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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r.

o dyscyplinie wojskowej

(druk nr 639)

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

[Art. 63b.
1. Przełożony dyscyplinarny lub wojskowy organ porządkowy, o których mowa w art. 38 ust.

1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.
370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242),
może poddać żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom koniecznym do ustalenia
zawartości alkoholu, środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka
zastępczego w organizmie tego żołnierza, w tym zabiegowi pobrania krwi, w
przypadkach:

1) zagrażających życiu lub zdrowiu żołnierza lub innych osób;
2) zapobieżenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia

dyscyplinarnego;
3) niedopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych w razie uzasadnionego

podejrzenia, że żołnierz znajduje się pod wpływem alkoholu, środka odurzającego,
substancji psychotropowej lub środka zastępczego;

4) osadzenia nietrzeźwego żołnierza w izbie zatrzymań.
2. Badania laboratoryjne i zabiegi niezbędne do ich wykonania przeprowadzane w ramach

badań, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawnionych
do tego pracowników służby zdrowia i z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej.

3. Żołnierz czynnej służby wojskowej jest obowiązany poddać się badaniom, o których mowa
w ust. 1, oraz zabiegom niezbędnym do wykonania podstawowych badań
laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W razie odmowy poddania się przez żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom, o
których mowa w ust. 1, lub braku możliwości ich przeprowadzenia, przełożony
dyscyplinarny lub wojskowy organ porządkowy przeprowadza lub zleca przeprowadzenie
Żandarmerii Wojskowej innych dowodów na okoliczność istnienia uzasadnionego
podejrzenia, że zaistniały przyczyny niedopuszczenia tego żołnierza do wykonywania
obowiązków służbowych lub do osadzenia tego żołnierza w izbie zatrzymań. Z
przeprowadzonego badania albo odmowy lub braku możliwości jego przeprowadzenia
sporządza się protokół, w którym utrwala się również inne czynności oraz dowody w tej
sprawie.
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5. O potrzebie przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje
się ustnie żołnierza czynnej służby wojskowej oraz stwierdza ten fakt w rozkazie
dziennym. Wyciąg z rozkazu dziennego doręcza się żołnierzowi niezwłocznie oraz poucza
się go o prawie, terminie i trybie wniesienia zażalenia.

6. W razie poddania żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom, o których mowa w ust. 1,
żołnierzowi temu przysługuje prawo złożenia zażalenia do bezpośredniego przełożonego
osoby lub organu, o których mowa w ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia zapoznania
go z wynikami badań.

7. Koszty związane z badaniami, o których mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z
części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

8. Do zamówień na przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres i sposób dokonywania badań na
zawartość alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych, uwzględniając sposób dokumentowania tych badań zapewniający ochronę
danych osobowych żołnierzy oraz mając na względzie zachowanie wskazań wiedzy
lekarskiej.]

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109,

poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888)

Art. 33.
§ 1. Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych

przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i
biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele
zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar
szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek
do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy,
jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po
popełnieniu wykroczenia.

§ 3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:
1) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub

osobistych;
2) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego

krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
3) działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
4) prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i

wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;
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5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia
szkodliwych następstw swego czynu.

§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:
1) (uchylony);
2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;
3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;
4) (uchylony);
5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;
6) chuligański charakter wykroczenia;
[7) działanie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego;]
<7) działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innych podobnie

działających substancji lub środków;>
8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca

powinien okazać szczególne względy;
9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do środków karnych.

Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek

publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

[§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go,
będąc pod wpływem alkoholu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.]
<§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się

go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innych podobnie
działających substancji lub środków,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.>
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 70.
§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo
kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru
dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną,

podlega karze aresztu albo grzywny.
[§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się

w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje w tym stanie
czynności zawodowe.]

<§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości
znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub podobnie
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działającego środka albo substancji i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe
lub służbowe.>

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec podanie
orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39

oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459)

Art. 114.
1. Sąd dyscyplinarny, wymierzając karę wydalenia ze służby prokuratorskiej, występuje z

wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zwolnienie ukaranego z zawodowej służby
wojskowej. W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.) zwolnienie takie jest
równoznaczne ze zwolnieniem wskutek prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary
dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej.

[2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynnościach służbowych prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących oficerami, pociąga za
sobą skutki zawieszenia na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie
wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz.
1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) oraz ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.]

<2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynnościach służbowych prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących oficerami, pociąga
za sobą skutki zawieszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r.
o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr ..., poz. ...) oraz ustawy z dnia 11 września 2003
r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.>

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553,

z późn. zm.)

Art. 323.
§ 1. Do żołnierzy nie stosuje się przepisu art. 34 § 2 pkt 1 i 2.
§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

1) nie może być mianowany na wyższy stopień wojskowy ani wyznaczony na wyższe
stanowisko służbowe,

2) nie może brać udziału w uroczystościach i paradach organizowanych w jednostce
wojskowej lub z udziałem jednostki.
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[§ 3. Wymierzając karę ograniczenia wolności wobec żołnierza innej służby niż zasadnicza
lub pełniona w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, sąd orzeka obowiązek
pozostawania w określonym miejscu w czasie od zakończenia zajęć służbowych do
capstrzyku przez 2 dni w tygodniu, a może orzec potrącenie od 5 do 15% miesięcznego
uposażenia na wskazany przez sąd cel społeczny.]

<§ 3. Żołnierze innej służby niż zasadnicza odbywają karę ograniczenia wolności,
pozostając w określonym miejscu w dyspozycji przełożonego w czasie od
zakończenia zajęć służbowych przez 4 godziny 2 dni w tygodniu. Sąd może również
orzec potrącenie od 5 do 15% miesięcznego zasadniczego uposażenia na wskazany
cel społeczny.>

§ 4. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej odbywają karę ograniczenia wolności w
wydzielonej jednostce wojskowej według zasad określonych w Kodeksie karnym
wykonawczym.

§ 5. Jeżeli skazany na karę ograniczenia wolności, według zasad określonych w § 1-4, w
chwili przystąpienia do jej wykonania w całości lub w części, przestał być żołnierzem
lub, w wypadku przewidzianym w art. 317 § 2, pracownikiem wojska, sąd zamienia tę
karę na karę ograniczenia wolności orzekaną według zasad ogólnych.

[Art. 338.
§ 1. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce

przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje,
podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli nieobecność sprawcy czynu określonego w § 1 nie trwała dłużej niż 14 dni,
sprawca

podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego do roku albo pozbawienia
wolności do roku.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek dowódcy jednostki.
§ 4. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, okresowej służby wojskowej

oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, a także do oficerów i podoficerów
rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.]

<Art. 338.
§ 1. Żołnierz, który co najmniej dwukrotnie w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące

samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo
samowolnie poza nimi pozostaje w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48
godzin,

podlega karze ograniczenia wolności.
§ 2. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce

przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje na okres powyżej 48 godzin, nie
dłużej jednak niż na okres powyżej 7 dni,

podlega karze ograniczenia wolności, karze aresztu wojskowego do roku albo
pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce
przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje na okres powyżej 7 dni,
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podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek dowódcy

jednostki wojskowej.>

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

[Art. 659.
W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej uprawnienia
pokrzywdzonego lub instytucji określone w art. 306, a w wypadku przewidzianym w art. 330 §
2 - również określone w art. 55 § 1, przysługują temu dowódcy.]

<Art. 659.
§ 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej

uprawnienia pokrzywdzonego lub instytucji określone w art. 306, a w wypadku
przewidzianym w art. 330 § 2 – również określone w art. 55 § 1, przysługują temu
dowódcy.

§ 2. Uprawnienia i obowiązki dowódcy jednostki wojskowej przysługują odpowiednio
kierownikowi instytucji cywilnej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.>

[Art. 671.
§ 1. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą

służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi.

§ 1a.  Udział obrońcy w posiedzeniu sądu wojskowego przeciwko osobom wymienionym w §
1 jest obowiązkowy również w wypadkach przewidzianych w art. 339 § 1 pkt 2 i 3.

§ 1a.  Udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami
wojskowymi w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione
w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza granicami
państwa.

§ 2. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko innemu oskarżonemu niż wymieniony w
§ 1 jest obowiązkowy przed wojskowym sądem okręgowym, jeżeli zachodzi wypadek
przewidziany w art. 654 § 1 pkt 2.

§ 3.  (uchylony).
§ 4.  W wypadkach określonych w § 1, 1a i 2 stosuje się odpowiednio art. 81.]

<Art. 671.
§ 1. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu

zasadniczą służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na
żołnierza zawodowego jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi.
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§ 2. Udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami
wojskowymi w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo
popełnione w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza
granicami państwa.

§ 3. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu wojskowego przeciwko osobom wymienionym
w § 1 i 2 jest obowiązkowy również w wypadkach przewidzianych w art. 339 § 1
pkt 2 i 3.

§ 4. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko innemu oskarżonemu niż
wymieniony w § 1 jest obowiązkowy przed wojskowym sądem okręgowym, jeżeli
zachodzi wypadek przewidziany w art. 654 § 1 pkt 2.

§ 5. W wypadkach określonych w § 1-4 stosuje się odpowiednio art. 81.>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651)

Art. 86.
§ 1. O popełnieniu przez osobę wskazaną w art. 10 § 1 wykroczenia podlegającego

orzecznictwu sądów wojskowych, w tym także o odmowie przyjęcia mandatu karnego
lub nieuiszczeniu w terminie grzywny nałożonej w drodze mandatu zaocznego,
zawiadamia się prokuratora wojskowego.

§ 2. O wszczęciu postępowania przeciwko żołnierzowi powiadamia się właściwego
dowódcę jednostki wojskowej.

§ 3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 § 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio art.
649 Kodeksu postępowania karnego.

<Art. 86a.
§ 1. Ściganie wykroczenia popełnionego przez żołnierza, o którym mowa w art. 10 § 1

pkt 1, następuje na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika
instytucji cywilnej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, z zastrzeżeniem § 3 i
4.

 § 2. W razie odstąpienia od żądania ścigania wykroczenia dowódca jednostki
wojskowej lub kierownik instytucji cywilnej, wszczyna wobec sprawcy tego czynu
postępowanie dyscyplinarne albo wydaje polecenie wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego, bądź występuje z wnioskiem w tej sprawie do innego
przełożonego dyscyplinarnego.

 § 3. W przypadku popełnienia przez żołnierza wykroczenia, za które można orzec albo
orzeka się środki karne zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku przedmiotów
lub nawiązki, nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a stosuje się przepis
art. 86 § 1.
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 § 4. W czasie pełnienia służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji, w stanach
nadzwyczajnych, w czasie wojny, a także podczas wykonywania zadań służbowych
w strefie działań wojennych oraz w przypadku użycia Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, udziału w akcjach
humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, jak również w warunkach, o
których mowa w art. 10 § 1 pkt 1 lit. c, w stosunku do żołnierza, który popełnił
wykroczenie, stosuje się wyłącznie § 2.>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są:

1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej,
2) ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych

oraz w miejscach publicznych,
3) ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami

naruszającymi te dobra,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez

osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz
ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń,

4a) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i
przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie,

5) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których mowa w
art. 3 ust. 2, oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności:
alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,

6) współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi,

7) zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i
likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych,
ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz
mienia,

8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Żandarmeria Wojskowa wykonuje poprzez:

1) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego,
2) interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku

publicznego,
3) opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i

przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także występowanie do tych organów z
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wnioskami mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i
przewinień dyscyplinarnych,

4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych,
5) wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w

przepisach o postępowaniu karnym i karnym skarbowym,
6) zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz

sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych,
7) poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żołnierzy, a

także poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe: broni, amunicji,
materiałów wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materiałów
zawierających informacje niejawne,

8) wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn wojskowych oraz
kierowanie ruchem drogowym, w zakresie i na zasadach przewidzianych w
przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych,

9) kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz odznak i oznak
wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego oraz przebywania
poza terenami i obiektami jednostek wojskowych,

10) kontrolowanie posiadania uprawnień do używania munduru oraz odznak i oznak
wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o odznakach i
mundurach,

11) konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego,
12) przymusowe doprowadzanie osób, w zakresie i na zasadach przewidzianych w

przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i
cywilnym,

13) asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,

14) współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez masowych
przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek wojskowych, w zakresie i na
zasadach przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych,

15) wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury,

16) kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególności przechowywania
uzbrojenia i środków bojowych,

17) kontrolowanie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o narkomanii, a także wykonywanie czynności
przewidzianych w tych przepisach dla organów wojskowych,

<17a) przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymań osób, o których mowa w art. 26a,
oraz prowadzenie ich ewidencji, przechowywanie dokumentów dotyczących
pobytu tych osób w izbach zatrzymań oraz ich rzeczy osobistych, złożonych do
depozytu, a także nadzorowanie osób przebywających w izbach zatrzymań;>

18) wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a także
zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych.
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3. Żandarmeria Wojskowa wykonuje również czynności na polecenie sądu wojskowego i
prokuratora wojskowego oraz sądu powszechnego i prokuratora powszechnej jednostki
organizacyjnej prokuratury, a także organów administracji rządowej, wojskowej i
samorządu terytorialnego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w zakresie, w jakim
obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

4. W czasie stanów nadzwyczajnych oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Żandarmeria Wojskowa wykonuje ponadto zadania określone w odrębnych przepisach.

[Art. 26.
1. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy i likwiduje izby zatrzymań w

dowództwach (komendach) garnizonów, w jednostkach wojskowych i na okrętach
wojennych, z uwzględnieniem struktury i rozmieszczenia Sił Zbrojnych.

2. O utworzeniu i likwidacji izby zatrzymań zawiadamia się właściwy miejscowo wojskowy
sąd garnizonowy i wojskowego prokuratora garnizonowego.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny
odpowiadać izby zatrzymań, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich obsługi,
budowy i wyposażenia, a także sposobu postępowania z osadzonymi żołnierzami i
prowadzenia dokumentacji ich osadzenia, oraz osób uprawnionych do kontrolowania izb
zatrzymań i zakresu tej kontroli.]

<Art. 26a.
1. W izbach zatrzymań umieszcza się zatrzymanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 i

4, osadzonych na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej, wykonujących karę
aresztu izolacyjnego oraz tymczasowo aresztowanych lub skazanych na podstawie
przepisów karnych.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy i likwiduje izby
zatrzymań w jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach
wojskowych poza granicami państwa i na okrętach wojennych, z uwzględnieniem
struktury i rozmieszczenia Sił Zbrojnych.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki tworzenia i likwidacji izb zatrzymań, z uwzględnieniem rozmieszczenia

izb zatrzymań, organów wojskowych uprawnionych do ich tworzenia i
likwidacji, obowiązku zawiadamiania o tym wojskowego sądu garnizonowego i
wojskowego prokuratora garnizonowego, warunków lokalizacji izb zatrzymań;

2) warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań, z uwzględnieniem ich,
budowy i wyposażenia, w szczególności zapewniających wymaganą minimalną
powierzchnię pomieszczeń izb zatrzymań, warunków lokalizacji pomieszczeń
izb zatrzymań;

3) skład, uprawnienia i obowiązki obsługi izby zatrzymań, z uwzględnieniem
możliwości stosowania przez obsługę izby zatrzymań środków przymusu
bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 23 i 42 oraz
używania broni palnej w przypadkach i na zasadach określonych w art. 23 i 43;

4) organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań, z uwzględnieniem zakresu
tej kontroli.
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4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, należy również uwzględnić konieczność
dostosowania jego przepisów do warunków pełnienia czynnej służby wojskowej po
ogłoszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych, w czasie wojny, a także podczas
wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadku
użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak
również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.>

Art. 45.
1. Wojskowymi organami porządkowymi są:

1) wchodzący w skład służby garnizonowej:
a) oficer inspekcyjny garnizonu i jego pomocnik,
b) komendant i profos wojskowego aresztu dyscyplinarnego oraz izby zatrzymań,
c) dowódca i żołnierze warty garnizonowej,
d) dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego garnizonu,

2) wchodzący w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej:
a) oficer dyżurny jednostki wojskowej i jego pomocnik,
b) komendant i profos izby zatrzymań jednostki wojskowej,
c) dowódca i żołnierze warty wewnętrznej jednostki wojskowej,
d) dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego jednostki wojskowej.
<e) dyżurny parku sprzętu technicznego.>

2. Wojskowymi organami porządkowymi są również dowódcy i żołnierze patroli, konwojów
i asyst wyznaczonych przez dowódców (komendantów) garnizonów lub dowódców
jednostek wojskowych, a także dowódcy i żołnierze pododdziałów regulacji ruchu
jednostek wojskowych.

Art. 46.
1. Zadaniami wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby

garnizonowej są:
1) utrzymanie dyscypliny wojskowej,
2) ochrona porządku publicznego,
3) zapewnienie przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach

publicznych,
4) ochrona i obrona obiektów wojskowych,
[5) wykonywanie czynności przewidzianych dla wojskowych organów porządkowych w

przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i
cywilnym oraz w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.]

<5) wykonywanie czynności przewidzianych dla wojskowych organów
porządkowych w przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym,
karnym wykonawczym i cywilnym oraz w przepisach o dyscyplinie wojskowej,
a także o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>
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2. Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej wykonują
zadania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do osób określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1 i
3-6.

3. Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej wykonują
zadania, o których mowa w ust. 1, do czasu przybycia Żandarmerii Wojskowej lub
innego właściwego organu również w stosunku do osób określonych w art. 3 ust. 2 pkt 7.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności
wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej, w
granicach zadań wymienionych w ust. 1.


