
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 18. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 października 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jestem głęboko zaniepokojony treścią publikacji Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem „Funkcjonowanie 

Żandarmerii Wojskowej”, o numerze ewidencyjnym 18/2012/P11/082/KON, za okres od 01.01.2008 r. do 
30.09.2011 r., dotyczącej między innymi wykonywania czynności ochronnych wobec osób uprawnionych. 
Uderza w niej brak licznych podstaw prawnych, uniemożliwiający prawidłowe działanie żołnierzom Żan-
darmerii Wojskowej, którzy realizują czynności ochronne.  

Mając to na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania. 
1.Czy wniosek pokontrolny NIK o charakterze systemowym, dotyczący rozważenia zwiększenia upraw-

nień Żandarmerii Wojskowej związanych z wykonywaniem czynności ochrony osobistej został wdrożony, 
skierowany do realizacji? 

2. Czy zgodnie z przedstawionym raportem wprowadzono uregulowania uszczegółowiające zadania 
OSŻW w zakresie przygotowywania wyjazdów zagranicznych osób chronionych przez MON z udziałem 
ŻW? Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób ŻW przygotowuje pobyt osób ochranianych poza granicami RP? 

3. Na kiedy planowane jest zakończenie prac dotyczących nowelizacji aktów prawnych niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia działań przez żołnierzy ŻW wykonujących czynności ochronne wymienione na 
str. 24 w przypisie 51 informacji NIK? Na jakim etapie się one znajdują? Dotyczy to między innymi: 

a) braku regulacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez żołnierzy ŻW wykonujących czynności 
ochronne w ubraniach cywilnych, 

b) używania pojazdu ochronnego jako środka przymusu bezpośredniego, 
c) jazdy bez pasów bezpieczeństwa w czasie wykonywania zadań ochronnych, 
d) przewozu broni palnej w kabinie pilota oraz w miejscu dostępnym dla pasażerów i członków załogi, 
e) wejścia przez uzbrojoną ochronę ŻW do obiektów ochranianych przez BOR, między innymi do budyn-

ków KPRM, BBN, MSZ, MSW, Pałacu Prezydenckiego, Belwederu, obiektów innych służb, to jest SKW, 
SWW, AW, ABW, oraz innych budynków administracji rządowej i publicznej, 

f) wejścia uzbrojonych żołnierzy ŻW wykonujących czynności ochronne do obiektów Sejmu i Senatu 
ochranianych przez Straż Marszałkowską i BOR, 

g) braku możliwości działania wobec osób cywilnych niestwarzających zagrożenia dla osób podlegają-
cych ochronie ŻW, przeszukiwania osób i pomieszczeń, opuszczania przez osoby miejsca, w którym przeby-
wanie może stanowić zagrożenie dla realizacji zadania, usuwania pojazdów, zatrzymywania osób, 

h) wątpliwości, czy Oddział Specjalny ŻW, zgodnie z wnioskiem NIK (str. 28 pkt 7 przedmiotowej in-
formacji), ma zapewnioną możliwość realizacji ochrony sanitarnej żywienia, czy też został zwolniony z tego 
obowiązku wobec osób podlegających ochronie. 

Mając na uwadze przedstawione zaniedbania legislacyjne, proszę Pana Ministra o poinformowanie mnie, 
czy wobec osób zajmujących się w Żandarmerii Wojskowej nowelizacją aktów prawnych zostały już wycią-
gnięte konsekwencje za przedstawione uchybienia. 

Z informacji, które posiadam, wynika, że Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne tożsame 
z czynnościami Biura Ochrony Rządu. Powinna zatem posiadać identyczne instrumenty prawne do skutecz-
nego i prawidłowego działania, aby cel, dla którego została ustanowiona ochrona i w związku z którym po-
datnicy ponoszą wysokie koszty, mógł być skutecznie realizowany. 

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 




