
Na podstawie art. 46 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. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych orga-
nach porzàdkowych.

§ 2. Do zakresu dzia∏ania wojskowych organów po-
rzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by garnizono-
wej w granicach zadaƒ okreÊlonych w art. 46 ust. 1
ustawy nale˝à w szczególnoÊci:

1) oficera inspekcyjnego garnizonu i jego pomocnika:

a) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny woj-
skowej i porzàdku publicznego oraz przepisów
porzàdkowych przez ˝o∏nierzy na terenie garni-
zonu,

b) przyjmowanie zawiadomieƒ o przypadkach na-
ruszeƒ dyscypliny wojskowej i porzàdku publicz-
nego oraz przepisów porzàdkowych obowiàzu-
jàcych w miejscach publicznych,

c) decydowanie o dalszym post´powaniu wobec
doprowadzanych ̋ o∏nierzy, którzy naruszyli dys-
cyplin´ wojskowà lub porzàdek publiczny, albo
przepisy porzàdkowe obowiàzujàce w miejscach
publicznych,

d) zatrzymywanie oraz osadzanie w izbie zatrzy-
maƒ doprowadzanych ˝o∏nierzy, którzy ra˝àco
naruszajà dyscyplin´ wojskowà albo porzàdek
publiczny, je˝eli zachodzi obawa ich ucieczki lub
ukrycia si´ albo zatarcia Êladów czynu lub nie
mo˝na ustaliç ich to˝samoÊci albo znajdujà si´
w miejscu publicznym pod wp∏ywem Êrodka
odurzajàcego lub substancji psychotropowej al-
bo Êrodka zast´pczego, albo te˝ gdy zatrzymanie
jest niezb´dne do niezw∏ocznego przywrócenia
dyscypliny wojskowej lub porzàdku publiczne-
go,

e) decydowanie o u˝yciu Êrodków przymusu bez-
poÊredniego oraz broni palnej, niezb´dnych do
utrzymania wÊród ˝o∏nierzy dyscypliny wojsko-
wej i porzàdku publicznego,

f) decydowanie o sposobie post´powania w przy-
padku zamachu na ochraniane obiekty wojsko-
we,

g) kontrolowanie ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ gar-
nizonowà, patrolowà, konwojowà i asystencyj-
nà,

h) udawanie si´ na miejsce zdarzenia w przypad-
kach wymagajàcych osobistej interwencji,

i) wspó∏dzia∏anie z ˚andarmerià Wojskowà, Policjà,
Stra˝à Granicznà, Stra˝à Ochrony Kolei i innymi
organami porzàdkowymi w przypadkach naru-
szenia przez ˝o∏nierzy dyscypliny wojskowej lub
porzàdku publicznego na terenie garnizonu,

2) komendanta i profosa wojskowego aresztu dyscy-
plinarnego oraz izby zatrzymaƒ:

a) przyjmowanie i zwalnianie z aresztu oraz izby za-
trzymaƒ ˝o∏nierzy ukaranych dyscyplinarnie ka-
rà aresztu i zatrzymanych oraz prowadzenie ich
ewidencji,

b) przechowywanie dokumentów stanowiàcych
podstaw´ przyj´cia do aresztu lub izby zatrzy-
maƒ oraz rzeczy osobistych ˝o∏nierzy, z∏o˝onych
w depozyt,

c) nadzorowanie odbywania przez ˝o∏nierzy kary
aresztu i zatrzymania,

d) decydowanie o u˝yciu Êrodków przymusu bez-
poÊredniego i broni palnej w stosunku do ̋ o∏nie-
rzy osadzonych w areszcie oraz izbie zatrzymaƒ,

e) utrzymywanie izby zatrzymaƒ,

3) dowódcy i ˝o∏nierzy warty garnizonowej:

a) ochrona i obrona obiektów wojskowych,

b) wystawianie posterunków honorowych,

4) dowódcy i ˝o∏nierzy pododdzia∏u alarmowego:

a) doraêna ochrona i obrona obiektów wojsko-
wych,

b) udzia∏ w likwidacji skutków kl´sk ˝ywio∏owych
i zagro˝eƒ Êrodowiska,

c) interwencja w przypadku naruszenia dyscypliny
wojskowej albo szczególnego zak∏ócenia bez-
pieczeƒstwa lub porzàdku publicznego przez ̋ o∏-
nierzy na terenie garnizonu,

5) dowódcy i ˝o∏nierzy patroli:

a) kontrolowanie przestrzegania przez ˝o∏nierzy
dyscypliny wojskowej i porzàdku publicznego
oraz przestrzegania przepisów porzàdkowych
w miejscach publicznych,

b) interweniowanie wobec ̋ o∏nierzy naruszajàcych
dyscyplin´ wojskowà lub porzàdek publiczny al-
bo przepisy porzàdkowe obowiàzujàce w miej-
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scach publicznych,

c) zatrzymywanie oraz doprowadzanie do oficera
inspekcyjnego garnizonu ˝o∏nierzy, którzy ra˝à-
co naruszajà dyscyplin´ wojskowà albo porzà-
dek publiczny, je˝eli zachodzi obawa ich uciecz-
ki lub ukrycia si´ albo zatarcia Êladów czynu lub
nie mo˝na ustaliç ich to˝samoÊci albo znajdujà
si´ w miejscu publicznym pod wp∏ywem Êrodka
odurzajàcego lub substancji psychotropowej al-
bo Êrodka zast´pczego, albo te˝ gdy zatrzymanie
jest niezb´dne do niezw∏ocznego przywrócenia
dyscypliny wojskowej lub porzàdku publiczne-
go,

d) zabezpieczenie uroczystoÊci paƒstwowych i woj-
skowych,

e) wykonywanie innych zadaƒ zleconych przez do-
wódc´ (komendanta) garnizonu,

6) dowódcy i ˝o∏nierzy konwojów i asyst:

a) doprowadzanie ̋ o∏nierzy z miejsca ich zatrzyma-
nia do jednostki wojskowej,

b) ochrona przewo˝onych osób, mienia, Êrodków
p∏atniczych i dokumentów,

c) zapewnienie bezpieczeƒstwa osobie wykonujà-
cej czynnoÊci egzekucyjne, porzàdku w miejscu
wykonywania tych czynnoÊci oraz udzielenie po-
mocy przy ich wykonywaniu.

§ 3. S∏u˝ba garnizonowa wykonuje zadania, o któ-
rych mowa w § 2, na terenie garnizonu, z wy∏àczeniem
terenów jednostek wojskowych rozmieszczonych
w tym garnizonie, w których jest wyznaczona s∏u˝ba
wewn´trzna.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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