˚andar-
merii Wojskowej, za pomocà urzàdzeƒ teletransmisyj-
nych, bez koniecznoÊci sk∏adania pisemnego wniosku,
je˝eli jednostki te spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w systemie kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane
uzyska∏, 

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych nie-
zgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych zadaƒ albo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób gromadzenia odcisków linii papilar-
nych, zdj´ç oraz danych osobowych, o których mowa
w ust. 2, w szczególnoÊci przypadki i sposoby pobiera-
nia odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wy-
wiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdj´ç sy-
gnalitycznych, a tak˝e regu∏y ich przechowywania i wy-
korzystywania.

9. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 6, uwzgl´dniajàc niezb´dne dane ˝o∏nierza ˚an-
darmerii Wojskowej.

Art. 30. 1. Dane identyfikujàce u˝ytkownika sieci te-
lekomunikacyjnej lub zakoƒczenia sieci, mi´dzy który-
mi wykonano po∏àczenie, oraz dane dotyczàce uzyska-
nia lub próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlony-
mi zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicznoÊci i rodzaje
wykonanego po∏àczenia, mogà byç ujawnione ̊ andar-
merii Wojskowej oraz przetwarzane przez ̊ andarmeri´
Wojskowà wy∏àcznie w celu zapobiegania lub wykry-
wania przest´pstw.

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, na-
st´puje:

1) na pisemny wniosek Komendanta G∏ównego ˚an-
darmerii Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ̊ an-
darmerii Wojskowej,
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2) na ustne ˝àdanie ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej
posiadajàcego upowa˝nienie organów, o których
mowa w pkt 1.

3. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w dzie-
dzinie telekomunikacji w sieciach publicznych sà obo-
wiàzani udost´pniç na koszt w∏asny dane, o których
mowa w ust. 1, ˝o∏nierzom wskazanym we wniosku
w∏aÊciwego organu ˚andarmerii Wojskowej lub ˝o∏-
nierzom, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Ujawnienie ˚andarmerii Wojskowej danych,
o których mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç za pomocà sie-
ci telekomunikacyjnych, bez koniecznoÊci sk∏adania pi-
semnych wniosków, je˝eli:

1) sieci te sà wyposa˝one w:

a) urzàdzenia umo˝liwiajàce zachowanie informa-
cji kto, kiedy oraz jakie dane uzyska∏,

b) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne unie-
mo˝liwiajàce wykorzystanie danych przez osoby
nieuprawnione, przy ich udost´pnianiu za po-
mocà urzàdzeƒ teletransmisyjnych,

2) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych przez jednostki organizacyjne ˚andar-
merii Wojskowej zadaƒ albo prowadzonych przez
nie czynnoÊci.

5. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci podj´-
tych na podstawie ust. 1, które zawierajà informacje
majàce znaczenie dla post´powania karnego, ˚andar-
meria Wojskowa przekazuje w∏aÊciwemu prokuratoro-
wi wojskowemu.

6. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci podj´-
tych na podstawie ust. 1, które nie zawierajà informa-
cji majàcych znaczenie dla post´powania karnego,
podlegajà niezw∏ocznemu komisyjnemu i protokolar-
nemu zniszczeniu.

Art. 31. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, podejmowanych przez ˚andar-
meri´ Wojskowà w granicach zadaƒ okreÊlonych
w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do osób wskazanych
w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b) i pkt 5, w celu zapobie-
˝enia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania
i utrwalenia dowodów, Êciganych z oskar˝enia publicz-
nego, umyÊlnych przest´pstw:

1) przeciwko pokojowi i ludzkoÊci,

2) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

3) zamachu na jednostki i komórki organizacyjne Si∏
Zbrojnych,

4) zabójstwa,

5) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego,

6) u˝ycia przemocy lub groêby bezprawnej w zwiàzku
z post´powaniem karnym,

7) przyj´cia lub udzielenia korzyÊci majàtkowej lub jej
obietnicy w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji publicznej,

8) uprowadzenia osoby,

9) handlu ludêmi,

10) wymuszenia okupu,

11) udzia∏u w zorganizowanej grupie przest´pczej,

12) nielegalnego wyrabiania, posiadania lub handlu
bronià, amunicjà, materia∏ami wybuchowymi,
Êrodkami odurzajàcymi lub psychotropowymi al-
bo materia∏ami jàdrowymi lub substancjami trujà-
cymi,

13) ujawnienia informacji stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà,

14) rozboju i kradzie˝y rozbójniczej,

15) dezercji z bronià lub dezercji wspólnie z innymi ̋ o∏-
nierzami,

16) zaboru Êrodków walki,

17) przest´pstw Êciganych na mocy umów i porozu-
mieƒ mi´dzynarodowych

— gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskuteczne albo za-
chodzi wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà nie-
skuteczne lub nieprzydatne, wojskowy sàd okr´gowy,
na pisemny wniosek Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek
komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej, z∏o˝o-
ny po uzyskaniu zgody Komendanta G∏ównego ˚an-
darmerii Wojskowej i pisemnej zgody w∏aÊciwego
miejscowo wojskowego prokuratora okr´gowego,
mo˝e, w drodze postanowienia, zarzàdziç kontrol´
operacyjnà.

2. Pisemnà zgod´ komendantowi oddzia∏u ˚andar-
merii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, wydaje woj-
skowy prokurator okr´gowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ tego komendanta.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
wojskowy sàd okr´gowy w∏aÊciwy miejscowo ze
wzgl´du na siedzib´ organu ˚andarmerii Wojskowej
sk∏adajàcego wniosek.

4. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, gdy mo-
g∏oby to spowodowaç utrat´ informacji lub zatarcie al-
bo zniszczenie dowodów przest´pstwa:

1) Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalne-
go,

2) komendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej, po
poinformowaniu Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody
prokuratora, o którym mowa w ust. 2,

mo˝e zarzàdziç kontrol´ operacyjnà, zwracajàc si´
jednoczeÊnie do w∏aÊciwego miejscowo wojskowego
sàdu okr´gowego z wnioskiem o wydanie postano-
wienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sàd

Dziennik Ustaw Nr 123 — 9615 — Poz. 1353



zgody w terminie 5 dni od dnia zarzàdzenia kontroli
operacyjnej, organ zarzàdzajàcy wstrzymuje kontrol´
operacyjnà oraz dokonuje protokolarnego, komisyj-
nego zniszczenia materia∏ów zgromadzonych pod-
czas jej stosowania.

5. Wojskowy sàd okr´gowy mo˝e zezwoliç, na pi-
semny wniosek Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody w∏a-
Êciwego prokuratora wojskowego, na odstàpienie od
zniszczenia materia∏ów, o których mowa w ust. 4, je˝e-
li stanowià one dowód lub wskazujà na zamiar pope∏-
nienia przest´pstwa, dla wykrycia którego na podsta-
wie przepisów ustawowych mo˝e byç prowadzona
kontrola operacyjna lub czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawcze.

6. W przypadku zarzàdzenia kontroli operacyjnej
wobec osoby podejrzanej lub oskar˝onego, we wnio-
sku organu ˚andarmerii Wojskowej o zarzàdzenie kon-
troli operacyjnej, zamieszcza si´ informacj´ o toczà-
cym si´ wobec tej osoby post´powaniu. 

7. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie
i polega na: 

1) kontrolowaniu treÊci korespondencji, 

2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy∏ek, 

3) stosowaniu Êrodków technicznych umo˝liwiajà-
cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji
i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególnoÊci
obrazu, treÊci rozmów telefonicznych i innych in-
formacji przekazywanych za pomocà sieci teleko-
munikacyjnych. 

8. Wniosek organu ˚andarmerii Wojskowej, o któ-
rym mowa w ust. 1, o zarzàdzenie przez sàd wojskowy
kontroli operacyjnej powinien zawieraç w szczególnoÊci: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, 

2) opis przest´pstwa z podaniem jego kwalifikacji
prawnej, 

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´ zastosowania
kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo
prawdopodobnej bezskutecznoÊci lub nieprzydat-
noÊci innych Êrodków, 

4) dane osoby, wobec której stosowana b´dzie kon-
trola operacyjna, i wskazanie miejsca lub sposobu
jej stosowania, 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej,
o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Wojskowy sàd okr´gowy mo˝e,
na pisemny wniosek Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarme-
rii Wojskowej, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody
Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej i w∏a-
Êciwego prokuratora wojskowego, na okres nie d∏u˝-

szy ni˝ kolejne 3 miesiàce, wydaç postanowienie o jed-
norazowym przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej, je˝eli
nie usta∏y przyczyny zarzàdzenia tej kontroli. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawià
si´ nowe okolicznoÊci istotne dla zapobie˝enia lub wy-
krycia przest´pstwa albo ustalenia sprawców i uzyska-
nia dowodów przest´pstwa, wojskowy sàd okr´gowy
w∏aÊciwy miejscowo ze wzgl´du na siedzib´ wniosku-
jàcego organu ˚andarmerii Wojskowej, na pisemny
wniosek Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojsko-
wej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej,
z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta
G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej oraz w∏aÊciwego
prokuratora wojskowego, mo˝e wydaç postanowienie
o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas ozna-
czony równie˝ po up∏ywie okresów, o których mowa
w ust. 9. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 5, 9 i 10,
stosuje si´ odpowiednio ust. 8. Sàd przed wydaniem
postanowienia, o którym mowa w ust. 9 lub 10, mo˝e
zapoznaç si´ z materia∏ami uzasadniajàcymi wniosek,
zgromadzonymi podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej zarzàdzonej w tej sprawie.

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 5, 9 i 10,
wojskowy sàd okr´gowy rozpoznaje na posiedzeniu
jednoosobowo, przy czym czynnoÊci sàdu zwiàzane
z rozpoznaniem tych wniosków sà wykonywane w wa-
runkach przewidzianych dla przekazywania, przecho-
wywania i udost´pniania informacji niejawnych oraz
z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych
na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu post´powania kar-
nego. W posiedzeniu sàdu mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcz-
nie prokurator wojskowej prokuratury okr´gowej
i przedstawiciel organu ˚andarmerii Wojskowej wnio-
skujàcego o zarzàdzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà w sieciach publicznych oraz podmioty
Êwiadczàce us∏ugi pocztowe sà obowiàzani do zapew-
nienia na w∏asny koszt warunków technicznych i orga-
nizacyjnych umo˝liwiajàcych prowadzenie przez ˚an-
darmeri´ Wojskowà kontroli operacyjnej. 

14. Kontrola operacyjna powinna byç zakoƒczona
niezw∏ocznie po ustaniu przyczyn jej zarzàdzenia, naj-
póêniej jednak z up∏ywem okresu, na który zosta∏a
wprowadzona. 

15. Organ ̊ andarmerii Wojskowej, o którym mowa
w ust. 1, informuje w∏aÊciwego prokuratora wojskowe-
go o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakoƒczeniu,
a na jego ˝àdanie — równie˝ o przebiegu tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalajà-
cych na wszcz´cie post´powania karnego lub majà-
cych znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karne-
go Komendant G∏ówny ̊ andarmerii Wojskowej lub ko-
mendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej przekazuje
w∏aÊciwemu prokuratorowi wojskowemu wszystkie
materia∏y zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej z wnioskiem o wszcz´cie post´powania

Dziennik Ustaw Nr 123 — 9616 — Poz. 1353



karnego. W post´powaniu przed sàdem w odniesieniu
do tych materia∏ów stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu post´powania
karnego. 

17. Osobie, w stosunku do której by∏a stosowana
kontrola operacyjna, nie udost´pnia si´ materia∏ów
zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie naru-
sza uprawnieƒ wynikajàcych z art. 321 Kodeksu post´-
powania karnego.

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej materia∏y niezawierajàce dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powania karnego lub
niemajàce znaczenia dla toczàcego si´ post´powania
karnego przechowuje si´ po zakoƒczeniu kontroli przez
okres 2 miesi´cy, a nast´pnie dokonuje si´ ich protoko-
larnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie mate-
ria∏ów zarzàdza organ ˚andarmerii Wojskowej, który
wnioskowa∏ o zarzàdzenie kontroli operacyjnej. 

19. Na postanowienia sàdu w przedmiocie kontroli
operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, a tak˝e
na postanowienie sàdu wydane na podstawie ust. 5,
przys∏uguje za˝alenie organowi ˚andarmerii Wojsko-
wej, który z∏o˝y∏ wniosek o wydanie tego postanowie-
nia. Do za˝alenia stosuje si´ odpowiednio przepisy Ko-
deksu post´powania karnego. 

20. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej
oraz przechowywania i przekazywania wniosków i za-
rzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych
podczas stosowania tej kontroli, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia niejawnego charakteru podejmowa-
nych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów oraz wzory
stosowanych druków i rejestrów.

Art. 32. 1. W sprawach o przest´pstwa, o których
mowa w art. 31 ust. 1, w granicach zadaƒ okreÊlonych
w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do osób wskazanych
w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b) i pkt 5, czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawcze zmierzajàce do sprawdzenia
uzyskanych wczeÊniej wiarygodnych informacji o prze-
st´pstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowo-
dów przest´pstwa mogà polegaç na dokonaniu w spo-
sób niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia przedmio-
tów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych prze-
padkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, prze-
wo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przy-
j´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej. 

2. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze, o których
mowa w ust. 1, mogà polegaç tak˝e na z∏o˝eniu propo-
zycji nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pocho-
dzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi, al-
bo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub
którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´cia lub wr´-
czenia korzyÊci majàtkowej. 

3. Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej lub
komendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej w spra-

wach o przest´pstwa, o którym mowa w art. 31 ust. 1,
mo˝e zarzàdziç na czas okreÊlony czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody w∏a-
Êciwego miejscowo wojskowego prokuratora okr´go-
wego, którego na bie˝àco informuje o wynikach prze-
prowadzonych czynnoÊci. Wojskowy prokurator okr´-
gowy mo˝e zarzàdziç zaniechanie czynnoÊci w ka˝dym
czasie. 

4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, zarzàdza
si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Komendant
G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej lub komendant od-
dzia∏u ˚andarmerii Wojskowej mo˝e, po uzyskaniu pi-
semnej zgody w∏aÊciwego prokuratora wojskowego,
jednorazowo przed∏u˝yç stosowanie czynnoÊci, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne 3 miesiàce, je˝eli nie usta-
∏y przyczyny ich zarzàdzenia. 

5. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, mogà byç stosowane Êrodki techniczne
umo˝liwiajàce uzyskiwanie i utrwalanie treÊci informa-
cji, w tym obrazu lub dêwi´ku. 

6. W przypadku uzyskania materia∏ów mogàcych
byç dowodem, pozwalajàcych na wszcz´cie post´po-
wania karnego lub majàcych znaczenie dla toczàcego
si´ post´powania karnego, Komendant G∏ówny ˚an-
darmerii Wojskowej lub komendant oddzia∏u ˚andar-
merii Wojskowej przekazuje w∏aÊciwemu wojskowe-
mu prokuratorowi okr´gowemu wszystkie materia∏y
zgromadzone podczas stosowania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, z wnioskiem o wszcz´cie post´-
powania karnego. W post´powaniu przed sàdem,
w odniesieniu do tych materia∏ów stosuje si´ odpo-
wiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
post´powania karnego. 

7. W uzasadnionych przypadkach, je˝eli podczas
stosowania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, poja-
wià si´ nowe okolicznoÊci istotne dla sprawdzenia uzy-
skanych wczeÊniej wiarygodnych informacji o prze-
st´pstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowo-
dów przest´pstwa, Komendant G∏ówny ˚andarmerii
Wojskowej lub komendant oddzia∏u ˚andarmerii Woj-
skowej mo˝e, po uzyskaniu pisemnej zgody w∏aÊciwe-
go prokuratora wojskowego, zarzàdziç kontynuowanie
czynnoÊci przez czas oznaczony równie˝ po up∏ywie
okresów, o których mowa w ust. 4.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dnia-
jàc potrzeb´ zapewnienia niejawnego charakteru po-
dejmowanych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów oraz
wzory stosowanych druków i rejestrów. 

Art. 33. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, podejmowanych w celu udoku-
mentowania przest´pstw, o których mowa w art. 31
ust. 1, albo ustalenia to˝samoÊci osób uczestniczàcych
w tych przest´pstwach lub przej´cia przedmiotów
przest´pstwa, Komendant G∏ówny ˚andarmerii Woj-
skowej lub komendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojsko-
wej mo˝e zarzàdziç niejawne nadzorowanie wytwarza-
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nia, przemieszczania, przechowywania i obrotu przed-
miotami przest´pstwa, je˝eli nie stworzy to zagro˝enia
dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego. 

2. O zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiada-
mia si´ niezw∏ocznie w∏aÊciwego miejscowo, ze wzgl´-
du na siedzib´ organu zawiadamiajàcego, wojskowe-
go prokuratora okr´gowego, który mo˝e nakazaç za-
niechanie czynnoÊci w ka˝dym czasie. 

3. Organ ˚andarmerii Wojskowej, o którym mowa
w ust. 1, na bie˝àco informuje wojskowego prokurato-
ra okr´gowego, o którym mowa w ust. 2, o wynikach
przeprowadzonych czynnoÊci.

4. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, mogà byç stosowane Êrodki techniczne umo˝-
liwiajàce uzyskiwanie i utrwalanie treÊci informacji,
w tym obrazu lub dêwi´ku.

5. Stosownie do zarzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1, organy i instytucje publiczne oraz przedsi´-
biorcy sà obowiàzani dopuÊciç do dalszego przewozu
przesy∏ki zawierajàce przedmioty przest´pstwa w sta-
nie nienaruszonym lub po ich usuni´ciu albo zastàpie-
niu w ca∏oÊci lub w cz´Êci. 

6. W przypadku uzyskania materia∏ów mogàcych
byç dowodem, pozwalajàcych na wszcz´cie post´po-
wania karnego lub majàcych znaczenie dla toczàcego
si´ post´powania karnego Komendant G∏ówny ˚an-
darmerii Wojskowej lub komendant oddzia∏u ˚andar-
merii Wojskowej, za zgodà Komendanta G∏ównego
˚andarmerii Wojskowej, przekazuje wojskowemu pro-
kuratorowi okr´gowemu wszystkie materia∏y zgroma-
dzone podczas stosowania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszcz´cie po-
st´powania karnego. W post´powaniu przed sàdem
w odniesieniu do tych materia∏ów stosuje si´ przepis
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu post´powania
karnego. 

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ zapewnienia niejawnego charakteru podej-
mowanych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów oraz
wzory stosowanych druków i rejestrów.

Art. 34. 1. ˚andarmeria Wojskowa, w zakresie ko-
niecznym do wykonania zadaƒ okreÊlonych w art. 4
ust. 1, mo˝e korzystaç z informacji o osobach wskaza-
nych w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b) i pkt 5, uzyskanych
przez organy uprawnione do wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania
tych czynnoÊci.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania ˚an-
darmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych
przez organy uprawnione do wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych, w czasie wykonywania
tych czynnoÊci. Rozporzàdzenie to ustali w szczególno-
Êci zakres czynnoÊci wykonywanych przez te organy na

rzecz ̊ andarmerii Wojskowej, a tak˝e sposób wyst´po-
wania ˚andarmerii Wojskowej do tych organów
o udzielenie informacji oraz sposób ich przekazywania.

Art. 35. ˚andarmeria Wojskowa udost´pnia orga-
nom uprawnionym do wykonywania czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych, na wniosek tych organów, in-
formacje o osobach, uzyskane przez nià w czasie wyko-
nywania tych czynnoÊci.

Art. 36. 1. ̊ andarmeria Wojskowa, wykonujàc czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawcze, mo˝e korzystaç z po-
mocy osób nieb´dàcych ˝o∏nierzami ˚andarmerii Woj-
skowej. Przepis art. 27 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie
udzielajàcej pomocy ˚andarmerii Wojskowej w wyko-
nywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, z za-
strze˝eniem ust. 3 i 4.

3. W razie odmowy zwolnienia ˝o∏nierza ˚andar-
merii Wojskowej lub osoby udzielajàcej mu pomocy
w wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych od obowiàzku zachowania tajemnicy paƒstwo-
wej w zwiàzku z post´powaniem karnym albo odmowy
zezwolenia na udost´pnienie materia∏ów zawierajà-
cych informacje niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒ-
stwowà, pomimo ˝àdania prokuratora lub sàdu, zg∏o-
szonego w zwiàzku z post´powaniem karnym w spra-
wie o przest´pstwo przeciwko pokojowi lub ludzkoÊci,
przest´pstwo wojenne, przest´pstwo przeciwko Rze-
czypospolitej Polskiej, przest´pstwo zamachu terrory-
stycznego albo te˝ przest´pstwo zabójstwa lub spowo-
dowania ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu, którego na-
st´pstwem by∏a Êmierç cz∏owieka, Minister Obrony
Narodowej przedstawia ˝àdane wyjaÊnienia i materia-
∏y Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego. Je˝eli
Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego stwierdzi, ˝e
uwzgl´dnienie ˝àdania prokuratora lub sàdu jest ko-
nieczne do zapewnienia prawid∏owoÊci post´powania
karnego, Minister Obrony Narodowej jest zobowiàza-
ny zwolniç od obowiàzku zachowania tajemnicy paƒ-
stwowej ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej albo udo-
st´pniç ˝àdane wyjaÊnienia i materia∏y zawierajàce in-
formacje niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà.

4. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogà byç
ujawnione na ̋ àdanie prokuratora równie˝ w razie uza-
sadnionego podejrzenia, ˝e pope∏ni∏a ona przest´p-
stwo Êcigane z oskar˝enia publicznego w zwiàzku z wy-
konywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.
W takim przypadku Minister Obrony Narodowej przed-
stawia ˝àdane wyjaÊnienia i materia∏y Pierwszemu
Prezesowi Sàdu Najwy˝szego. Je˝eli Pierwszy Prezes
Sàdu Najwy˝szego stwierdzi, ˝e uwzgl´dnienie ˝àda-
nia prokuratora lub sàdu jest konieczne do zapewnie-
nia prawid∏owoÊci post´powania karnego, Minister
Obrony Narodowej jest zobowiàzany zwolniç od obo-
wiàzku zachowania tajemnicy paƒstwowej ˝o∏nierza
˚andarmerii Wojskowej albo udost´pniç ˝àdane wyja-
Ênienia i materia∏y zawierajàce informacje niejawne
stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà.

5. Je˝eli w czasie korzystania lub w zwiàzku z korzy-
staniem przez ̊ andarmeri´ Wojskowà z pomocy, o któ-
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rej mowa w ust. 1, osoby udzielajàce tej pomocy utra-
ci∏y ˝ycie lub ponios∏y uszczerbek na zdrowiu, osobom
tym oraz cz∏onkom ich rodzin przys∏uguje jednorazowe
odszkodowanie, renta inwalidzka i rodzinna oraz
Êwiadczenie wyrównawcze, na zasadach okreÊlonych
i w trybie przepisów o Êwiadczeniach osobistych na
rzecz obrony w czasie pokoju.

Art. 37. 1. Za udzielenie pomocy, o której mowa
w art. 36 ust. 1, osobom nieb´dàcym ˝o∏nierzami ˚an-
darmerii Wojskowej Komendant G∏ówny ˚andarmerii
Wojskowej mo˝e przyznaç wynagrodzenie wyp∏acane
z funduszu operacyjnego ˚andarmerii Wojskowej.

2. Zadania ˚andarmerii Wojskowej, których koszty
ze wzgl´du na wy∏àczenie kosztów wed∏ug zadaƒ jaw-
noÊci post´powania nie mogà byç pokrywane na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o finansach publicz-
nych, a finansowanie wykonania czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych w szczególnoÊci realizowanie
kosztów zwiàzanych z wykonywaniem czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych, sà finansowane z funduszu
operacyjnego.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, przeznaczenie funduszu operacyjnego ˚an-
darmerii Wojskowej oraz sposób tworzenia i dyspono-
wania nim, w szczególnoÊci sposób prowadzenia i kon-
trolowania gospodarki finansowej funduszem opera-
cyjnym i w∏aÊciwoÊç organów wojskowych w tych
sprawach, szczegó∏owe cele, na które mogà byç prze-
znaczone Êrodki funduszu, sposób dokumentowania
wydatków z funduszu i zatwierdzania dowodów ksi´-
gowych oraz sposób ewidencjonowania Êrodków fun-
duszu i przechowywania jego dokumentacji.

Art. 38. 1. Udzielanie informacji o osobie, uzyska-
nych w czasie wykonywania czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych oraz w trybie, o którym mowa w art. 37
ust. 1, jest dozwolone wy∏àcznie na ˝àdanie sàdu lub
prokuratora, a wykorzystanie tych informacji mo˝e na-
stàpiç tylko w celu Êcigania karnego.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastoso-
wania, je˝eli ustawa zezwala na udzielenie takich infor-
macji okreÊlonemu organowi albo obowiàzek taki wy-
nika z umowy mi´dzynarodowej, a tak˝e w przypad-
kach gdy zatajenie takiej informacji prowadzi∏oby do
zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia ludzkiego.

Art. 39. Ujawnienie danych o osobie, co do której
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e pope∏ni∏a prze-
st´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego w zwiàzku
z wykonywaniem przez t´ osob´ czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, mo˝e nastàpiç tylko na ˝àdanie
prokuratora lub sàdu. W takim przypadku Minister
Obrony Narodowej przedstawia ˝àdane wyjaÊnienia
i materia∏y Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝sze-
go. Je˝eli Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego stwier-
dzi, ˝e uwzgl´dnienie ˝àdania prokuratora lub sàdu
jest konieczne do zapewnienia prawid∏owoÊci post´-
powania karnego, Minister Obrony Narodowej jest
obowiàzany zwolniç od obowiàzku zachowania ta-
jemnicy paƒstwowej ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojsko-
wej i udost´pniç ˝àdane wyjaÊnienia i materia∏y za-

wierajàce informacje niejawne stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà.

Art. 40. 1. ˚andarmeria Wojskowa, wykonujàc
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze, zapewnia ochro-
n´ Êrodków, form i metod ich wykonywania, zgroma-
dzonych informacji oraz w∏asnych obiektów i danych
identyfikacyjnych pozwalajàcych na ustalenie to˝sa-
moÊci ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej. 

2. Wykonujàc czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze,
˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà pos∏ugiwaç
si´ dokumentami, które uniemo˝liwiajà ustalenie da-
nych pozwalajàcych na identyfikacj´ oraz Êrodków,
którymi pos∏ugujà si´, wykonujàc te czynnoÊci. 

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb wydawania oraz
pos∏ugiwania si´ i przechowywania dokumentów,
o których mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem przepisów
dotyczàcych odpowiednich dokumentów oraz przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych.

Art. 41. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej w czasie
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych i w zwiàzku z ni-
mi korzystajà z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.

Rozdzia∏ 4

Stosowanie Êrodków przymusu bezpoÊredniego
i broni palnej przez ˚andarmeri´ Wojskowà

Art. 42. 1. W razie niepodporzàdkowania si´ wyda-
nym na podstawie prawa rozkazom (poleceniom) ˝o∏-
nierzy ˚andarmerii Wojskowej, a tak˝e wobec osób
uniemo˝liwiajàcych wykonanie przez nich czynnoÊci
s∏u˝bowych, ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà
stosowaç nast´pujàce Êrodki przymusu bezpoÊrednie-
go:

1) si∏´ fizycznà w postaci chwytów obezw∏adniajàcych
oraz podobnych technik obrony,

2) kajdanki,

3) pa∏ki wielofunkcyjne,

4) paralizatory elektryczne,

5) wodne, chemiczne i techniczne Êrodki obezw∏ad-
niajàce,

6) psy s∏u˝bowe,

7) broƒ gazowà i r´czne miotacze gazu,

8) pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej.

2. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà stoso-
waç równie˝ urzàdzenia techniczne umo˝liwiajàce za-
trzymanie pojazdu, a w szczególnoÊci kolczatk´ drogo-
wà, zapor´ drogowà, koz∏y oporowe i zasieki.

3. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà stoso-
waç Êrodki przymusu bezpoÊredniego odpowiadajàce
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potrzebom wynikajàcym z istniejàcej sytuacji i nie-
zb´dne do osiàgni´cia podporzàdkowania si´ wyda-
nym rozkazom (poleceniom).

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i sposoby u˝ycia Êrodków przymusu bez-
poÊredniego przez ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa w art. 4
ust. 1. Rozporzàdzenie to ustali w szczególnoÊci post´-
powanie ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej zwiàzane
z u˝yciem Êrodków przymusu bezpoÊredniego oraz cel
i sposób u˝ycia poszczególnych Êrodków, a tak˝e spo-
sób dokumentowania u˝ycia tych Êrodków.

Art. 43. 1. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego
wymienione w art. 42 ust. 1 okaza∏y si´ niewystarcza-
jàce lub ich u˝ycie ze wzgl´du na okolicznoÊci zdarze-
nia nie jest mo˝liwe, ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej
majà prawo u˝ycia broni palnej:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu na ̋ ycie,
zdrowie lub wolnoÊç ˝o∏nierza ˚andarmerii Woj-
skowej lub innej osoby albo w celu przeciwdzia∏a-
nia czynnoÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio do
takiego zamachu,

2) przeciwko osobie, która nie zastosowa∏a si´ do we-
zwania do natychmiastowego porzucenia broni,
materia∏ów wybuchowych lub innego niebezpiecz-
nego narz´dzia, którego u˝ycie mo˝e zagroziç ̋ yciu
lub zdrowiu ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej albo
innej osoby,

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie prze-
mocà odebraç broƒ palnà ˝o∏nierzowi ˚andarmerii
Wojskowej albo innemu funkcjonariuszowi pu-
blicznemu uprawnionemu do posiadania broni
palnej,

4) w celu odparcia bezpoÊredniego gwa∏townego
i niebezpiecznego zamachu na obiekty i urzàdzenia
wojskowe albo inne obiekty i urzàdzenia wa˝ne dla
bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa,

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàcego
jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia cz∏owieka,

6) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni palnej jest dopuszczalne w przypad-
kach okreÊlonych w pkt 1—3 lub 5, albo za osobà,
wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie po-
pe∏nienia zamachu terrorystycznego, zabójstwa,
umyÊlnego uszczerbku na zdrowiu, umyÊlnego
sprowadzenia zdarzenia zagra˝ajàcego ˝yciu lub
zdrowiu wielu osób, pozbawienia cz∏owieka wol-
noÊci, zgwa∏cenia, wzi´cia zak∏adnika, rozboju,
kradzie˝y rozbójniczej albo wymuszenia rozbójni-
czego,

7) w celu uj´cia osoby, o której mowa w pkt 6, je˝eli
schroni∏a si´ ona w miejscu trudno dost´pnym,
a z okolicznoÊci zdarzenia wynika, ˝e mo˝e u˝yç
broni palnej, materia∏ów wybuchowych lub innego
niebezpiecznego narz´dzia, którego u˝ycie mo˝e
zagroziç ˝yciu lub zdrowiu cz∏owieka,

8) w celu odparcia bezpoÊredniego i gwa∏townego za-
machu na konwój ochraniajàcy osoby, dokumenty
zawierajàce wiadomoÊci stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà albo Êrodki pieni´˝ne lub inne przed-
mioty wartoÊciowe,

9) w celu uj´cia lub udaremnienia ucieczki osoby za-
trzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywa-
jàcej kar´ pozbawienia wolnoÊci, je˝eli:

a) ucieczka osoby pozbawionej wolnoÊci stwarza
zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego,

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba po-
zbawiona wolnoÊci mo˝e u˝yç broni palnej, ma-
teria∏ów wybuchowych lub innego niebezpiecz-
nego narz´dzia,

c) pozbawienie wolnoÊci nastàpi∏o w zwiàzku z po-
dejrzeniem lub stwierdzeniem pope∏nienia prze-
st´pstwa, o którym mowa w pkt 6.

2. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej, który podjà∏
decyzj´ o u˝yciu broni palnej, powinien post´powaç ze
szczególnà rozwagà, traktujàc broƒ jako ostateczny
Êrodek dzia∏ania.

3. U˝ycie broni palnej powinno nast´powaç w spo-
sób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ oso-
bie, przeciwko której jà u˝yto, i nie powinno zmierzaç
do pozbawienia jej ˝ycia, a tak˝e nara˝aç na niebezpie-
czeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia inne osoby.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i sposób post´powania przy u˝yciu broni
palnej przez ̋ o∏nierzy ̊ andarmerii Wojskowej przy wy-
konywaniu zadaƒ, o których mowa w art. 4 ust. 1. Roz-
porzàdzenie to ustali w szczególnoÊci post´powanie
˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej zwiàzane z u˝yciem
broni palnej oraz sposób dokumentowania jej u˝ycia.

Art. 44. 1. Na sposób zastosowania Êrodków przy-
musu bezpoÊredniego i u˝ycia broni palnej przez ˝o∏-
nierzy ˚andarmerii Wojskowej osobie, wobec której
zosta∏y zastosowane te Êrodki lub u˝yta ta broƒ, przy-
s∏uguje za˝alenie do prokuratora wojskowej prokuratu-
ry garnizonowej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zda-
rzenia w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu karnym
w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów woj-
skowych dotyczàce post´powania odwo∏awczego.

Rozdzia∏ 5

Wojskowe organy porzàdkowe

Art. 45. 1. Wojskowymi organami porzàdkowymi sà:

1) wchodzàcy w sk∏ad s∏u˝by garnizonowej:

a) oficer inspekcyjny garnizonu i jego pomocnik,

b) komendant i profos wojskowego aresztu dyscy-
plinarnego oraz izby zatrzymaƒ,

c) dowódca i ˝o∏nierze warty garnizonowej,
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d) dowódca i ˝o∏nierze pododdzia∏u alarmowego
garnizonu,

2) wchodzàcy w sk∏ad s∏u˝by wewn´trznej jednostki
wojskowej:

a) oficer dy˝urny jednostki wojskowej i jego po-
mocnik,

b) komendant i profos izby zatrzymaƒ jednostki
wojskowej,

c) dowódca i ˝o∏nierze warty wewn´trznej jednost-
ki wojskowej,

d) dowódca i ˝o∏nierze pododdzia∏u alarmowego
jednostki wojskowej.

2. Wojskowymi organami porzàdkowymi sà rów-
nie˝ dowódcy i ˝o∏nierze patroli, konwojów i asyst wy-
znaczonych przez dowódców (komendantów) garnizo-
nów lub dowódców jednostek wojskowych, a tak˝e do-
wódcy i ˝o∏nierze pododdzia∏ów regulacji ruchu jedno-
stek wojskowych.

Art. 46. 1. Zadaniami wojskowych organów po-
rzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by garnizono-
wej sà:

1) utrzymanie dyscypliny wojskowej,

2) ochrona porzàdku publicznego,

3) zapewnienie przestrzegania przepisów porzàdko-
wych obowiàzujàcych w miejscach publicznych,

4) ochrona i obrona obiektów wojskowych,

5) wykonywanie czynnoÊci przewidzianych dla woj-
skowych organów porzàdkowych w przepisach
o post´powaniu karnym, karnym skarbowym, kar-
nym wykonawczym i cywilnym oraz w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Wojskowe organy porzàdkowe wchodzàce
w sk∏ad s∏u˝by garnizonowej wykonujà zadania, o któ-
rych mowa w ust. 1, w stosunku do osób okreÊlonych
w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 3—6.

3. Wojskowe organy porzàdkowe wchodzàce
w sk∏ad s∏u˝by garnizonowej wykonujà zadania, o któ-
rych mowa w ust. 1, do czasu przybycia ˚andarmerii
Wojskowej lub innego w∏aÊciwego organu równie˝
w stosunku do osób okreÊlonych w art. 3 ust. 2 pkt 7.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe czynnoÊci wojskowych
organów porzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by
garnizonowej, w granicach zadaƒ wymienionych
w ust. 1.

Art. 47. Wojskowe organy porzàdkowe wchodzàce
w sk∏ad s∏u˝by garnizonowej wykonujà zadania, o któ-
rych mowa w art. 46 ust. 1, na terenie garnizonu, w któ-
rym jest wyznaczona ta s∏u˝ba, z wyjàtkiem terenów
jednostek wojskowych rozmieszczonych w tym garni-
zonie, w których jest wyznaczona s∏u˝ba wewn´trzna.

Art. 48. 1. Zadaniami wojskowych organów po-
rzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by wewn´trznej
jednostki wojskowej sà:

1) utrzymanie porzàdku i dyscypliny wojskowej,

2) zapewnienie przestrzegania wojskowych przepi-
sów porzàdkowych,

3) ochrona i obrona obiektów jednostki wojskowej,

4) wykonywanie czynnoÊci przewidzianych dla woj-
skowych organów porzàdkowych w przepisach
o post´powaniu karnym, karnym skarbowym, kar-
nym wykonawczym i cywilnym oraz w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Wojskowe organy porzàdkowe wchodzàce
w sk∏ad s∏u˝by wewn´trznej jednostki wojskowej wy-
konujà zadania, o których mowa w ust. 1, w stosunku
do osób okreÊlonych w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 3—6.

3. Wojskowe organy porzàdkowe wchodzàce
w sk∏ad s∏u˝by wewn´trznej jednostki wojskowej wy-
konujà zadania, o których mowa w ust. 1, do czasu
przybycia ˚andarmerii Wojskowej lub innego w∏aÊci-
wego organu równie˝ w stosunku do osób okreÊlo-
nych w art. 3 ust. 2 pkt 7.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe czynnoÊci wojskowych
organów porzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by
wewn´trznej jednostki wojskowej, w granicach zadaƒ
wymienionych w ust. 1.

Art. 49. Wojskowe organy porzàdkowe wchodzàce
w sk∏ad s∏u˝by wewn´trznej jednostki wojskowej wy-
konujà zadania, o których mowa w art. 48 ust. 1, na te-
renie jednostki wojskowej, w której jest wyznaczona ta
s∏u˝ba.

Art. 50. 1. Sk∏ad warty garnizonowej i pododdzia∏u
alarmowego garnizonu oraz patrolu, konwoju i asysty
s∏u˝by garnizonowej, a tak˝e ich uzbrojenie i wyposa-
˝enie okreÊla dowódca (komendant) garnizonu.

2. Sk∏ad warty wewn´trznej i pododdzia∏u alarmo-
wego jednostki wojskowej oraz patrolu, konwoju i asy-
sty s∏u˝by wewn´trznej jednostki wojskowej, a tak˝e
ich uzbrojenie i wyposa˝enie okreÊla dowódca jednost-
ki wojskowej.

Art. 51. 1. ˚o∏nierzom wojskowych organów po-
rzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by garnizono-
wej i s∏u˝by wewn´trznej jednostki wojskowej
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych
przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone w art. 17 ust. 1
pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 i 11, a tak˝e prawo stosowania
Êrodków przymusu bezpoÊredniego w przypadkach
i na zasadach okreÊlonych w art. 42 oraz u˝ywania bro-
ni palnej w przypadkach i na zasadach okreÊlonych
w art. 43.

2. Do ̋ o∏nierzy, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 23 i 41.
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3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki i sposoby u˝ycia Êrodków przymusu bez-
poÊredniego,

2) warunki i sposób post´powania przy u˝yciu broni
palnej

— przez ˝o∏nierzy wojskowych organów porzàdko-
wych przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 1. Rozporzàdzenie to usta-
li w szczególnoÊci:

1) post´powanie ˝o∏nierzy wojskowych organów po-
rzàdkowych zwiàzane z u˝yciem Êrodków przymu-
su bezpoÊredniego oraz cel i sposób u˝ycia po-
szczególnych Êrodków, a tak˝e sposób dokumento-
wania u˝ycia tych Êrodków,

2) post´powanie ˝o∏nierzy wojskowych organów po-
rzàdkowych zwiàzane z u˝yciem broni palnej oraz
sposób dokumentowania jej u˝ycia.

Art. 52. 1. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2 i 10, przez ˝o∏-
nierzy wojskowych organów porzàdkowych oraz na
sposób zastosowania przez nich Êrodków przymusu
bezpoÊredniego i u˝ycia broni palnej osobie, wobec
której zosta∏y wykonane te czynnoÊci, przys∏uguje za-
˝alenie do prokuratora wojskowej prokuratury garnizo-
nowej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce dokonania
czynnoÊci, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu karnym
w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów woj-
skowych dotyczàce post´powania odwo∏awczego.

Art. 53. 1. Zadania wojskowych organów porzàdko-
wych, o których mowa w art. 45 ust. 2, oraz osoby, wo-
bec których wykonujà one te zadania, okreÊlajà odr´b-
ne przepisy.

2. Do ˝o∏nierzy wojskowych organów porzàdko-
wych, o których mowa w art. 45 ust. 2, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 51.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 54. Traci moc oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u 6 oraz
przepisy art. 33, 36—38 oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz
o odpowiedzialnoÊci ˝o∏nierzy za przewinienia dyscy-
plinarne i za naruszenia honoru i godnoÊci ˝o∏nierskiej
(Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 17, z 1997 r. Nr 117, poz. 753
i Nr 141, poz. 944 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925).

Art. 55. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,

Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270,
Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63,
poz. 635 i Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 163:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. O przymusowe sprowadzenie ˝o∏nierza
w czynnej s∏u˝bie wojskowej sàd zwraca si´
do dowódcy jednostki wojskowej, w której
pe∏ni on s∏u˝b´, lub do ˚andarmerii Woj-
skowej, a o przymusowe sprowadzenie
funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rzà-
du, Urz´du Ochrony Paƒstwa lub Stra˝y
Granicznej — do jego prze∏o˝onego.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. O ukaranie ̋ o∏nierza w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej sàd wyst´puje do dowódcy jed-
nostki wojskowej, w której pe∏ni on s∏u˝b´,
a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Biura
Ochrony Rzàdu, Urz´du Ochrony Paƒstwa
lub Stra˝y Granicznej — do jego prze∏o˝o-
nego.”;

2) w art. 814 w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przeszukania odzie˝y na ˝o∏nierzu w czynnej s∏u˝-
bie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura
Ochrony Rzàdu, Urz´du Ochrony Paƒstwa lub
Stra˝y Granicznej przeprowadza w obecnoÊci ko-
mornika odpowiednio ˝o∏nierz ˚andarmerii Woj-
skowej lub wojskowego organu porzàdkowego
albo osoba wyznaczona przez prze∏o˝onego funk-
cjonariusza.”;

3) w art. 1057 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do d∏u˝nika
b´dàcego ˝o∏nierzem w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej albo funkcjonariuszem Policji, Biura
Ochrony Rzàdu, Urz´du Ochrony Paƒstwa lub
Stra˝y Granicznej sàd zwraca si´ do dowódcy
jednostki wojskowej albo komendanta jed-
nostki organizacyjnej Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa lub Stra˝y Granicznej, w której pe∏ni
on s∏u˝b´, przesy∏ajàc w tym celu nakaz.”

Art. 56. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r.
Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162,
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poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809 i Nr 98,
poz. 1068) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 48 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przeszukania odzie˝y na ˝o∏nierzu w czynnej
s∏u˝bie wojskowej albo funkcjonariuszu Po-
licji, Biura Ochrony Rzàdu, Urz´du Ochrony
Paƒstwa lub Stra˝y Granicznej przeprowa-
dza w obecnoÊci egzekutora odpowiednio
˝o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej lub wojsko-
wego organu porzàdkowego albo osoba wy-
znaczona przez prze∏o˝onego funkcjonariu-
sza.”;

2) w art. 153:

a) w § 1 wyrazy „w∏aÊciwy organ wojskowy lub”
zast´puje si´ wyrazami „odpowiednio ˚andar-
meri´ Wojskowà lub wojskowy organ porzàdko-
wy albo”,

b) w § 2 wyrazy „w∏aÊciwego organu wojskowego
lub” zast´puje si´ wyrazami „˚andarmerii Woj-
skowej lub wojskowego organu porzàdkowego
albo w∏aÊciwego”;

3) po art. 153 dodaje si´ art. 153a w brzmieniu:

„Art. 153a. Je˝eli przepisy szczególne przewidujà
przymusowe doprowadzenie ˝o∏nierza
w czynnej s∏u˝bie wojskowej, doprowa-
dzenia tego dokonuje ˚andarmeria
Wojskowa lub wojskowy organ porzàd-
kowy.”

Art. 57. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85,
poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189 i Nr 111,
poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wchodzà równie˝ Wojskowe S∏u˝by Informa-
cyjne i ˚andarmeria Wojskowa jako ich wyod-
r´bnione i wyspecjalizowane s∏u˝by.”;

2) skreÊla si´ art. 16.

Art. 58. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o od-
znakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268) w art. 12 w ust. 3 wyrazy „Wojskowe orga-
ny porzàdkowe mogà” zast´puje si´ wyrazami „˚an-
darmeria Wojskowa mo˝e”.

Art. 59. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-

lizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 30 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Je˝eli zarzàdzenie przymusowego doprowadze-
nia dotyczy ˝o∏nierza, wykonuje je ˚andarmeria
Wojskowa lub wojskowy organ porzàdkowy.”;

2) w art. 32 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Je˝eli zarzàdzenie przymusowego doprowa-
dzenia dotyczy ˝o∏nierza, wykonuje je ˚andar-
meria Wojskowa lub wojskowy organ porzàd-
kowy.”;

3) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policja, ˚andarmeria Wojskowa i wojskowy
organ porzàdkowy, wykonujàc zarzàdzenie
przymusowego doprowadzenia osób, o któ-
rych mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4, ma
prawo ich zatrzymania tylko w niezb´dnych
wypadkach i na czas konieczny do wykona-
nia tego zarzàdzenia.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w ust. 1” zast´puje si´ wyraza-
mi „w art. 30 ust. 1 i art. 32 ust. 3”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci i ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zdrowia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb doprowadzania osób,
o których mowa w art. 30 ust. 2 i art. 32 ust. 4.”;

4) w art. 40 w ust. 4 wyrazy „w∏aÊciwemu organowi
wojskowemu” zast´puje si´ wyrazami „˚andar-
merii Wojskowej lub wojskowemu organowi po-
rzàdkowemu”.

Art. 60. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r.
Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084,
Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) w art. 2 po wyra-
zie „˝o∏nierzy” dodaje si´ wyrazy „˚andarmeria Woj-
skowa i”.

Art. 61. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´-
dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 944 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 skreÊla si´ pkt 19;

2) w art. 5 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ˚andarmeria Wojskowa,”.
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Art. 62. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspek-
cji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137,
poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189) w art. 29
w ust. 7 po wyrazach „Policjà i” dodaje si´ wyrazy „˚an-
darmerià Wojskowà oraz”.

Art. 63. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 111, poz. 1194) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „˝o∏nierz” do-
daje si´ wyrazy „˚andarmerii Wojskowej lub”;

2) w art. 129 w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach
„równie˝ do” i w zdaniu drugim po wyrazie „zakre-
sie” dodaje si´ wyrazy „˚andarmerii Wojskowej i”.

Art. 64. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bez-
pieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1298) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komendanta terenowej jednostki organizacyj-
nej ˚andarmerii Wojskowej, w przypadku prze-
prowadzania imprez masowych na terenach
b´dàcych w zarzàdzie jednostek organizacyj-
nych resortu obrony narodowej.”;

2) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy dzia∏ania podj´te w trybie
okreÊlonym w ust. 1 przez s∏u˝by porzàdko-
we organizatora imprezy masowej sà nie-
skuteczne, organizator imprezy lub kierow-
nik do spraw bezpieczeƒstwa w imieniu or-
ganizatora imprezy wyst´puje o pomoc do
Policji, a je˝eli impreza masowa jest prze-
prowadzana na terenach b´dàcych w zarzà-
dzie jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej — do ˚andarmerii Woj-
skowej, potwierdzajàc ten fakt pisemnym
zg∏oszeniem.”,

b) w ust. 3 po wyrazie „Policji” dodaje si´ wyrazy
„albo ˚andarmerii Wojskowej”;

3) w art. 19:

a) w ust. 1 po wyrazie „Policja,” dodaje si´ wyrazy
„˚andarmeria Wojskowa,”

b) w ust. 3 po wyrazie „Policj´,” dodaje si´ wyrazy
„˚andarmeri´ Wojskowà,”

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, Ministrem
Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia oraz po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady ustalania szkód, o których mowa
w ust. 3, oraz tryb wyp∏aty odszkodowaƒ.”

Art. 65. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 oraz
z 2001 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 27, poz. 298) w art. 44 po ust. 1
dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kontrol´ ochrony terenów, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1, przez specjalistyczne uzbro-
jone formacje ochronne mo˝e przeprowadzaç
˚andarmeria Wojskowa.”

Art. 66. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852,
Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r.
Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63,
poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954,
Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207 i Nr 115, poz. 1229)
art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa, ustala, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy rozdzia∏
kompetencji mi´dzy Policj´, Urzàd Ochro-
ny Paƒstwa, Biuro Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowà Stra˝ Po˝arnà, Stra˝ Granicznà
i Obron´ Cywilnà Kraju oraz ˚andarmeri´
Wojskowà, wojskowe organy porzàdko-
we i Wojskowe S∏u˝by Informacyjne pod-
leg∏e Ministrowi Obrony Narodowej oraz
zasady ich wspó∏dzia∏ania.”

Art. 67. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r.
Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580 i Nr 110,
poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 30 po wyrazie „Policja,” dodaje si´ wyrazy
„˚andarmeria Wojskowa,”;

2) w art. 42 w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 5 po wyrazach „Ko-
mendantowi G∏ównemu Policji,” dodaje si´ wyra-
zy „Komendantowi G∏ównemu ˚andarmerii Woj-
skowej,”;

3) w art. 48m:
a) w pkt 1 po wyrazie „Policji” dodaje si´ wyrazy

„ , ˚andarmerii Wojskowej”,
b) w pkt 2 po wyrazie „Policji” dodaje si´ wyrazy

„ , Komendanta G∏ównego ̊ andarmerii Wojsko-
wej”;
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4) w za∏àczniku nr 1 do ustawy w cz´Êci II „Informa-
cje niejawne oznaczone klauzulà «tajne» ze wzgl´-
du na obronnoÊç i bezpieczeƒstwo paƒstwa oraz
porzàdek publiczny” w pkt 28 i 29 po wyrazie „Po-
licji,” dodaje si´ wyrazy „˚andarmerii Wojsko-
wej,”.

Art. 68. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953 i Nr 98, poz. 1071) w art. 43 po ust. 1 do-
daje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy ustawy stosuje si´ do pracowników za-
trudnionych w Komendzie G∏ównej ˚andarmerii
Wojskowej i innych jednostkach organizacyjnych
˚andarmerii Wojskowej.”

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 69. W sprawach uregulowanych niniejszà usta-
wà do czasu wydania przewidzianych w niej przepisów
wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez rok od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ odpo-
wiednio dotychczas obowiàzujàce przepisy dotyczàce
wojskowych organów porzàdkowych, je˝eli nie sà z nià
sprzeczne.

Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o czasie pracy kierowców.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Przepisy ustawy majà zastosowanie do
kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy
oraz innych kierowców wykonujàcych transport dro-
gowy.

2. Ustawa okreÊla:

1) normy dotyczàce okresów prowadzenia pojazdów,
obowiàzkowych przerw w prowadzeniu i gwaran-
towanych okresów odpoczynku,

2) normy czasu pracy,

3) obowiàzki pracodawców w zakresie wykonywania
przewozów.

3. W zakresie nieuregulowanym ustawà stosuje si´
przepisy Kodeksu pracy.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) kierowca — osob´ uprawnionà do kierowania po-
jazdem silnikowym, 

2) przewóz drogowy — ka˝de przemieszczenie pojaz-
du po drogach publicznych, za∏adowanego lub
w stanie pustym, przeznaczonego do przewozu
osób lub rzeczy,

3) transport drogowy — dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami sa-
mochodowymi,

4) przewóz regularny — publiczny przewóz osób i ich
baga˝u wykonywany wed∏ug uprzednio uzgodnio-
nego rozk∏adu jazdy podanego do publicznej wia-
domoÊci oraz zgodnie z warunkami przewozu okre-
Êlonymi w zezwoleniu,

5) tydzieƒ — okres pomi´dzy godzinà 0000 w ponie-
dzia∏ek i godzinà 2400 w niedziel´,

6) odpoczynek — ka˝dy nieprzerwany okres co naj-
mniej jednej godziny, w którym kierowca mo˝e
swobodnie dysponowaç swoim czasem,

7) czas prowadzenia — czas kierowania pojazdem od
momentu uruchomienia silnika do momentu jego
zatrzymania, z uwzgl´dnieniem chwilowych posto-
jów, w szczególnoÊci zatrzymania si´ pojazdu na
Êwiat∏ach, na przejeêdzie kolejowym. 

Art. 3. 1. Dla celów rozliczania czasu pracy i ustala-
nia uprawnienia do wynagradzania za prac´ w godzi-
nach nadliczbowych, przez dob´ nale˝y rozumieç 24
kolejne godziny, poczynajàc od godziny, w której kie-
rowca rozpoczyna prac´ zgodnie z obowiàzujàcym go
rozk∏adem czasu pracy.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do okre-
sów prowadzenia pojazdu i odpoczynku dobowego
kierowcy.


