
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 września 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz do prezesa Najwyż-

szej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 

Minęło półtora roku od publikacji informacji o wynikach kontroli w Żandarmerii Wojskowej („Funkcjo-

nowanie Żandarmerii Wojskowej”, nr ewid. 18/2012/P11/082/KON za okres od 01.01.2008 r. do 

30.09.2011 r.). Do dnia dzisiejszego uchybienia i nieprawidłowości w obszarze dotyczącym wykonywania 

czynności ochronnych wskazane w wyżej wymienionym opracowaniu nie zostały poprawione lub uregulo-

wane prawnie. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej ochraniający Pana Ministra, okresowo Sekretarza Stanu w MON lub 

członków wojskowych delegacji zagranicznych nadal między innymi nie mogą: 

− wykonywać czynności ochronnych w ubraniach cywilnych (BOR ma prawo); 

− poruszać się w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa podczas wykonywania działań ochron-

nych (BOR ma prawo); 

− przewozić broni palnej w kabinie pilota lub miejscu dostępnym dla pasażerów i członków załogi (BOR 

ma prawo); 

− towarzyszyć ochranianej osobie na obiektach ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu, Straż Marszał-

kowską, SKW, SWW, AW, ABW – Pałac Prezydencki, Belweder, KPRM, MSZ, BBN, Sejm, Senat itp. 

(BOR ma prawo); 

− wydawać poleceń lub dawać sygnałów uczestnikom ruchu drogowego lub innej osobie znajdującej się 

na drodze podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób 

(BOR ma prawo); 

− wydawać poleceń, dokonywać kontroli bagażu itp. osobom cywilnym stwarzającym zagrożenie lub 

utrudniającym wykonywanie czynności ochronnych poza terenami jednostek wojskowych (BOR ma prawo). 

Ponadto do dnia dzisiejszego nie wprowadzono w Żandarmerii Wojskowej procedur uszczegółowiających 

zadania OSŻW w Warszawie, jeśli chodzi o przygotowanie i realizację wyjazdów zagranicznych osób chro-

nionych, między innymi Pana Ministra z udziałem ochrony wykonywanej przez ŻW. 

Żołnierze wykonujący czynności ochronne udający się za granicę nadal nie znają miejsc bezpiecznych, 

placówek medycznych oraz nie współdziałają ze służbami ochronnymi państwa gospodarza. 

Nie stworzono komórki (jak ma to miejsce w BOR) zajmującej się ochroną sanitarną żywienia osób 

uprawnionych i wojskowych delegacji zagranicznych. Zadanie to nie zostało także przekazane innej wyspe-

cjalizowanej służbie zajmującej się ochroną sanitarną żywienia.  

Nie dokonano aktualizacji instrukcji ochrony osób (tak jak miało to miejsce w BOR). W związku z tym 

dokument, który jest podstawą do szkolenia i wykonywania czynności ochronnych pochodzi sprzed dekady! 

W świetle ostatnich informacji podanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej dotyczących wycofania z 

planu pracy Rady Ministrów i wobec zakończenia ścieżki legislacyjnej projektu zmian w ustawie o Żandar-

merii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych można stwierdzić, że kwestie dotyczące czynności 

ochronnych wykonywanych przez żołnierzy ŻW nadal zostaną nieuregulowane i będą imitacją oraz protezą 

prawidłowej realizacji działań ochronnych. 

Mając w pamięci ostatnie incydenty (między innymi w Łucku) związane z ochroną osób uprawnionych, 

uważam, że konieczne jest dokończenie prac legislacyjnych w celu kompleksowego uregulowania kwestii 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Ochrona 

życia i zdrowia osób posiadających w związku ze sprawowanym urzędem informacje o istotnym znaczeniu 

dla funkcjonowania kraju powinna być uregulowana i ujęta w akcie prawnym rangi ustawy (tak jak ma to 

miejsce w ustawie o BOR). Przyzna Pan Minister, iż nie powinno być tak, że Minister Obrony Narodowej 

sam sobie przydziela i zawiesza ochronę. 

Najwyższa Izba Kontroli w sposób precyzyjny wskazała, jakie są niedociągnięcia, nieprawidłowości oraz 

sformułowała wnioski pokontrolne o charakterze systemowym dotyczące zwiększenia uprawnień Żandarme-

rii Wojskowej w obszarze wykonywania czynności ochrony osobistej. Jedynym mankamentem NIK jest to, 



że nie ma monitoringu usunięcia nieprawidłowości i określenia ścisłego terminu usunięcia usterek lub zapla-

nowania rekontroli. To powoduje, iż pieniądze podatników nadal są wydawane na formację, która przez to, 

że nie posiada odpowiednich instrumentów prawnych, nie jest w stanie prawidłowo wykonywać powierzone-

go zadania. 

Żandarmeria Wojskowa jako druga służba po Biurze Ochrony Rządu wykonująca czynności ochronne 

wobec osób uprawnionych (między innymi Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa 

Rady Ministrów) musi posiadać instrumenty prawne tożsame z instrumentami BOR, które zapobiegną ewen-

tualnym zagrożeniom terrorystycznym XXI wieku. 

Bardzo proszę Pana Ministra o wyjaśnienie przyczyn indolencji w zakresie usuwania nieprawidłowości w 

obszarze ochrony osób uprawnionych, a tym samym o ustosunkowanie się do poruszonych przeze mnie pro-

blemów. 

Stanisław Karczewski 




