
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych orga-
nach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154,
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
wykonywania przez ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
uprawnieƒ, o których mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4,
5 i 10—13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andar-
merii Wojskowej i wojskowych organach porzàdko-
wych, zwanej dalej „ustawà”. 

§ 2. 1. Uprawnienia, o których mowa  w art. 17 ust.1
pkt 1, 2, 4, 5 i 11 ustawy, przys∏ugujà umundurowanym
˝o∏nierzom ̊ andarmerii Wojskowej w toku wykonywa-
nia czynnoÊci s∏u˝bowych wed∏ug nast´pujàcych za-
sad:

1) oficerom — w stosunku do wszystkich ˝o∏nierzy Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ˝o∏nierzy
si∏ zbrojnych paƒstw obcych, przebywajàcych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz cz∏on-
ków ich personelu cywilnego, w zwiàzku z pe∏nie-
niem obowiàzków s∏u˝bowych, o ile umowa mi´-
dzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest
stronà, nie stanowi inaczej, 

2) chorà˝ym — w stosunku do ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ˝o∏nierzy si∏ zbroj-
nych paƒstw obcych, przebywajàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onków ich
personelu cywilnego, w zwiàzku z pe∏nieniem obo-
wiàzków s∏u˝bowych, o ile umowa mi´dzynarodo-
wa, której Rzeczpospolita Polska jest stronà, nie
stanowi inaczej, do stopnia kapitana (kapitana ma-
rynarki) w∏àcznie,

3) podoficerom zawodowym — w stosunku do ̋ o∏nie-
rzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
˝o∏nierzy si∏ zbrojnych paƒstw obcych, przebywa-
jàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cz∏onków ich personelu cywilnego, w zwiàzku
z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, o ile umo-
wa mi´dzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska
jest stronà, nie stanowi inaczej, do stopnia starsze-
go chorà˝ego sztabowego (starszego chorà˝ego
sztabowego marynarki) w∏àcznie,

4) podoficerom zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadter-
minowej zasadniczej lub okresowej s∏u˝by wojsko-
wej — w stosunku do ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej oraz ˝o∏nierzy si∏ zbrojnych

paƒstw obcych, przebywajàcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onków ich perso-
nelu cywilnego, w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàz-
ków s∏u˝bowych, o ile umowa mi´dzynarodowa,
której Rzeczpospolita Polska jest stronà, nie stano-
wi inaczej, do stopnia starszego kaprala (starszego
mata) w∏àcznie.

2. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosu-
je si´ w przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 1 pkt 10
ustawy, jak równie˝  w stosunku do osób, których za-
chowanie wskazuje w sposób oczywisty, ˝e sà pod
wp∏ywem  alkoholu, Êrodka odurzajàcego lub substan-
cji psychotropowej albo innego podobnie dzia∏ajàcego
Êrodka, a tak˝e w razie prowadzenia kontroli ruchu dro-
gowego.

3. Je˝eli ̋ o∏nierz ̊ andarmerii Wojskowej nie posia-
da uprawnieƒ wynikajàcych z ust. 1 i nie zachodzi sytu-
acja, o której mowa w ust. 2, lecz jest niezb´dne podj´-
cie czynnoÊci s∏u˝bowej, zwraca si´ on odpowiednio
do komendanta lub oficera dy˝urnego jednostki orga-
nizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej, oficera inspekcyj-
nego garnizonu lub oficera dy˝urnego jednostki woj-
skowej o wykonanie tej czynnoÊci.

§ 3. 1. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej przed przy-
stàpieniem do wykonania czynnoÊci s∏u˝bowej jest
obowiàzany przedstawiç si´, podajàc stopieƒ wojsko-
wy oraz imi´ i nazwisko, a ponadto na ˝àdanie osoby,
której czynnoÊç ta dotyczy, jest obowiàzany okazaç od-
znak´ identyfikacyjnà oraz legitymacj´ ˝o∏nierza ˚an-
darmerii Wojskowej w sposób umo˝liwiajàcy odczyta-
nie oraz zanotowanie serii i numeru legitymacji, a tak-
˝e danych osobowych ˝o∏nierza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli czynnoÊç
s∏u˝bowa zosta∏a podj´ta w przypadku wymagajàcym
natychmiastowego dzia∏ania.

3. W toku wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych,
o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 10 i 11 usta-
wy, ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej majà obowiàzek
respektowania honoru i godnoÊci ˝o∏nierza oraz unika-
nia dzia∏aƒ, które naruszajà szczególnà ochron´ mun-
duru wojskowego.

Rozdzia∏ 2

Legitymowanie  
i sprawdzanie posiadanych uprawnieƒ

§ 4. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej majà prawo
legitymowania osób, o których mowa  w art. 3 ust. 2
ustawy, i sprawdzania posiadania uprawnieƒ, gdy jest

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13056 — Poz. 1851

1851

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu wykonywania niektórych uprawnieƒ przez ˝o∏nierzy 
˚andarmerii Wojskowej.



to niezb´dne do wykonania powierzonej im czynnoÊci
s∏u˝bowej, w szczególnoÊci w celu:

1) ustalenia to˝samoÊci osoby, co do której istnieje
uzasadnione przypuszczenie, ˝e  pope∏ni∏a ona
przest´pstwo lub wykroczenie albo przewinienie
dyscyplinarne,

2) ustalenia to˝samoÊci osoby podlegajàcej doprowa-
dzeniu lub zatrzymaniu,

3) wykonania polecenia wydanego przez sàd lub pro-
kuratora,

4) ustalenia Êwiadków zdarzenia majàcego znamiona
przest´pstwa lub wykroczenia albo przewinienia
dyscyplinarnego,

5) identyfikacji osoby uj´tej na goràcym uczynku po-
pe∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia albo prze-
winienia dyscyplinarnego, albo te˝ w poÊcigu pod-
j´tym bezpoÊrednio po pope∏nieniu takiego czynu,
jak te˝ osoby wskazanej przez pokrzywdzonego ja-
ko sprawc´ przest´pstwa lub wykroczenia albo
przewinienia dyscyplinarnego,

6) zatrzymania osoby ukrywajàcej si´ przed wojsko-
wymi organami Êcigania lub wymiaru sprawiedli-
woÊci, a tak˝e ˝o∏nierza, który samowolnie opuÊci∏
jednostk´ wojskowà,

7) ustalenia uprawnieƒ do posiadania lub noszenia
broni, amunicji, materia∏ów wybuchowych lub in-
nych Êrodków walki albo przedmiotów, których po-
siadanie lub noszenie wymaga zezwolenia,

8) ustalenia prawa do przebywania ˝o∏nierza poza re-
jonem zakwaterowania (nie dotyczy ˝o∏nierzy za-
wodowych i okresowej s∏u˝by wojskowej),

9) ustalenia uprawnieƒ do kierowania pojazdem lub
innym Êrodkiem transportu,

10) ustalenia uprawnieƒ do noszenia munduru wojsko-
wego oraz odznak lub oznak wojskowych.

§ 5. 1.To˝samoÊç osoby legitymowanej ustala si´
na podstawie:

1) ksià˝eczki wojskowej,

2) legitymacji oficera, chorà˝ego, podoficera,

3) dowodu osobistego,

4) tymczasowego dowodu osobistego,

5) tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci,

6) paszportu.

2. To˝samoÊç osoby legitymowanej mo˝na ustaliç
równie˝ na podstawie:

1) innych niebudzàcych wàtpliwoÊci dokumentów,
zw∏aszcza zawierajàcych zdj´cie i adres osoby legi-
tymowanej,

2) oÊwiadczeƒ osób, których to˝samoÊç ustalono na
podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e porozumienia si´ z osobami wskazanymi
przez osob´ legitymowanà. 

§ 6. W razie legitymowania ˝o∏nierza znajdujàcego
si´ w Êrodku transportu, gdy uzasadniajà to wzgl´dy
bezpieczeƒstwa, ̋ o∏nierze ̊ andarmerii Wojskowej mo-
gà za˝àdaç opuszczenia tego Êrodka przez ˝o∏nierza.

§ 7. W zale˝noÊci od przyczyny legitymowania ˝o∏-
nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà:

1) zwróciç ˝o∏nierzowi uwag´ na niew∏aÊciwe  post´-
powanie,

2) rozkazaç (poleciç) ˝o∏nierzowi usunàç na miejscu
stwierdzone niedociàgni´cia,

3) powiadomiç dowódc´ jednostki wojskowej o czy-
nie pope∏nionym przez ˝o∏nierza.

§ 8. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej dokumentu-
jà czas, miejsce i przyczyny legitymowania oraz dane
osoby legitymowanej w ksià˝ce dowódcy patrolu. 

Rozdzia∏ 3

Zatrzymywanie i doprowadzanie

§ 9. 1. ̊ o∏nierz ̊ andarmerii Wojskowej podejmujàc
decyzj´ o zatrzymaniu ˝o∏nierza, o którym mowa w
art. 18 ustawy i przepisach innych ustaw:

1) podaje swój stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko
oraz pe∏nionà funkcj´,

2) podaje podstaw´ prawnà oraz przyczyn´ zatrzyma-
nia,

3) sprawdza, czy zatrzymany ̋ o∏nierz posiada przy so-
bie broƒ, amunicj´, materia∏y wybuchowe lub inne
niebezpieczne przedmioty mogàce s∏u˝yç lub byç
przeznaczone do pope∏nienia przest´pstwa, wykro-
czenia albo przewinienia dyscyplinarnego, albo te˝
mogàce stanowiç dowody rzeczowe lub podlegaç
przepadkowi, albo których posiadanie wymaga ze-
zwolenia, i odbiera te przedmioty.

2. Zatrzymanego ˝o∏nierza niezw∏ocznie doprowa-
dza si´ do:

1) oficera dy˝urnego jednostki organizacyjnej ̊ andar-
merii Wojskowej w przypadku pope∏nienia lub po-
dejrzenia pope∏nienia przest´pstwa,

2) oficera inspekcyjnego garnizonu lub oficera dy˝ur-
nego jednostki wojskowej w przypadku pope∏nie-
nia wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarne-
go; ˝o∏nierza zawodowego mo˝na równie˝ dopro-
wadziç do miejsca zamieszkania.

3. Doprowadzenie zatrzymanego ˝o∏nierza doku-
mentuje si´ w meldunku o doprowadzeniu zatrzyma-
nego, sporzàdzonego wed∏ug wzoru stanowiàcego za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, w którym podaje si´
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w szczególnoÊci dane osobowe ˝o∏nierza ˚andarmerii
Wojskowej i zatrzymanego ˝o∏nierza oraz przyczyn´,
miejsce i czas zatrzymania. 

4. Fakt doprowadzenia zatrzymanego ˝o∏nierza
dokumentuje si´ równie˝ w ksià˝ce dowódcy patro-
lu, w której umieszcza si´ dane osobowe zatrzyma-
nego ˝o∏nierza oraz przyczyn´, miejsce i czas zatrzy-
mania.

§ 10. 1. Osoba, o której mowa w § 9 ust. 2, mo˝e:

1) zwolniç zatrzymanego ˝o∏nierza, gdy uzna, ˝e nie
ma podstaw do jego zatrzymania, 

2) podjàç decyzj´ o zatrzymaniu i osadziç zatrzymane-
go w izbie zatrzymaƒ.

2. Osoba, o której mowa w § 9 ust. 2,  podejmujàc
decyzj´ o zatrzymaniu i osadzeniu zatrzymanego ˝o∏-
nierza w izbie zatrzymaƒ:

1) podaje swój stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko
oraz stanowisko s∏u˝bowe lub pe∏nionà funkcj´,

2) podaje podstaw´ prawnà oraz przyczyn´ zatrzyma-
nia,

3) sprawdza, czy zatrzymany ̋ o∏nierz posiada przy so-
bie broƒ, amunicj´, materia∏y wybuchowe lub inne
niebezpieczne przedmioty mogàce s∏u˝yç lub byç
przeznaczone do pope∏nienia przest´pstwa, wykro-
czenia albo przewinienia dyscyplinarnego, albo te˝
mogàce stanowiç dowody rzeczowe lub podlegaç
przepadkowi, albo których posiadanie wymaga ze-
zwolenia, i odbiera te przedmioty,

4) kieruje zatrzymanego ˝o∏nierza na badania lekar-
skie do lekarza garnizonu, a w razie niewyznacze-
nia takiego lekarza — do zak∏adu opieki zdrowotnej
wskazanego przez dowódc´ garnizonu lub komen-
danta garnizonu w garnizonach, w których sà eta-
towi komendanci garnizonów, w celu wydania za-
Êwiadczenia stwierdzajàcego brak przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do osadzenia zatrzymanego w izbie
zatrzymaƒ,

5) poucza zatrzymanego ˝o∏nierza o prawie:

a) wniesienia odwo∏ania od decyzji o zatrzymaniu,
wskazujàc wojskowy sàd garnizonowy w∏aÊciwy
w sprawie,

b) ˝àdania nawiàzania w dost´pnej formie kontak-
tu z adwokatem, a tak˝e bezpoÊredniej z nim roz-
mowy,

c) ˝àdania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby
najbli˝szej dla zatrzymanego lub innej wskaza-
nej przez niego osoby,

6) sporzàdza protokó∏ zatrzymania wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

7) dor´cza zatrzymanemu kopi´ protoko∏u zatrzyma-
nia.

3. W razie gdy kontakt z zatrzymanym ˝o∏nierzem
jest niemo˝liwy lub utrudniony ze wzgl´du na to, ˝e

jest on pod wp∏ywem alkoholu, Êrodka odurzajàcego
lub substancji psychotropowej albo innego podobnie
dzia∏ajàcego Êrodka, bàdê te˝ z innych powodów ma
zak∏óconà ÊwiadomoÊç, czynnoÊci okreÊlone w ust. 2
pkt 1, 2, 5 i 7 wykonuje si´ po ustaniu przyczyny zak∏ó-
cajàcej ÊwiadomoÊç.

4. Je˝eli z orzeczenia lekarskiego wynika, ˝e istnie-
jà przeciwwskazania zdrowotne do osadzenia w izbie
zatrzymaƒ, osoba, o której mowa w § 9 ust. 2, nie-
zw∏ocznie zwalnia zatrzymanego ˝o∏nierza. 

5. Zwolnienie zatrzymanego ˝o∏nierza z powodu,
o którym mowa w ust. 4, stwierdza si´ w protokole za-
trzymania. 

§ 11. Czas zatrzymania liczy si´ od chwili faktyczne-
go podj´cia czynnoÊci zwiàzanych z doprowadzeniem
zatrzymanego ˝o∏nierza, choçby poinformowanie o za-
trzymaniu lub udokumentowanie tego faktu nastàpi∏o
póêniej.

§ 12. Osoba, o której mowa w § 9 ust. 2, która pod-
j´∏a decyzj´ o osadzeniu i zatrzymaniu ̋ o∏nierza w izbie
zatrzymaƒ, niezw∏ocznie zawiadamia o miejscu, dacie
i godzinie zatrzymania oraz osadzenia w izbie zatrzy-
maƒ dowódc´ jednostki wojskowej, w której pe∏ni on
czynnà s∏u˝b´ wojskowà.

§ 13. W razie wniesienia przez zatrzymanego ˝o∏-
nierza odwo∏ania od decyzji o zatrzymaniu, odwo∏anie
oraz kopi´ protoko∏u zatrzymania i inne materia∏y uza-
sadniajàce zatrzymanie  przekazuje si´ niezw∏ocznie do
wojskowego sàdu garnizonowego, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zatrzymania.

§ 14. 1. Zatrzymanego ̋ o∏nierza zwalnia si´ natych-
miast, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a w szcze-
gólnoÊci, gdy:

1) wojskowy sàd garnizonowy wyda postanowienie
o zwolnieniu zatrzymanego,

2) prokurator wojskowy zarzàdzi zwolnienie zatrzyma-
nego,

3) z zaÊwiadczenia lekarskiego wynika, ˝e dalsze osa-
dzenie w izbie zatrzymaƒ mo˝e spowodowaç za-
gro˝enie ˝ycia lub zdrowia zatrzymanego.

2. Zatrzymanego ˝o∏nierza zwalnia si´ tak˝e, je˝eli
w ciàgu 48 godzin od chwili zatrzymania przez osob´,
o której mowa w § 9 ust. 2,  nie zostanie przekazany do
dyspozycji sàdu, wraz z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania.

3. Zatrzymanego ̋ o∏nierza zwalnia si´ równie˝ wte-
dy, gdy w ciàgu 24 godzin od przekazania go do dyspo-
zycji sàdu wojskowego nie dor´czono mu postanowie-
nia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

4. Decyzj´ o zwolnieniu zatrzymanego ˝o∏nierza
z przyczyny okreÊlonej w ust. 1 pkt 3 podejmuje osoba,
o której mowa w § 9 ust. 2, która podj´∏a decyzj´ o osa-
dzeniu zatrzymanego w izbie zatrzymaƒ. Kopi´ decyzji
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dor´cza si´ zatrzymanemu ˝o∏nierzowi oraz ˝o∏nierzo-
wi obs∏ugi izby zatrzymaƒ.

§ 15. Zatrzymanemu ˝o∏nierzowi nale˝y zapewniç
pomoc lekarskà, je˝eli zachodzi uzasadniona obawa, ̋ e
znajduje si´ on w stanie zagra˝ajàcym ˝yciu lub zdro-
wiu, a w szczególnoÊci:

1) gdy ma widoczne obra˝enia cia∏a lub utraci∏ przy-
tomnoÊç,

2) w razie oÊwiadczenia, ˝e cierpi na schorzenia wy-
magajàce sta∏ego lub okresowego leczenia,

3) je˝eli z posiadanych informacji lub okolicznoÊci za-
trzymania wynika, ˝e mo˝e byç chory zakaênie.

§ 16. Osoba, o której mowa w § 9 ust. 2 i która pod-
j´∏a decyzj´ o osadzeniu zatrzymanego ˝o∏nierza
w izbie zatrzymaƒ, zapewnia doprowadzenie zatrzyma-
nego do izby zatrzymaƒ. 

§ 17. Zatrzymanego ˝o∏nierza umieszcza si´ w izbie
zatrzymaƒ, z tym ˝e ˝o∏nierza konwojowanego prze-
trzymuje si´ do czasu usuni´cia przeszkody uniemo˝li-
wiajàcej konwojowanie do w∏aÊciwego aresztu, aresz-
tu Êledczego lub zak∏adu karnego, stosownie do 
art. 253 Kodeksu karnego wykonawczego. Decyzje
w tym przedmiocie podejmuje dowódca konwoju.

§ 18. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ rów-
nie˝ w razie doprowadzenia ˝o∏nierza do oficera dy˝ur-
nego jednostki wojskowej lub jednostki organizacyjnej
˚andarmerii Wojskowej przez Policj´ lub inny upraw-
niony organ, a tak˝e w przypadku, o którym mowa
w art. 40 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 1982 r. 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, 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, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368, Nr 128, poz. 1401 i Nr 131, poz. 1478).

Rozdzia∏ 4

Kontrola osobista, przeglàdanie zawartoÊci baga˝u
i sprawdzanie  ∏adunków

§ 19. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej ma prawo
dokonaç kontroli osobistej w razie uzasadnionego po-
dejrzenia pope∏nienia przez osob´ poddawanà kontro-
li czynu zabronionego pod groêbà kary, gdy kontrola
ma na celu zabezpieczenie lub ujawnienie dowodów
albo rzeczy majàcych zwiàzek z czynem zabronionym.

§ 20. Kontroli osobistej dokonuje si´, w miar´ mo˝-
liwoÊci, w pomieszczeniu niedost´pnym na czas kon-
troli dla osób postronnych i przez osob´ tej samej p∏ci
co osoba poddawana kontroli.

§ 21. Na ̋ àdanie osoby, która ma byç poddana  kon-
troli osobistej, zapewnia si´ udzia∏ osoby wskazanej

przez t´ osob´, a tak˝e mo˝na przybraç osob´ wskaza-
nà przez ˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej przeprowa-
dzajàcego t´ czynnoÊç.

§ 22. 1. Przeglàdanie zawartoÊci baga˝u osobistego
i sprawdzanie ∏adunków w Êrodkach transportu làdo-
wego, powietrznego i wodnego przeprowadza si´
w obecnoÊci w∏aÊciciela  baga˝u lub ∏adunku, a gdy
jest to niemo˝liwe, w obecnoÊci  osoby wyznaczonej
przez przeprowadzajàcego t´ czynnoÊç ˝o∏nierza ˚an-
darmerii Wojskowej. Przejrzenia zawartoÊci baga˝u lub
sprawdzenia ∏adunku przyj´tego do przewozu dokonu-
je si´ wy∏àcznie w obecnoÊci przedstawiciela przewoê-
nika lub spedytora.

2. Je˝eli zw∏oka w przeprowadzeniu czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, mo˝e spowodowaç zagro˝e-
nie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, przej-
rzenia zawartoÊci baga˝u i sprawdzenia ∏adunku mo˝-
na dokonaç bez obecnoÊci osób wymienionych
w ust.1.

§ 23. W przypadku gdy przedmioty ujawnione
w wyniku przejrzenia zawartoÊci baga˝u lub sprawdze-
nia ∏adunku stwarzajà niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia,
zdrowia ludzkiego lub mienia, ˝o∏nierz ˚andarmerii
Wojskowej jest obowiàzany podjàç dzia∏ania zmierza-
jàce do usuni´cia niebezpieczeƒstwa.

§ 24. 1. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej nie wyko-
nuje czynnoÊci, o których mowa w § 19—22, w stosun-
ku do osób korzystajàcych z immunitetu  dyplomatycz-
nego, konsularnego, parlamentarnego, s´dziowskiego
albo prokuratorskiego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dzia∏aƒ zmierzajàcych
do  usuni´cia bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa dla
˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

§ 25. 1. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej, który do-
kona∏ przejrzenia zawartoÊci baga˝u lub sprawdzenia
∏adunku, sporzàdza meldunek, w którym podaje
w szczególnoÊci swoje dane osobowe, rodzaj wykona-
nej czynnoÊci oraz jej miejsce, czas i przyczyn´, dane
osobowe osoby albo dane Êrodka transportu, wobec
których czynnoÊç zosta∏a dokonana, dane osobowe
osób obecnych przy czynnoÊci, opis zatrzymanych
przedmiotów oraz informacj´ o dzia∏aniach podj´tych
w zwiàzku ze znalezieniem przedmiotów.

2. Na ̋ àdanie przedstawiciela przewoênika lub spe-
dytora baga˝u lub towaru dor´cza si´ mu odpis mel-
dunku, o którym mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 5

Udzielanie pouczeƒ, wydawanie rozkazów (poleceƒ)
w granicach niezb´dnych do wykonania czynnoÊci

s∏u˝bowej

§ 26. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà sto-
sowaç pouczenie jako form´ interwencji wobec osób,
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,  w przypadku
pope∏nienia przez nie przewinienia dyscyplinarnego.
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§ 27. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej w toku wy-
konywania czynnoÊci s∏u˝bowych majà prawo wyda-
wania rozkazów (poleceƒ) wobec osób, o których mo-
wa w art. 3 ust. 2 ustawy, w granicach niezb´dnych do
wykonania czynnoÊci s∏u˝bowej.

§ 28. Fakt zastosowania pouczenia ˝o∏nierze ˚an-
darmerii Wojskowej odnotowujà w ksià˝ce dowódcy
patrolu.

Rozdzia∏ 6

˚àdanie niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzàdu te-
rytorialnego, przedsi´biorców, stowarzyszeƒ, fundacji
i innych jednostek organizacyjnych, jak równie˝ zwra-
canie si´ w nag∏ych przypadkach do ka˝dej osoby

o udzielenie doraênej pomocy

§ 29. 1. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej mogà
zwracaç si´ z ˝àdaniem lub proÊbà o udzielenie nie-
zb´dnej pomocy, je˝eli wykonanie czynnoÊci s∏u˝bo-
wej by∏oby bez tej pomocy niemo˝liwe lub znacznie
utrudnione.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e obejmo-
waç:

1) udost´pnienie na czas okreÊlony nieruchomoÊci
lub ich cz´Êci,

2) u˝yczenie Êrodków transportu lub ∏àcznoÊci albo in-
nych rzeczy,

3) umo˝liwienie eksploatacji urzàdzeƒ technicznych,

4) wykonanie innych wskazanych czynnoÊci.

§ 30.  Udzielenie pomocy, o której mowa w § 29
ust. 1, nie mo˝e spowodowaç zak∏ócenia funkcjonowa-
nia pogotowia ratunkowego lub technicznego, stra˝y
po˝arnej albo innej specjalistycznej s∏u˝by ratowniczej.

§ 31. 1. Warunkiem skorzystania z doraênej pomo-
cy obywatela jest wyra˝enie przez niego zgody.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli ̋ o∏nierz ̊ an-
darmerii Wojskowej wykonuje czynnoÊci s∏u˝bowe:

1) na pisemne polecenie sàdu lub prokuratora woj-
skowego,

2) w celu ratowania ˝ycia lub zdrowia albo mienia,

3) w razie prowadzenia poÊcigu za sprawcà przest´p-
stwa.

3. O skorzystaniu z pomocy, o której mowa w
ust. 2, a tak˝e o jej rodzaju i zakresie oraz o podmiocie,
który udzieli∏ pomocy, ˝o∏nierz ̊ andarmerii Wojskowej
sk∏ada meldunek komendantowi jednostki organiza-
cyjnej ˚andarmerii Wojskowej.

§ 32. 1. Z ˝àdaniem lub proÊbà o udzielenie nie-
zb´dnej pomocy wyst´pujà komendanci jednostek or-

ganizacyjnych ̊ andarmerii Wojskowej lub upowa˝nie-
ni przez nich ˝o∏nierze.

2. ˚àdanie lub proÊb´, o których mowa w ust. 1,
sporzàdza si´ na piÊmie, podajàc podstaw´ prawnà,
przyczyn´ oraz rodzaj i zakres oczekiwanej pomocy,
a tak˝e wskazanie ̋ o∏nierza, który b´dzie korzysta∏ z po-
mocy.

§ 33. Je˝eli udzielenie niezb´dnej pomocy wià˝e si´
z informacjami niejawnymi, ˝o∏nierz ˚andarmerii
Wojskowej zobowiàzuje osob´ udzielajàcà pomocy do
zachowania w tajemnicy tych informacji oraz pobiera
od niej pisemne oÊwiadczenie w tej sprawie.

§ 34. 1. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej, z zastrze-
˝eniem ust. 3, wydaje pokwitowanie na rzeczy u˝yczo-
ne w ramach pomocy.

2. Pokwitowanie powinno zawieraç:

1) stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko ˝o∏nierza przyj-
mujàcego rzecz oraz nazw´ i miejscowoÊç stacjo-
nowania jednostki organizacyjnej ˚andarmerii
Wojskowej, w której pe∏ni on czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà,

2) miejsce, dat´ i godzin´ przyj´cia  rzeczy,

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres w∏aÊciciela
rzeczy,

4) okreÊlenie rzeczy z opisem jej stanu i szacunkowej
wartoÊci,

5) okreÊlenie miejsca i, w miar´ mo˝liwoÊci, terminu
zwrotu rzeczy,

6) podpis ˝o∏nierza i w∏aÊciciela rzeczy lub jego repre-
zentanta.

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
niezw∏ocznego dzia∏ania, w szczególnoÊci dla ratowa-
nia ̋ ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia lub prowa-
dzenia poÊcigu za sprawcà przest´pstwa, mo˝na od-
stàpiç od wydania pokwitowania.

4. Je˝eli w pokwitowaniu nie okreÊlono terminu
zwrotu rzeczy oraz w sytuacji, o której mowa w ust. 3,
˝o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej jest obowiàzany
zwróciç rzecz niezw∏ocznie po wykonaniu czynnoÊci
s∏u˝bowej, do której ona by∏a niezb´dna.

§ 35. 1. W razie wykonania czynnoÊci s∏u˝bowej
przed uzgodnionym terminem albo ustania potrzeby
korzystania z rzeczy, nale˝y jà niezw∏ocznie zwróciç
w∏aÊcicielowi.

2. Zwrot rzeczy nast´puje protokolarnie, w terminie
i miejscu uzgodnionym z w∏aÊcicielem rzeczy lub jego
reprezentantem. 

3. Protokó∏ zwrotu rzeczy powinien zawieraç:

1) stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko ˝o∏nierza doko-
nujàcego zwrotu rzeczy oraz nazw´ i miejscowoÊç
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stacjonowania jednostki organizacyjnej ˚andarme-
rii Wojskowej, w której pe∏ni on czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà,

2) miejsce, dat´ i godzin´ zwrotu rzeczy,

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres w∏aÊciciela al-
bo osoby upowa˝nionej do odbioru rzeczy,

4) okreÊlenie rzeczy z opisem jej stanu przed i po u˝y-
ciu do pomocy, ze wskazaniem ewentualnych
uszkodzeƒ i opisem zu˝ycia,

5) oÊwiadczenie osoby, o której mowa w pkt 3, o sta-
nie odbieranej rzeczy, 

6) podpis ̋ o∏nierza dokonujàcego zwrotu rzeczy i oso-
by, o której mowa w pkt 3.

4. W razie zg∏oszenia przez osob´, o której mowa
w ust. 3 pkt 3, zastrze˝eƒ co do okreÊlonych w protoko-
le danych dotyczàcych stopnia uszkodzenia albo zu˝y-
cia rzeczy, komendant jednostki organizacyjnej ˚an-

darmerii Wojskowej dokonujàcej zwrotu mo˝e powo-
∏aç rzeczoznawc´ w celu rozpatrzenia zg∏oszonych za-
strze˝eƒ.

§ 36. Rzeczy nieodebrane przez w∏aÊciciela lub jego
reprezentanta w uzgodnionym miejscu i terminie prze-
chowuje si´ w depozycie.

§ 37. Przepisy niniejszego rozdzia∏u dotyczàce w∏a-
Êciciela rzeczy stosuje si´ odpowiednio do posiadacza
rzeczy.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

§ 38. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1851)

Za∏àcznik nr 1

MELDUNEK O DOPROWADZENIU ZATRZYMANEGO

W dniu ........................................................................................................ o godz. .......................................................

...........................................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko oraz funkcja pe∏niona przez osob´ dokonujàcà zatrzymania)

zatrzyma∏...........................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko zatrzymanego lub adnotacja „którego to˝samoÊci nie mo˝na ustaliç”)

z .........................................................................................................................................................................................
(miejsce pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej)

i doprowadzi∏ do ..............................................................................................................................................................
(stanowisko s∏u˝bowe lub funkcja pe∏niona przez osob´, do której nastàpi∏o doprowadzenie)

Zatrzymanie rozpocz´to dnia .............................................. o godz. .................. w ......................................................

Przyczyna doprowadzenia zatrzymanego .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

WZÓR



Poszkodowani i Êwiadkowie zdarzenia, które by∏o przyczynà zatrzymania

...........................................................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska oraz adresy)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Zatrzymanemu odebrano wojskowy dokument osobisty ...........................................................................................
(rodzaj, seria i nr dokumentu)

oraz odebrano .................................................................................................................................................................
(wyszczególniç odebrane przedmioty)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Zatrzymanego dowieziono z ...........................................................................................................................................
(miejsce rozpocz´cia doprowadzenia)

do ............................................................................................................................... samochodem marki.....................
(stanowisko s∏u˝bowe lub funkcja pe∏niona przez osob´, do której nastàpi∏o doprowadzenie)

nr rejestracyjny ........................ iloÊç kilometrów .................. s∏ownie ........................................................................

Uwagi doprowadzajàcego .....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Dokumenty i przedmioty odebrane zatrzymanemu przekazano organowi, do którego nastàpi∏o doprowadzenie.
Zatrzymanego zwolniono z uwagi na brak podstaw do jego zatrzymania — osadzono w (*) 

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Uwagi organu, do którego nastàpi∏o doprowadzenie.........................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Podpis osoby, do której nastàpi∏o doprowadzenie Podpis doprowadzajàcego

.................................................................................... ..............................................

————————
(*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13062 — Poz. 1851



Za∏àcznik nr 2
WZÓR

.........................................................,                                                      ................................., dnia ................................
(piecz´ç nag∏ówkowa)

PROTOKÓ¸ ZATRZYMANIA

...........................................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe lub funkcja pe∏niona przez osob´ dokonujàcà zatrzymania)

na podstawie art. 18 pkt ..... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) podjà∏ decyzj´ o zatrzymaniu – osadzeniu w izbie za-
trzymaƒ*

w dniu ..........................................................  ...... 20..................... r. o godzinie ............................................................

...........................................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy oraz imi´ i nazwisko zatrzymanego lub adnotacja „którego to˝samoÊci nie mo˝na ustaliç”)

z.........................................................................................................................................................................................
(miejsce pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej)

z powodu .........................................................................................................................................................................
(podaç przyczyn´ zatrzymania ze zwi´z∏ym opisem zdarzenia)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Zatrzymanego doprowadzi∏ ...........................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe lub funkcja pe∏niona przez osob´, 

która doprowadzi∏a zatrzymanego)

Doprowadzenie rozpocz´to dnia .................................................................. o godzinie ..............................................

Od zatrzymanego odebrano nast´pujàce przedmioty : ...............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

które przekazano do ........................................................................................................................................................
(podaç nazw´ depozytu)

Ze wzgl´du na niemo˝liwy — utrudniony kontakt z zatrzymanym z powodu .......................................................... 

.....................................................................................................................................................przedmioty wymienio-

ne wy˝ej odebrano zatrzymanemu w obecnoÊci osoby przybranej, tj. 

.........................................................................................................................................................................................*
(podaç dane osobowe osoby przybranej oraz miejsce zamieszkania)

Zatrzymanego poinformowano o podstawie prawnej i przyczynie zatrzymania oraz pouczono o prawie:
– wniesienia za˝alenia do Wojskowego Sàdu Garnizonowego w....................................................
– ˝àdania nawiàzania w dost´pnej formie kontaktu i bezpoÊredniej rozmowy z adwokatem,
– ˝àdania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbli˝szej lub innej osoby zamiast lub obok osoby najbli˝szej.

Zatrzymany oÊwiadczy∏: ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................... ..........................................................
(podpis zatrzymanego) (podpis osoby dokonujàcej zatrzymania)
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O zatrzymaniu powiadomiono osoby wskazane przez zatrzymanego .......................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

O zatrzymaniu zawiadomiono dowódc´ (szefa, komendanta, dyrektora)

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki wojskowej albo komórki lub jednostki organizacyjnej i jej siedziba)

oraz prokuratora wojskowego ....................................................................................................................................*.

Zatrzymanego skierowano na badania lekarskie do ...................................................................................................,

który stwierdzi∏ brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do osadzenia w izbie zatrzymaƒ.

Zatrzymanemu udzielono pomocy lekarskiej, polegajàcej na .....................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................*

Zatrzymanemu dor´czono kopi´ protoko∏u zatrzymania w dniu .................................................... o godz. .............

.......................................... .......................................................
podpis zatrzymanego                                                              podpis osoby dokonujàcej zatrzymania

Zatrzymany ........................................................................................................ w dniu ................................................
(podaç stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko)

o godz. ............................... zosta∏ przyj´ty do ...............................................................................................................
(podaç miejsce osadzenia zatrzymanego)

Zatrzymanego zwolniono z .................................................... – przekazano konwojowi* ...........................................

........................ w dniu ..................................... o godz. ........................ oraz wydano przedmioty odebrane w toku 

zatrzymania — bez wydania przedmiotów odebranych w toku zatrzymania*.

O zwolnieniu zatrzymanego powiadomiono ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...................................................................
(podpis komendanta — profosa)

________________
* Niepotrzebne  skreÊliç.
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