
Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) organizacj´, warunki i sposób wykonywania kon-
troli ruchu drogowego przez ˝o∏nierzy ˚andarme-
rii Wojskowej i ˝o∏nierzy wojskowych organów po-
rzàdkowych w stosunku do kierujàcych pojazdami
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sto-
sunku do ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà kierujàcych innymi pojazdami;

2) organizacj´, warunki i sposób kierowania ruchem
drogowym przez ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojsko-
wej i ˝o∏nierzy wojskowych organów porzàdko-
wych, w zwiàzku z pilotowaniem kolumn wojsko-
wych;

3) warunki i tryb wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojsko-
wej z Policjà w prowadzeniu ewidencji kierowców
naruszajàcych przepisy ruchu drogowego.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) ˚W — rozumie si´ przez to ˚andarmeri´ Wojsko-
wà.

Rozdzia∏ 2

Kontrola ruchu drogowego

§ 3. W celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogo-
wego ˝o∏nierz ˚W i ˝o∏nierz wojskowego organu po-
rzàdkowego wydaje polecenia i sygna∏y: 

1) poruszajàc si´ pieszo;

2) znajdujàc si´ w pojeêdzie lub na pojeêdzie;

3) jadàc wierzchem;

4) znajdujàc si´ na pok∏adzie statku powietrznego.

§ 4. 1. Umundurowany ˝o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz
wojskowego organu porzàdkowego, w warunkach do-
statecznej widocznoÊci, podaje sygna∏y tarczà do za-
trzymywania pojazdów lub r´kà, a w warunkach nie-
dostatecznej widocznoÊci — latarkà ze Êwiat∏em czer-
wonym albo tarczà do zatrzymywania pojazdów ze
Êwiat∏em odblaskowym lub Êwiat∏em czerwonym.

2. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje si´
z dostatecznej odleg∏oÊci, w sposób zapewniajàcy je-
go dostrze˝enie przez kierujàcego pojazdem oraz bez-
pieczne zatrzymanie we wskazanym miejscu. 

3. Miejsce zatrzymania pojazdu mo˝e byç wyzna-
czone przez ustawienie znaku „stój — kontrola drogo-
wa”.

§ 5. 1. Pojazd powinien byç zatrzymany w miejscu,
gdzie nie utrudnia ruchu i nie zagra˝a bezpieczeƒstwu.

2. W celu dojazdu do miejsca, o którym mowa
w ust. 1, ˝o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz wojskowego organu
porzàdkowego mo˝e wydaç kontrolowanemu uczest-
nikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem s∏u˝bowym
˚W lub wojskowego organu porzàdkowego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie konieczno-
Êci zatrzymania pojazdu:

1) w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ poÊcigowych;

2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie,
i˝ bezpoÊrednio zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego ze wzgl´du na swój stan techniczny
lub zachowanie si´ kierujàcego.

4. Pojazd s∏u˝bowy ˚W lub wojskowego organu
porzàdkowego powinien byç, w miar´ mo˝liwoÊci,
ustawiony za zatrzymanym pojazdem.

5. W przypadku zatrzymania pojazdu w miejscu,
gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny spo-
sób mo˝e zagra˝aç bezpieczeƒstwu, kierujàcy pojaz-
dem s∏u˝bowym ˚W lub wojskowego organu porzàd-
kowego, przed przystàpieniem do kontroli, w∏àcza nie-
bieskie Êwiat∏o b∏yskowe.

§ 6. 1. ˚o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz wojskowego orga-
nu porzàdkowego podaje kontrolowanemu uczestni-
kowi ruchu stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz przyczyn´ za-
trzymania, a ponadto na jego ˝àdanie okazuje legity-
macj´ s∏u˝bowà.

2. Legitymacj´ s∏u˝bowà okazuje si´ w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie serii i numeru legitymacji
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez ˚andarmeri´ Wojskowà i woj-
skowe organy porzàdkowe oraz warunków i trybu wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej z Policjà 

w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszajàcych przepisy ruchu drogowego

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.



(numeru odznaki identyfikacyjnej) oraz nazwy jednost-
ki organizacyjnej, do której ˝o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz
wojskowego organu porzàdkowego nale˝y.

3. Przyst´pujàc do czynnoÊci kontrolnych, ˝o∏nierz
˚W lub ˝o∏nierz wojskowego organu porzàdkowego
mo˝e wydaç polecenie unieruchomienia silnika pojaz-
du.

4. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami bez-
pieczeƒstwa lub uwarunkowanych charakterem kon-
troli ˝o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz wojskowego organu po-
rzàdkowego mo˝e wydaç kierujàcemu pojazdem lub
jego pasa˝erowi polecenie opuszczenia pojazdu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie zatrzyma-
nia pojazdu:

1) w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ poÊcigowych;

2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e
pochodzi z przest´pstwa;

3) je˝eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e znaj-
dujà si´ w nim osoby, które pope∏ni∏y przest´p-
stwo.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, w za-
le˝noÊci od zaistnia∏ej sytuacji, ˝o∏nierz ˚W lub ˝o∏-
nierz wojskowego organu porzàdkowego nakazuje po-
zostaç w pojeêdzie i trzymaç r´ce w sposób widoczny
kierujàcemu pojazdem na kierownicy, a pasa˝erowi na
podsufitce, albo nakazuje opuÊciç pojazd, stanàç
w rozkroku i oprzeç r´ce na dachu (boku) pojazdu lub
po∏o˝yç si´ twarzà do ziemi.

§ 7. Do pojazdu s∏u˝bowego ˚W lub wojskowego
organu porzàdkowego uczestnik ruchu mo˝e byç
wpuszczony tylko w razie koniecznoÊci:

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia go, w szczególnoÊci do: jednostki
˚W, komendy garnizonu, jednostki wojskowej, 
Policji, izby zatrzymaƒ lub zak∏adu opieki zdro-
wotnej;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartoÊci
w organizmie alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego
podobnie do alkoholu, je˝eli wykonanie tej czyn-
noÊci w innych warunkach by∏oby niemo˝liwe lub
mog∏oby zak∏óciç porzàdek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykrocze-
nia;

5) przeprowadzenia czynnoÊci procesowych.

§ 8. ˚o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz wojskowego organu
porzàdkowego, zatrzymujàc dokument stwierdzajàcy
uprawnienie do kierowania pojazdami lub jego u˝y-
wania, wydaje pokwitowanie wed∏ug wzoru okreÊlo-
nego w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 grud-
nia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144, Nr 26, poz. 230
i Nr 230, poz. 2310).

§ 9. ˚o∏nierz ˚W lub ˝o∏nierz wojskowego organu
porzàdkowego mo˝e kierowaç kontrolowanym pojaz-
dem w zakresie posiadanego uprawnienia do kiero-
wania pojazdami, je˝eli jest to niezb´dne dla:

1) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojaz-
du, a w szczególnoÊci skutecznoÊci dzia∏ania ha-
mulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi
pojazdu;

2) sprowadzenia pojazdu, którym kierowa∏a osoba
znajdujàca si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub w stanie
po u˝yciu alkoholu albo b´dàca pod wp∏ywem
Êrodka odurzajàcego lub dzia∏ajàcego podobnie
do alkoholu, zatrzymanego w miejscu zabronio-
nym.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym w rozporzàdze-
niu stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 8.

Rozdzia∏ 3

Kierowanie ruchem drogowym

§ 11. 1. W zwiàzku z pilotowaniem kolumn wojsko-
wych albo w razie akcji zwiàzanej z ratowaniem ˝ycia
lub mienia umundurowani ˝o∏nierze ˚W i ˝o∏nierze
wojskowych organów porzàdkowych kierujà ruchem
drogowym, wydajàc polecenia i sygna∏y w celu krót-
kotrwa∏ego zamkni´cia lub otwarcia ruchu na drodze
na czas przejazdu pojazdu lub kolumny (kolumn) po-
jazdów wojskowych.

2. ˚o∏nierze ˚W i ˝o∏nierze wojskowych organów
porzàdkowych mogà równie˝ kierowaç ruchem dro-
gowym na drogach publicznych w ramach szkolenia. 

3. W razie akcji zwiàzanej z ratowaniem ˝ycia lub
zdrowia albo przywracania zak∏óconego porzàdku pu-
blicznego ˝o∏nierze ˚W lub wojskowych organów po-
rzàdkowych kierujà ruchem drogowym do czasu za-
koƒczenia akcji albo przej´cia tych czynnoÊci przez
w∏aÊciwy organ.

§ 12. ˚o∏nierze ˚W i ˝o∏nierze wojskowych orga-
nów porzàdkowych przed przystàpieniem do kierowa-
nia ruchem drogowym powinni w miar´ mo˝liwoÊci
powiadomiç w∏aÊciwà terytorialnie jednostk´ Policji. 

§ 13. 1. Znaczenie poleceƒ i sygna∏ów podawa-
nych przez ˝o∏nierzy ˚W oraz ˝o∏nierzy wojskowych
organów porzàdkowych, kierujàcych ruchem, okreÊla-
jà przepisy w sprawie znaków i sygna∏ów drogowych. 

2. Polecenia i sygna∏y, o których mowa w ust. 1,
powinny byç jednoznaczne i zrozumia∏e dla osób, dla
których sà przeznaczone.

§ 14. W zakresie nieuregulowanym w rozporzàdze-
niu stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
17 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem dro-
gowym (Dz. U. Nr 182, poz. 1784 oraz z 2004 r. Nr 27,
poz. 243).
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Rozdzia∏ 4

Wspó∏dzia∏anie ˚andarmerii Wojskowej z Policjà
w ewidencjonowaniu kierowców naruszajàcych

przepisy ruchu drogowego

§ 15. 1. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów
ruchu drogowego, podlegajàcego wpisaniu do ewi-
dencji, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, przez
˝o∏nierza pe∏niàcego czynnà s∏u˝b´ wojskowà lub innà
osob´ kierujàcà pojazdem Si∏ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, komendant jednostki organizacyjnej ˚W
informuje niezw∏ocznie o tym komendanta wojewódz-
kiego Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania tej osoby.

2. Informacj´ o naruszeniu przepisów ruchu drogo-
wego przekazuje si´ na karcie rejestracyjnej, której
wzór okreÊlony zosta∏ w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie post´powania z kie-
rowcami naruszajàcymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. Nr 236, poz. 1998 oraz z 2003 r. Nr 35, poz. 311).

§ 16. W razie otrzymania informacji od sàdu woj-
skowego, prokuratora wojskowego lub starosty o po-
stanowieniu (decyzji) o zatrzymaniu prawa jazdy, o de-

cyzji o cofni´ciu lub przywróceniu uprawnieƒ do kie-
rowania pojazdem albo o orzeczeniu Êrodka karnego
lub kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów,
komendant jednostki organizacyjnej ˚W przekazuje
niezw∏ocznie t´ informacj´ komendantowi wojewódz-
kiemu Policji w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania osoby, której to dotyczy.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1998 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ru-
chem przez wojskowe organy porzàdkowe (Dz. U. Nr 63,
poz. 411), które utraci∏o moc z dniem 31 grudnia 2003 r.
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie bezp∏atnego wy˝ywienia ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-
wodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, w których
˝o∏nierzom zawodowym i kandydatom na ˝o∏nierzy
zawodowych przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie oraz
rodzaje norm tego wy˝ywienia.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) zasadniczej normie wy˝ywienia — nale˝y przez to
rozumieç iloÊç Êrodków spo˝ywczych przys∏ugujà-
cà ˝o∏nierzowi w ciàgu doby;

2) dodatkowej normie wy˝ywienia — nale˝y przez to
rozumieç iloÊç Êrodków spo˝ywczych lub napoju,
przys∏ugujàcà ˝o∏nierzowi w ciàgu doby, jako uzu-

pe∏nienie zasadniczej normy wy˝ywienia albo jako
oddzielny posi∏ek lub porcja napoju;

3) dominujàcej normie wy˝ywienia — nale˝y przez to
rozumieç zasadniczà norm´, wed∏ug której jest ˝y-
wiona najwi´ksza grupa ˝o∏nierzy ze wszystkich
˝ywionych w danej jednostce wojskowej;

4) wartoÊci pieni´˝nej normy wy˝ywienia — nale˝y
przez to rozumieç wartoÊç produktów spo˝yw-
czych, w Êrednich cenach zakupu, wchodzàcych
w sk∏ad zasadniczej lub dodatkowej normy wy˝y-
wienia;

5) çwiczeniach w garnizonie — nale˝y przez to rozu-
mieç zaj´cia szkoleniowe po∏àczone z przebywa-
niem ˝o∏nierzy zawodowych w miejscach pe∏nie-
nia s∏u˝by;

6) sportowcach wojskowych — nale˝y przez to rozu-
mieç ˝o∏nierzy czynnie uprawiajàcych sport w ze-


