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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania ˚andarmerii Wojskowej z Wojskowymi S∏u˝bami Informacyjnymi,
wojskowymi organami porzàdkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendanta-

mi) garnizonów.

Na podstawie art. 14 ust. 4 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. Wspó∏dzia∏anie ˚andarmerii Wojskowej z Woj-
skowymi S∏u˝bami Informacyjnymi, wojskowymi or-
ganami porzàdkowymi oraz dowódcami jednostek
wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizo-
nów organizujà w∏aÊciwi miejscowo komendanci jed-
nostek organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej,
wspó∏dzia∏ajàc z szefami jednostek organizacyjnych
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, dowódcami jed-
nostek wojskowych oraz dowódcami (komendantami)
garnizonów.

§ 2. Wspó∏dzia∏anie ˚andarmerii Wojskowej: 

1) z Wojskowymi S∏u˝bami Informacyjnymi polega
w szczególnoÊci na:

a) technicznym zabezpieczeniu czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych orga-
nach porzàdkowych,

b) wymianie informacji o osobach, jeÊli ich przeka-
zanie nie ujawni osobowego êród∏a informacji,

c) wymianie informacji stanowiàcych podstaw´ do
wszcz´cia czynnoÊci na podstawie przepisów
prawa karnego, je˝eli nie sà one zastrze˝one do
przekazania innym organom Paƒstwa,

d) wymianie informacji niezb´dnych do realizowa-
nia czynnoÊci ochronnych, 

e) koordynowaniu przedsi´wzi´ç z zakresu ochro-
ny informacji niejawnych,

f) wspólnym organizowaniu szkoleƒ i kursów spe-
cjalistycznych,

2) z wojskowymi organami porzàdkowymi polega
w szczególnoÊci na: 

a) wzajemnej pomocy w podejmowaniu interwen-
cji w przypadkach pope∏nienia przest´pstwa lub
wykroczenia, a tak˝e naruszania przez ˝o∏nierzy
dyscypliny wojskowej i porzàdku publicznego,

b) ochronie i obronie obiektów wojskowych,

3) z dowódcami jednostek wojskowych oraz dowód-
cami (komendantami) garnizonów polega w szcze-
gólnoÊci na:

a) przeciwdzia∏aniu samowolnym oddaleniom i de-
zercjom, z uwzgl´dnieniem przes∏anek sprzyja-
jàcych tym zjawiskom,

b) wspó∏dzia∏aniu zwiàzanym z ochronà broni,
amunicji, materia∏ów wybuchowych i innych
Êrodków bojowych w magazynach pododdzia∏o-
wych i oddzia∏owych,

c) wspó∏dzia∏aniu w kontroli funkcjonowania syste-
mu ochrony obiektów i sposobu pe∏nienia s∏u˝-
by wartowniczej,

d) koordynowaniu post´powania s∏u˝b dy˝urnych
na wypadek zamachu na obiekty, mienie woj-
skowe i osoby je chroniàce,

e) przechowywaniu prywatnej broni kadry,

f) przeciwdzia∏aniu przest´pczoÊci i zjawiskom pa-
tologicznym w jednostkach wojskowych, w tym:

— przest´pstwom przeciwko zasadom pe∏nienia
s∏u˝by wojskowej i zasadom post´powania
z podw∏adnymi,

— przest´pstwom przeciwko zasadom dyscypli-
ny wojskowej,

— alkoholizmowi i narkomanii,

g) zapewnianiu przestrzegania przez ˝o∏nierzy po-
rzàdku, w tym regulaminów wojskowych i prze-
pisów ubiorczych,

h) zabezpieczaniu uroczystoÊci wojskowych i pa-
triotyczno-religijnych,

i) zabezpieczaniu pobytu w jednostkach wojsko-
wych i garnizonach osób zajmujàcych kierowni-
cze stanowiska paƒstwowe i delegacji zagranicz-
nych,

j) zabezpieczaniu przemarszu, szkoleƒ i çwiczeƒ
wojsk w∏asnych i sojuszniczych na poligonach
i innych obiektach wojskowych.



§ 3. Wspó∏dzia∏anie , o którym mowa w § 2, realizo-
wane jest w szczególnoÊci poprzez:

1) sta∏à wymian´ informacji dotyczàcych pope∏nia-
nych przez ˝o∏nierzy przest´pstw, wykroczeƒ, prze-
strzegania dyscypliny wojskowej i porzàdku pu-
blicznego na terenie garnizonu, 

2) organizowanie dzia∏aƒ profilaktycznych i szkoleƒ
˝o∏nierzy w celu przeciwdzia∏ania naruszeniom za-
sad ochrony obiektów wojskowych i mienia,

3) ustalanie szczegó∏owego wspó∏dzia∏ania w celu za-
pewnienia w∏aÊciwej ochrony broni, amunicji, ma-
teria∏ów wybuchowych, innych Êrodków bojowych

oraz funkcjonowania systemu ochrony obiektów
wojskowych,

4) realizowanie wspólnych przedsi´wzi´ç majàcych
na celu zapobieganie wyst´powaniu zjawisk pato-
logicznych w wojsku,

5) udost´pnianie, w miar´ posiadanych mo˝liwoÊci,
niezb´dnych si∏ i Êrodków.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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