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Streszczenie 

 

 

 Tematem pracy jest „Ustawowa rola Żandarmerii Wojskowej w kształtowaniu 

dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Pierwszym celem 

rozprawy jest próba uchwycenia istoty dyscypliny wojskowej w świetle obowiązujących 

aktów prawnych. Drugim celem jest ocena przydatności obowiązujących rozwiązań prawnych 

w zakresie efektywnego kształtowania dyscypliny wojskowej przez Żandarmerię Wojskową. 

Analizie poddano zwłaszcza: ustawę z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2024 j.t. ze zm.), ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 518 j.t. ze zm.), 

przepisy karne prawa procesowego, materialnego i wykonawczego, inne ustawy dotyczące 

funkcjonowania Sił Zbrojnych oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia i zarządzenia,  

a także normy regulaminowe. Przedmiotowe przepisy prawne oceniono przez pryzmat 

uprawnień i obowiązków żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. 

 Aktualność przedmiotu badań wynika z faktu, że ostatnie kompleksowe zmiany 

legislacyjne przepisów dyscyplinarnych dokonane zostały w związku z uchwaleniem ustawy 

z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1474). 

Nowelizacji poddano wtedy między innymi ustawę z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,  

poz. 2416 ze zm.), ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 ze zm.), ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - 

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) i ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 

ze zm.). Od tego czasu wskazane akty normatywne, jak i inne mające wpływ na dyscyplinę 

wojskową, były wielokrotnie nowelizowane. Dokonywane zmiany prawne nie były jednak tak 

całościowe. Do ważniejszych wśród nich należy zaliczyć rozszerzenie z dniem 1 lipca 2015 r. 



uprawnień procesowych Żandarmerii Wojskowej w sprawach o przestępstwa na podstawie 

ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) oraz dokonanie zmiany w formach 

pełnienia służby wojskowej w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego 

rodzaju Sił Zbrojnych w postaci Wojsk Obrony Terytorialnej na podstawie ustawy z dnia  

16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138). 

 Praca zawiera wstęp, trzy rozdziały, zakończenie, postulaty de lege ferenda  

i bibliografię. Rozdział pierwszy obejmuje problemy dotyczące istoty dyscypliny wojskowej 

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Analizie poddano pojęcia żołnierza, rozkazu  

i decyzji wydanej w sprawach służbowych. Wskazano także uprawnienia rozkazodawcze 

przełożonych, starszych i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Przeprowadzono również 

badanie zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej i wyróżniania żołnierzy, a także form 

reagowania dyscyplinarnego. 

 W rozdziale drugim wskazano zakres czynów sensu stricto i sensu largo 

wymierzonych przeciwko dyscyplinie wojskowej wyróżniony spośród przestępstw, 

wykroczeń, przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przedmiotem analizy są także 

kary i środki karne przewidziane tylko dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.  

 Przedmiotem badania rozdziału trzeciego są podstawy prawne działań 

podejmowanych przez Żandarmerię Wojskową w celu zapewnienia dyscypliny wojskowej.  

Z uwagi na obszerny zakres przedmiotowy szczegółowa analiza oraz ocena przydatności 

rozwiązań normatywnych dotyczy wybranych zagadnień. Należą do nich działania 

prewencyjne w postaci pełnienia służby patrolowej oraz realizacji czynności zatrzymania. 

Badane są także podmiotowe i przedmiotowe uprawnienia procesowe Żandarmerii 

Wojskowej w sprawach o przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe. 

 Przeprowadzone badania dały podstawy do sformułowania ważnych wniosków  

i postulatów de lege ferenda. 

 

 


