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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci wojskowych organów porzàdkowych wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by we-
wn´trznej jednostki wojskowej.

Na podstawie art. 48 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 oficera dy˝urnego jed-
nostki wojskowej i jego pomocnika nale˝y: 

1) kontrolowanie przestrzegania porzàdku i dyscypli-
ny wojskowej przez ˝o∏nierzy na terenie jednostki
wojskowej,

2) decydowanie co do dalszego post´powania wobec
˝o∏nierzy, którzy naruszyli porzàdek i dyscyplin´
wojskowà,

3) decydowanie o u˝yciu Êrodków niezb´dnych do
utrzymania wÊród ˝o∏nierzy porzàdku i dyscypliny
wojskowej,

4) decydowanie o sposobie post´powania w przypad-
ku zamachu na obiekty jednostki wojskowej,

5) kontrolowanie pe∏nienia s∏u˝by wewn´trznej przez
wyznaczonych do niej ˝o∏nierzy,

6) kontrolowanie ˝o∏nierzy wykonujàcych zadania
s∏u˝by patrolowej, konwojowej, asystencyjnej oraz
pododdzia∏ów regulacji ruchu.

§ 3. Do zakresu dzia∏ania komendanta i profosa izby
zatrzymaƒ jednostki wojskowej nale˝y:

1) przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymaƒ ˝o∏nie-
rzy osadzonych oraz prowadzenie ich ewidencji,

2) przechowywanie dokumentów dotyczàcych poby-
tu ˝o∏nierzy w izbach zatrzymaƒ oraz rzeczy osobi-
stych ˝o∏nierzy, z∏o˝onych do depozytu,

3) nadzorowanie osadzonych ˝o∏nierzy.

§ 4. Do zakresu dzia∏ania warty wewn´trznej jed-
nostki wojskowej nale˝y ochrona i obrona obiektów
jednostki wojskowej oraz wystawianie posterunków
honorowych.

§ 5. Do zakresu dzia∏ania pododdzia∏u alarmowego
jednostki wojskowej nale˝y:

1) doraêna ochrona i obrona obiektów jednostki woj-
skowej,

2) udzia∏ w likwidacji skutków kl´sk ˝ywio∏owych i za-
gro˝eƒ Êrodowiska,

3) interweniowanie w przypadku naruszenia porzàdku
lub dyscypliny wojskowej albo szczególnego za-
k∏ócenia bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego
przez ˝o∏nierzy na terenie jednostki wojskowej.

§ 6. Do zakresu dzia∏ania wojskowych organów po-
rzàdkowych, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy,
nale˝y w zakresie s∏u˝by: 

1) patrolowej:

a) kontrolowanie przestrzegania porzàdku i dyscy-
pliny wojskowej,

b) interweniowanie w przypadku naruszenia po-
rzàdku lub dyscypliny wojskowej,

c) zabezpieczanie uroczystoÊci paƒstwowych i woj-
skowych na terenie jednostki wojskowej,

d) wykonywanie innych zadaƒ nakazanych przez
dowódc´ jednostki wojskowej,

2) konwojowej:

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

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

3) asystencyjnej — wykonywanie czynnoÊci okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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