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Na podstawie art. 19 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:

§ 1. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej sà upowa˝-
nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu kar-
nego za wykroczenia okreÊlone w:

1) art. 54, 55, art. 64, 67 § 2, art. 75 § 1, art. 76—78, 80
§ 1, art. 81, 82 § 1 pkt 1—5 oraz 7 i 8, art. 84, 86 § 1
i 2, art. 88—91, 92 § 2, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2 oraz
pkt 4—6 i § 2 za czyny okreÊlone w § 1 pkt 2 oraz
pkt 4—6, a tak˝e art. 97, 98, 108, 109, 140—145 usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ
(Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981  r. Nr 24, poz. 124,
z 1982  r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r.
Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986  r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324,
z 1989  r. Nr 34, poz.180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297,
Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75,
poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992  r. Nr 24, poz. 101,
z 1994  r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29,
Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997  r. Nr 54,
poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz.
602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz.
724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz.
942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz.
931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000  r. Nr 22, poz. 271, Nr
73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149,
Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129,
poz. 1438),

2) art. 55 pkt 2—5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189), 

3) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-
bactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 750, z 2000  r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115,
poz. 1229),

4) art. 59 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623),

5) art. 79—81 ustawy z dnia 22 czerwca 1995  r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, Nr 141, poz. 692,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31,
Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r.
Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1085,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 154, poz. 1800),

6) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995  r.
o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55, z 1997  r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1999  r. Nr 96, poz. 1107),

7) art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400), 

8) art. 51 ust. 1—3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o bro-
ni i amunicji  (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27,
poz. 298).

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

1862

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej sà upowa˝nieni do nak∏adania
grzywien  w drodze mandatu karnego.

1863

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie osób, w stosunku do których ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci ochronne, oraz zakresu
i trybu wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-

ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne wobec:

1) Ministra Obrony Narodowej,

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka
Sejmu, Marsza∏ka Senatu i Prezesa Rady Ministrów
wy∏àcznie podczas ich pobytu na terenie jednostek
wojskowych,

3) Sekretarza Stanu — I Zast´pcy Ministra Obrony Na-
rodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych,
w trakcie których sà wymagane szczególne warun-
ki bezpieczeƒstwa,

4) cz∏onków wojskowych delegacji zagranicznych
przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia,

5) osób oraz delegacji ochranianych przez Biuro
Ochrony Rzàdu podczas ich pobytu na terenie jed-
nostek wojskowych,

6) innych osób na podstawie odr´bnej decyzji Mini-
stra Obrony Narodowej.

§ 2. ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne w formie:

1) ochrony bezpoÊredniej,

2) ochrony w miejscach pracy,

3) ochrony w miejscach czasowego pobytu,

4) pilotowania kolumn pojazdów,

5) rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego,

6) ochrony sanitarnej ˝ywienia,

7) czynnoÊci rozpoznawczych i prewencyjnych wobec
obs∏ugi prasowej i radiowo-telewizyjnej.

§ 3. Ministrowi Obrony Narodowej przys∏uguje
ochrona poprzez przydzielenie:

1) ˝o∏nierza ochrony,

2) samochodu s∏u˝bowego z kierowcà — uzbrojonym
˝o∏nierzem ochrony.

§ 4. 1. W stosunku do osób, o których mowa w § 1
pkt 1 i 4, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne okreÊlone w § 2.

2. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 
pkt 2 i 5, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne, których zakres ka˝dorazowo jest okreÊlany
przez Biuro Ochrony Rzàdu.

3. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 3
i 6, ˚andarmeria Wojskowa wykonuje czynnoÊci
ochronne okreÊlane ka˝dorazowo przez Ministra Obro-
ny Narodowej.

§ 5. 1. Osoby obj´te ochronà mogà wystàpiç
z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o odstà-
pienie od sprawowania ochrony lub jej ograniczenie.

2. Odstàpienie od sprawowania ochrony lub jej
ograniczenie nast´puje na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej. 

§ 6. 1. Ochron´ osób, o których mowa w § 1 pkt 1,
3 i 6, w czasie ich wyjazdów za granic´ organizuje si´
na polecenie Ministra Obrony Narodowej, który okre-
Êla formy jej realizacji.

2. Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej de-
leguje w celu, o którym mowa w ust. 1, niezb´dnà licz-
b´ podleg∏ych mu ̋ o∏nierzy do wspó∏pracy z zagranicz-
nymi s∏u˝bami ochronnymi.

§ 7. ˚andarmeria Wojskowa opracowuje plany za-
bezpieczeƒ ochronnych osób, o których mowa w § 1
pkt 2 i 5, na podstawie danych przekazywanych przez
Biuro Ochrony Rzàdu.

§ 8. Wspó∏dzia∏anie ˚andarmerii Wojskowej z Biu-
rem Ochrony Rzàdu organizujà ka˝dorazowo Komen-
dant G∏ówny i Komendant Mazowieckiego Oddzia∏u
˚andarmerii Wojskowej.

§ 9. Na wniosek Szefa Biura Ochrony Rzàdu, w ce-
lu koordynacji dzia∏aƒ ochronnych realizowanych na
terenie jednostek wojskowych, mo˝e byç powo∏any ze-
spó∏ kierowania sk∏adajàcy si´ z ˝o∏nierzy ˚andarmerii
Wojskowej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

§ 10. Zabezpieczeniem ochronnym na terenie jedno-
stek wojskowych wobec osób, o których mowa w § 1 
pkt 2 i 5, kierujà wspólnie:

1) w fazie przygotowania i organizacji dzia∏aƒ:

a) dowódca grupy przygotowania dzia∏aƒ ˚andar-
merii Wojskowej,

b) dowódca grupy przygotowania dzia∏aƒ Biura
Ochrony Rzàdu;

2) w fazie realizacji dzia∏aƒ:

a) dowódca grupy ochronnej Biura Ochrony Rzà-
du,

b) dowódca grupy ochronnej ˚andarmerii Wojsko-
wej.

§ 11. Dowódcy, o których mowa w § 10, dokonujà
wymiany informacji o zagro˝eniach i zdarzeniach ma-
jàcych istotne znaczenie dla bezpieczeƒstwa osób
ochranianych.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1863)

CZ¸ONKOWIE WOJSKOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJÑCY NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PRZYS¸UGUJE OCHRONA ˚ANDARMERII WOJSKOWEJ

1. Przewodniczàcy i zast´pcy przewodniczàcego Ko-
mitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Pó∏noc-
noatlantyckiego.

2. Dowódca i zast´pca dowódcy Po∏àczonych Si∏
Zbrojnych Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyc-
kiego w Europie.

3. Ministrowie obrony.

4. Szefowie sztabów generalnych si∏ zbrojnych.

5. Dowódcy Regionalnych Si∏ Sojuszniczych Europy
Pó∏nocnej i Europy Po∏udniowej.

6. Cz∏onkowie wojskowych delegacji zagranicznych
paƒstw, w których sà wymagane szczególne wa-
runki bezpieczeƒstwa.

7. Cz∏onkowie zespo∏ów inspekcyjnych i towarzyszà-
cych oraz za∏óg Êrodków transportowych prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç inspekcyjnà zgodnie ze sto-
sownymi umowami mi´dzynarodowymi, w zakre-
sie nienale˝àcym na podstawie odr´bnych przepi-
sów do w∏aÊciwoÊci Biura Ochrony Rzàdu.

1864

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez ˚andarmeri´ Wojskowà oraz przechowywa-
nia i przekazywania wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania 

i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

Na podstawie art. 31 ust. 20 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-
ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentowanie kontroli operacyjnej, zwa-
nej dalej „kontrolà”, odbywa si´ w sposób zapewnia-
jàcy ochron´ form i metod realizacji zadaƒ, gromadzo-
nych informacji oraz w∏asnych obiektów i danych iden-
tyfikujàcych ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej oraz
osób udzielajàcych im pomocy. 

2. Dokumentacj´ sporzàdzonà w zwiàzku z przepro-
wadzeniem kontroli operacyjnej oznacza si´ w sposób
przewidziany dla materia∏ów zawierajàcych informacje
niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà.

§ 2. 1. Dokumentacj´ kontroli stanowià:

1) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ̊ andar-
merii Wojskowej o zarzàdzenie kontroli,

2) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki,

3) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego
o zarzàdzeniu kontroli,

4) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego
o przed∏u˝eniu kontroli,

5) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego
w sprawie prowadzenia kontroli zarzàdzonej przez
Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej
lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,

6) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego ze-
zwalajàce na odstàpienie od zniszczenia materia-
∏ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli,
na prowadzenie której nie zosta∏a udzielona zgoda
przez sàd, 

7) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na z∏o˝e-
nie przez Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej wniosku o zarzàdzenie kontroli,

8) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarzà-
dzenie przez Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki,


