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ŻANDARMERIA WOJSKOWA,  
SŁUŻBA KONTRWYWIADU 

WOJSKOWEGO,  
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO 

W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ 
ZORGANIZOWANĄ,  

KORUPCJĄ I TERRORYZMEM 
Część II

Przestępczość zorganizowana, korupcja i terroryzm są zjawiskami społecznie patologicz-
nymi o charakterze wybitnie destrukcyjnym, w znacznym stopniu zakłócającymi prawi-
dłowość życia nie tylko w obszarze swego występowania. Stwarzają niebezpieczeństwo 
degradacji więzi społecznych, które są m.in. czynnikiem niezbędnym dla funkcjonowa-
nia wojska. Wszystkie one są przestępstwami charakteryzującymi się znaczną gravamen  
criminis. Nie ulega wątpliwości, że tak precyzyjny mechanizm, jak wojsko i jego zaplecze, 
wrażliwy jest na zagrożenia stwarzane zarówno przez przestępczość zorganizowaną, ko-
rupcję, jak i terroryzm.

Bogumił SAKOWSKI
Specjalista Wydziału Dydaktycznego
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim
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CZYNNOŚCI  
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE  
REALIZOWANE PRZEZ OMAWIANE SŁUŻBY
W interesującym nas zakresie żołnierze ŻW oraz funkcjona-
riusze SKW, jak i SWW posługują się metodami pracy obej-
mującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz anali-
tyczno-informacyjne. Obie służby są pozbawione natomiast 
uprawnień procesowych, które przysługują jedynie Żandar-
merii Wojskowej. 
Wszystkie trzy służby dysponują prawem prowadzenia pracy 
operacyjno-rozpoznawczej, choć zakres tych uprawnień jest 
zróżnicowany. Istnieje jednak wspólny im, podstawowy pakiet 
czynności, do których jest uprawniona każda z nich. Należy do 
niego prawo do korzystania ze źródeł osobowych określanych 
jako „osoby udzielające pomocy” (art. 40 ustawy o Służbie  

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojsko-
wego – dalej uSKWiSWW oraz art. 36 ustawy o Żandarme-
rii Wojskowej wojskowych organach porządkowych – dalej  
uŻW). W zakresie swojej właściwości służby mogą uzyskiwać 
informacje, w tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać  
i przetwarzać (art. 37 uSKWiSWW oraz art. 29 uŻW). W celu 
realizacji ustawowych zadań mogą korzystać z informacji  
o osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez upraw-
nione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wyko-
nywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowa-
dzenia kontroli operacyjnej, oraz przetwarzać je w rozumie-
niu ustawy o ochronie danych osobowych bez wiedzy i zgody 
osoby, której dane dotyczą (art. 38 ust. 1 uSKWiSWW oraz 
art. 29 ust. 6 uŻW). Wszystkie też zapewniają ochronę środ-
ków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informa-
cji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funk-
cjonariuszy tych służb (art. 39 uSKWiSWW, art. 40 uŻW). 
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ŻW, SKW, SWW

Dysponują prawem zwracania się o pomoc do instytucji oraz 
osób fizycznych (art. 28 uSKWiSWW oraz art. 17 ust. 1 pkt 
12 i 13 uŻW).
Zarówno SKW, jak i ŻW mogą stosować urządzenia uniemożli-
wiające telekomunikację na czas potrzebny do wykonywanych 
czynności (art. 29a uSKWiSWW oraz 30a uŻW) i mają prawo 
do uzyskiwania bilingów (art. 32 uSKWi SWW, art. 30 uŻW). 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmeria posia-
dają uprawnienia do kontroli operacyjnej (art. 31 uSKWiSWW 
oraz art. 31 uŻW). O ile jednak zakres przypadków jej stosowa-
nia przez SKW jest określony odwołaniem się do właściwości 
opisanej art. 5, o tyle ŻW stosuje kontrolę operacyjną w przy-
padku enumeratywnie wyliczonych w przepisie przestępstw, 
wśród których znajduje się przestępczość zorganizowana, terror 
i korupcja (art. 31 ust. 1 uŻW). Obie służby mogą dokonywać 
zakupu kontrolowanego (art. 33 uSKWiSWW, art. 32 uŻW) 
oraz niejawnie nadzorować przesyłki (art. 34 uSKWiSWW  
i art. 33 uŻW). 

W najpełniejszym stopniu uprawnieniami do 
działalności operacyjno-rozpoznawczej dys-
ponuje SKW. Funkcjonariusze SKW mają 
prawo obserwowania i rejestrowania przy 
użyciu środków technicznych obrazu zda-
rzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku 
towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie 
wykonywania czynności operacyjno-rozpo-
znawczych podejmowanych na podstawie 
ustawy (art. 28 uSKWiSWW). Dysponują oni 
tzw. „techniką operacyjną”, tj. zapleczem 
technicznym umożliwiającym faktyczną re-
alizację poszczególnych czynności składa-
jących się na kontrolę operacyjną. Zaplecza 
tego nie posiada zarówno ŻW, jak i SWW. 
Z tego względu art. 31 ust. 21 uŻW prze-
widuje, iż kontrola operacyjna zastosowana 
przez ŻW jest realizowana przez SKW. Po-
dobnie SWW może realizować obserwację, 
kontrolę operacyjną, zakup kontrolowany 
i przesyłkę nadzorowaną poprzez SKW lub 
ABW – w zależności od kompetencji tych 
organów (art. 6 ust. 3 uSKWiSWW).

Służba Wywiadu Wojskowego natomiast sporządza i wy-
daje na potrzeby uprawnionych organów, służb i instytucji 
państwowych dokumenty wojskowe oraz dokumenty SKW 
i SWW, uniemożliwiające ustalenie danych identyfikujących 
żołnierzy, funkcjonariuszy albo pracowników tych organów, 
służb i instytucji oraz osób udzielających im pomocy przy 
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych (art. 39 
uSKWiSWW).
Czynności analityczno-informacyjne odgrywają szczególną 
rolę w działaniach SKW i SWW. Stąd też ważnym elementem 
ich struktury są Biura Ewidencji i Archiwum, przewidziane 
statutami tych służb (§ 3 ust. 1 pkt 11 Statutu SKW i § 2 ust. 1 

pkt 10 Statutu SWW). Ponadto służby te polegają na wymianie 
i udostępnianiu informacji przez inne organy uprawnione do 
prowadzenia takiej działalności. O wadze zagadnienia świad-
czy fakt uregulowania go przez rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów. Również Żandarmeria ma prawo korzystania z in-
formacji operacyjno-rozpoznawczych uzyskanych przez inne 
organy (art. 29 ust. 6 uŻW). Jest ono uszczegółowione roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów1. Oprócz tego na pod-
stawie art. 29 ust. 8 uŻW Żandarmeria sama prowadzi zbiory 
określonych danych, np. odcisków linii papilarnych, zdjęć czy 
danych osobowych, co jest uszczegółowione rozporządzeniem 
Ministra Obrony Narodowej2. Żandarmeria dokonuje też ana-
lizy oświadczeń majątkowych żołnierzy zobowiązanych do 
ich składania (art. 4 ust. 1 pkt. 4a uŻW). Na podstawie art. 14 
ust. 1 pkt 3 korzysta z informacji Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych.
W przypadku, gdy doszło już do przestępstwa, wyniki pracy 
śledczej stanowią ukoronowanie wysiłków służb w zwalcza-
niu przestępstw. Na tym etapie działalność służb, również  
i operacyjna, podporządkowana być musi potrzebom śledz-
twa.
Pośród owych organów jedynie Żandarmeria posiada upraw-
nienia do prowadzenia pracy śledczej i dysponuje wyspecja-
lizowanym pionem do tego celu (art. 4 ust. 2 pkt 5 oraz art. 8  
ust. 1 pkt 1 uŻW). Czynności procesowych dokonuje w za-
kresie i na zasadach określonych przepisami o postępowaniu 
karnym oraz karnym skarbowym (art. 3 ust. 2 pkt 5 uŻW). 
Właściwość Żandarmerii do prowadzenia śledztw doznaje 
jednak poważnych ograniczeń podmiotowo-przedmiotowych 
ustanowionych przez Kodeks postępowania karnego. Przyzna-
je on wprawdzie bowiem ŻW uprawnienia procesowe Poli-
cji (art. 663 Kpk.), odnosząc je jednak do właściwości sądów 
wojskowych, znacznie ograniczonej ustawą z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw3. Obecnie, zgodnie z art. 647 § 1 
Kpk. ŻW procesowo jest właściwa wobec:
1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa:

a) określone w rozdziałach XXXIX–XLIV Kodeksu kar-
nego,

b) popełnione przeciwko organowi wojskowemu lub inne-
mu żołnierzowi,

c) popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych, w obrębie obiektu wojskowego 
lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę woj-
ska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służ-
by wojskowej;

2) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach 
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117,  
z późn. zm.);

3) pracowników wojska o przestępstwa:
a) określone w art. 356–363 Kodeksu karnego w związku  

z art. 317 § 2 tego kodeksu,
b) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 
państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza granicami państwa;

4) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków ich 
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personelu cywilnego, o przestępstwa popełnione w związ-
ku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 
stanowi inaczej4.

Nawet i w tak jednak ograniczonej właściwości mieści się za-
równo zwalczanie przestępczości zorganizowanej, jak i terro-
ryzmu oraz korupcji.
Znaczenie współdziałania między służbami zostało pod-
kreślone przepisami ustaw kompetencyjnych. Art. 5 ust. 2 
uSKWiSWW nakłada na SKW obowiązek współdziałania  
z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi 
do ścigania przestępstw. Zasady szczegółowe tego współdzia-
łania określono w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów5. 
Również Żandarmeria (zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a uŻW) ma 
współdziałać z SKW oraz SWW, a także organami upraw-
nionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych (takich jak ABW, Straż Graniczna czy Służba Celna) 
oraz organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń 
w sprawach o przestępstwa, i organami, którym przysługu-
ją uprawnienia oskarżyciela publicznego, w tym organami 
uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego w sprawach o wykroczenia. Także i w tym przypad-
ku szczegółowy sposób realizacji tego obowiązku reguluje 
rozporządzenie6.
Oprócz tego każda ze służb zawarła z innymi służbami po-
rozumienia dotyczące wzajemnego udzielania sobie pomocy 
w realizacji określonych przedsięwzięć. Porozumienia te nie 
zawsze mają charakter jawny, toteż trudno tu rozwijać tę pro-
blematykę.

■ ■ ■  

Zespół służb, jaki stanowią: Żandarmeria Wojskowa, Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowe-
go, generalnie odpowiedzialny jest za ochronę przed zagro-
żeniami dla obronności państwa (zarówno wewnętrznymi, 
jak i zewnętrznymi), bezpieczeństwa SZRP i ich zdolności 
bojowej oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości w sfe-
rze obrony narodowej, a także kontroli i ochrony porządku  
i dyscypliny w tym zakresie. Wszystkie one posiadają ustawy 
kompetencyjne. 
W sferze tej, jako służby wyspecjalizowane, dzielą się kom-
petencjami szczegółowymi, wzajemnie się uzupełniając. Służ-
ba Wywiadu Wojskowego jest właściwa w sprawach ochrony 
przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, 
bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jed-
nostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 
Ministra Obrony Narodowej. Służba Kontrwywiadu Wojsko-
wego jest właściwa w sprawach ochrony przed zagrożenia-
mi wewnętrznymi dla obronności państwa, bezpieczeństwa  
i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (art. 1  
i 2 uSKWiSWW). Ustawa o Żandarmerii Wojskowej7 właści-
wość tej służby określa według kryterium podmiotowo-przed-
miotowego. Podmiotowo ŻW jest właściwa wobec żołnierzy 
w służbie czynnej, nie tylko własnych Sił Zbrojnych, ale i ob-
cych przebywających w Polsce, a także ich pracowników nie-
będących żołnierzami w związku z zatrudnieniem. Jest wła-
ściwa również wobec osób współdziałających z żołnierzami 
w popełnianiu przestępstw, a także wobec przebywających na 
terenach i w obiektach wojskowych osób niebędących żołnie-
rzami oraz osób dopuszczających się czynów przeciwko dys-

cyplinie wojskowej, życiu lub zdrowiu żołnierza albo mieniu 
wojskowemu (art. 3 ust. 1 i 2 uŻW). Uprawnienia ŻW w tym 
zakresie są równoważne uprawnieniom Policji (art. 2 ustawy 
o Policji8). 
Pojęcie „zagrożenia”, odnoszące się zarówno do obronności 
państwa, jak i bezpieczeństwa i zdolności bojowej wojsk,  
a także innych jednostek organizacyjnych MON9, jest pojem-
ne. W zasadzie nie stawia ono ograniczeń służbom KW i WW  
w zakresie właściwości, zarówno podmiotowej jak i przed-
miotowej. Ich charakter może być związany z działalnością 
człowieka (np. podejrzenie korupcji obcego koncernu zbroje-
niowego w związku z dostawami dla wojska), ale nie tylko (np. 
niejasne przyczyny zwiększonej zachorowalności żołnierzy 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego za granicą). Mogą one 
pochodzić z zewnątrz państwa, jak i z wewnątrz, a ich charakter 
może być nie do końca sprecyzowany. Stwarza to konieczność 
bliższego rozpoznawania tych zagrożeń. Stąd też uprawnienia 
tych służb mają charakter wysoce informacyjny, nastawiony na 
gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących obron-
ności i bezpieczeństwa SZRP oraz jednostek organizacyjnych 
MON (art. 5 ust. 1 pkt uSKWiSWW oraz art. 6 ust. 1 pkt 1  
uSKWiSWW). 
Jednocześnie należy zauważyć, iż tak szerokie określenie 
kompetencji służb wojskowych może budzić niepokój o zatar-
gi kompetencyjne ze służbami powszechnymi. Ustawodawca 
temu zapobiegł, ustanawiając w art. 28 uSKWiSWW wyraźny 
obowiązek przekazywania uzyskanych informacji i materia-
łów według właściwości.
Sfera zadaniowa w odniesieniu do SKW została określona  
art. 5 uSKWiSWW. Przepis ten generalnie wskazuje m.in. na 
zadanie SKW polegające na rozpoznawaniu, zapobieganiu 
oraz wykrywaniu wybranych rodzajów przestępstw. Wśród 
nich art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c, d oraz g uSKWiSWW wyraźnie 
wylicza jako zadania tej służby zwalczanie terroryzmu, korup-
cji oraz przestępczości w zasięgu kompetencji. 
Zadania SWW określone art. 6 nie wskazują bezpośrednio 
na zwalczanie przestępczości zorganizowanej czy korupcji. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 do zadań SWW należy uzyski-
wanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazy-
wanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej 
SZ RP. Wydaje się jednak, że w tak sformułowanym zadaniu 
można pomieścić zwalczanie przestępczości zorganizowanej  
i korupcji, o ile mają powiązania międzynarodowe. Bezpośred-
nio natomiast wskazano jako zadania SWW rozpoznawanie  
i zapobieganie zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem 
(art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b uSKWiSWW).
Żandarmeria Wojskowa jest właściwa przedmiotowo m.in. 
do zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawi-
skom patologicznym, wykrywania przestępstw i ścigania ich 
sprawców oraz zabezpieczania dowodów przestępstw, ochro-
ny życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego, ochrony 
porządku publicznego oraz zapewnienia przestrzegania dys-
cypliny wojskowej (art. 4 ust. 1 pkt 1–5 uŻW). Przy takim 
sformułowaniu zadań nie ulega więc wątpliwości, iż obejmują 
zarówno zwalczanie przestępczości zorganizowanej, jak i ko-
rupcję oraz terroryzm.
Dlatego też wszystkie trzy służby są uprawnione do eliminacji 
tych zjawisk – właściwymi im metodami działania.
Nie ulega wątpliwości, iż służby wojskowe wykonują zada-
nia przy pomocy właściwego im aparatu narzędziowego, czyli 
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przysługujących im uprawnień do podejmowania określonych 
przedsięwzięć oraz metod działania. Jest charakterystyczne, iż 
posiadają one zróżnicowany aparat narzędziowy, w związku 
z czym muszą uzupełniać się wzajemnie we współdziałaniu. 
Wagę tego współdziałania podkreślają ich ustawy kompeten-
cyjne. q

1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. 
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii 
Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy upraw-
nione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych  
w czasie wykonywania tych czynności (Dz. U. Nr 157, poz. 1843, 
z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 
2001 r. w sprawie gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć  
i danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1859).

3 Dz. U. Nr 237, poz. 1651, z późn. zm.
4 Rozumiejąc w pełni obecny, rzekomo zgodny z tendencjami eu-

ropejskimi, trend do ograniczania właściwości wojskowych or-
ganów wymiaru sprawiedliwości oraz ścigania, związany rów-
nież z ograniczeniem stanów osobowych wojska, należy jednak 
stanowczo uważać, że linia rozgraniczenia właściwości organów 
powszechnych i wojskowych w tym względzie jest poprowadzo-
na w sposób zbyt skomplikowany, a samo rozgraniczenie ma cha-
rakter nieracjonalny. Uzasadnienie tego stanowiska jest proste: 
żołnierz poza bramą koszar i poza godzinami służbowymi nie 
przestaje być żołnierzem. Przyjęcie stanowiska przeciwnego pro-
wadzi do absurdalnych rozwiązań w zakresie ustalania właściwo-
ści organów ścigania opartego np. o rozważania, czy nietrzeźwy 
żołnierz prowadził pojazd na drodze publicznej prywatnie, czy 
służbowo? 

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 
2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, 
służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoz]nawczych (Dz. U. Nr 182, poz. 1338).

6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia  
2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z orga-
nami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-roz-
poznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, 
a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela 
publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzy-
wien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1842).

7 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej  
i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. Nr 123, poz. 1353,  
z późn. zm.).

8 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).

9 Według definicji legalnej zawartej w art. 4 ust. 2 pkt 1 uSKWi-
SWW są to inne, niż SZRP jednostki organizacyjne podległe lub 
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.
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Summary
Military Police, Military Counter-Intelligence Service  
and Military Intelligence Service in combat  
against organized crime, corruption and terrorism. Part II
The purpose of this article is to indicate the role of specialized 
institutions combating social pathologies. The arguments 
presented above concern general organizational and functional 
assumptions which form the base for realization of actions by 
Military Police, Military Counter-Intelligence Service and Military 
Intelligence Service in combat against organized crime, corruption 
and terrorism. These actions are realized in the framework of 
widely perceived cooperation which allows to reach so called 
“synergy effect”. 
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