Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia ……………………………………………..r.
w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i
wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 568 i 628 oraz z 2012 r., poz.
627) zarządza się, co następuje:
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) sądy – wojskowe sądy garnizonowe, wojskowe sądy okręgowe i Izbę Wojskową
Sądu Najwyższego;
2) prokuratury – rejonowe, okręgowe oraz departament w Prokuraturze Generalnej,
właściwe w sprawach, o których mowa w art. 8 § 2 ustawy z dnia … – Prawo o
prokuraturze (Dz. U. …);
3) sędziowie – sędziów, asesorów, ławników w sądach wojskowych;
4) prokuratorzy

–

prokuratorów

powszechnych

jednostek

organizacyjnych

prokuratury;
5) policja sądowa – żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności policji
sądowej w sądach i prokuraturach.
§ 2. Zadania policji sądowej, które polegają na:
1) ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz
prokuratur,
2) ochronie życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie
wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru
sprawiedliwości,
3) wykonywaniu zarządzeń porządkowych sądu, wydanych w celu utrzymania
powagi sądu,
4) ochronie

pomieszczeń

dla

osób

zatrzymanych

w

celu

uniemożliwienia

samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia
osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w
skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym
uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia
 wykonuje się poprzez:
a) wystawienie posterunków kontrolno-ochronnych,
b) kontrolę osób wchodzących do sądów i prokuratur oraz sprawdzanie
wnoszonych przedmiotów,
c) pełnienie służby w salach rozpraw i w pomieszczeniach prokuratur,
d) osobistą ochronę sędziów i prokuratorów oraz innych osób, w czasie
wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru
sprawiedliwości,
e) usuwanie z pomieszczeń sądów i prokuratur osób naruszających powagę sądu
lub zakłócających porządek publiczny.
§ 3. 1. Policję sądową powołuje komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej na
wniosek prezesa sądu wojskowego lub zastępcy prokuratora okręgowego albo zastępcy
prokuratora rejonowego będących prokuratorami wojskowymi.
2. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej każdorazowo w
rozkazie dziennym wyznacza żołnierzy do wykonania zadań policji sądowej, określa im
szczegółowe zadania, wyposażenie oraz czas pełnienia służby.
3. Policja sądowa w trakcie wykonywania zadań służbowych realizuje polecenia
prezesa sądu wojskowego lub zastępcy prokuratora okręgowego albo zastępcy
prokuratora rejonowego będących prokuratorami wojskowymi.
§ 4. 1. Prezesi sądów i szefowie prokuratur wojskowych kierują do właściwego
terytorialnie komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej wnioski o wyznaczenie
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do realizacji zadań policji sądowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być przekazany do komendanta
Oddziału Żandarmerii Wojskowej nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem
czynności i zawierać:
1) termin realizacji czynności;
2) proponowany skład policji sądowej;
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3) zakres wykonywanych czynności;
4) informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia osób lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego w sądach i prokuraturach.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2, może
być skrócony.
§ 5. Prezesi sądów i szefowie prokuratur udostępniają i utrzymują pomieszczenia
niezbędne dla policji sądowej.
§ 6. Policja sądowa w zakresie wykonywania zadań współdziała z pracownikami
sądów i prokuratur oraz ze Służbą Więzienną poprzez stałą wymianę informacji
dotyczących:
1) bezpieczeństwa sądów i prokuratur;
2) możliwych zagrożeń życia i zdrowia sędziów i prokuratorów;
3) warunków bezpieczeństwa podczas konwojowania szczególnie niebezpiecznych
przestępców;
4) sposobu wykonywania zadań policji sądowej.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania (Dz. U. Nr 157, poz. 1857).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

w porozumieniu:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu czynności
policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy
sposób ich wykonania jest konsekwencją zmiany art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz.
1353, z późn. zm.), który przewiduje upoważnienie do wydania tego aktu wykonawczego.
Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr
239, poz. 2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji Komisji
Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa
Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacji.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na funkcjonariuszy wykonujących
czynności w ramach policji sądowej..
2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane w celu zaopiniowania do:
1) Prokuratora Generalnego;
2) prokuratorów apelacyjnych;
3) prokuratorów okręgowych;
4) Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”;
5) Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i
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budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.
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