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KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI 

 
 
 
 
 
 

Uprzejmie informuję Panów Komendantów, że do Biura Prewencji KGP wpływają 
informacje z których wynika, że Żandarmeria Wojskowa występuje do organów Policji  

z wnioskami o spowodowanie przekazywania pisemnych informacji dotyczących postępowań 

przygotowawczych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych 

przez podległe jednostki organizacyjne Policji w stosunku do żołnierzy pełniących czynną 
służbę wojskową. 

 

 Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że obowiązujące uregulowania 
prawne nie zezwalają na przekazywanie Żandarmerii Wojskowej pisemnych informacji  
o prowadzonych przez Policję postępowaniach przygotowawczych i czynnościach 
sprawdzających prowadzonych wobec żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, jak 
również o czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. 

 
O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia organ 

prowadzący, zgodnie z art. 305 § 4 k.p.k., ma obowiązek powiadomić jedynie osobę lub 

instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie  

o przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego. 

 

Wskazać także należy, że, zgodnie z art. 261 § 3 k.p.k., w przypadku zastosowania 

tymczasowego aresztowania wobec żołnierza podejrzanego o popełnienie przestępstwa to sąd 

ma obowiązek powiadomić o fakcie jego dowódcę. 
 

Istotnym ponadto jest, że, zgodnie z art. 275 § 1 – 2 k.p.k., sąd stosując wobec 

żołnierza podejrzanego o popełnienie przestępstwa dozór, informuje o fakcie przełożonego 

wojskowego, a także ma możliwość oddania żołnierza pod dozór przełożonego wojskowego.  

Informacja o prowadzonym przeciwko żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej 

postępowaniu przygotowawczym, zgodnie z art. 276 k.p.k., przesyłana jest dowódcy także  

w przypadku orzeczenia przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego w postaci 

zawieszenia w czynnościach służbowych lub wykonywania zawodu. 

 

Wskazać jednocześnie należy, że zapisy Porozumienia Komendanta Głównego Policji 

i Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o współpracy Policji i Żandarmerii 

Wojskowej, zawartego w dniu 16 stycznia 2002 r., także nie odnoszą się do przesyłania przez 



Policję do Żandarmerii Wojskowej pisemnych informacji odnoszących się do postępowań 

przygotowawczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w stosunku do 

żołnierzy pełniących służbę wojskową. 
 

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na przepisy odnoszące się do postępowania 

Policji wobec żołnierzy w czynnej służbie wojskowej popełniających wykroczenia o których 

mowa w art. 10 k.p.w., jak również objętych postępowaniem mandatowym. 

 

Zgodnie z treścią art. 86 k.p.w., Policja ma obowiązek poinformować prokuratora 

wojskowego o popełnieniu, m. in. przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, wykroczenia 

podlegającego orzecznictwu sądów wojskowych, a w tym o odmowie przyjęcia mandatu 

karnego lub nieuiszczeniu w terminie grzywny nałożonej w drodze mandatu zaocznego. 

Powyższy przepis enumeratywnie wskazuje przypadki które obligują Policję do 

informowania prokuratora wojskowego o fakcie popełnienia wykroczenia przez żołnierza  

w czynnej służbie wojskowej. Jednocześnie nakłada obowiązek informowania o fakcie 

prokuratora wojskowego, a nie Żandarmerię Wojskową. 
 

Analizując przepisy odnieść należy się także do sytuacji zastosowania wobec 

żołnierza w czynnej służbie wojskowej środków oddziaływania pozakarnego, o których mowa  

w art. 41 k.w. 

Należy pamiętać, że policjant poza pouczeniem, zwróceniem uwagi, czy 

ostrzeżeniem, w ramach art. 41 k.w., może także zawiadomić zakład pracy o wykroczeniu 

popełnionym przez pracownika.  

Tym samym, o ile policjant decyzję taką podejmie wobec żołnierza w czynnej służbie 

wojskowej, zobowiązany będzie poinformować dowódcę jednostki w której służbę pełni dany 

żołnierz. 

 

Podkreślić należy, że fakt wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia  

5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw nie upoważnił i nie zobowiązał Policji do udzielania Żandarmerii Wojskowej pisemnych 

informacji w zakresie o którym mowa na wstępie. 

 

 

Informując Panów Komendantów o powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą  
o zapoznanie z treścią pisma wszystkich policjantów prowadzących postępowania 

przygotowawcze, jak również prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach  

o wykroczenia. 

 

Jednocześnie informuję, że treść przedmiotowej opinii umieszczona została na stronie 

Biura Prewencji KGP w dziale Prewencja/Opinie prawne. 
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