
 

 

Projekt 29.10.2014 r. 

ZARZĄDZENIE NR .......... 

PREZESA RADY MINSTRÓW 

z dnia …………………… 2014 r. 

 

w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji 

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 

1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. W związku z realizacją policyjnego zabezpieczenia ogólnopolskich uroczystości państwowych  

i obywatelskich „Narodowego Święta Niepodległości” żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą w dniach  

10 - 12 listopada 2014 r. pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. 

poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian 

ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 11 listopada 2014 r. na terenie całego kraju odbędą się imprezy i uroczystości patriotyczne 

„Narodowego Święta Niepodległości” oraz zgromadzenia publiczne mające na celu uczczenie tego wydarzenia. 

Centralne obchody „Narodowego Święta Niepodległości” z udziałem najwyższych władz państwowych zostaną 

zorganizowane na terenie Warszawy w godzinach od 08:30 do 15:00. Uroczystości połączone będą  

z przemarszem Placem Piłsudskiego, Traktem Królewskim pod Pomnik Piłsudskiego przy Belwederze. 

Ponadto, planowany jest „Marsz Niepodległości”, którego organizator przewiduje udział 50 tys. osób 

uczestniczących w tym zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę doświadczenia Policji z lat ubiegłych, w zakresie 

zabezpieczenia obchodów, należy zakładać, że występuje wysokie prawdopodobieństwo konfrontacyjnych 

zachowań skonfliktowanych środowisk oraz dążenie do wywoływania bójek i awantur przez grupy chuliganów 

dołączających do uczestników niektórych zgromadzeń. W latach ubiegłych w trakcie uroczystości odnotowano 

liczne incydenty o charakterze zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  

w szczególności na terenie Warszawy, funkcjonariusze Policji podejmą wielopłaszczyznowe działania 

ukierunkowane na zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Właściwe zabezpieczenie planowanych zgromadzeń wymaga zaangażowania zwiększonego potencjału 

sił i środków policyjnych na terenie całego kraju. Zakłada się, że koordynacja działań policyjnych związanych  

z zabezpieczeniem przedmiotowych uroczystości realizowana będzie na poziomie centralnym. Do 

zabezpieczenia użyte zostaną m.in. siły Oddziałów Prewencji Policji, pododdziałów antyterrorystycznych, 

służb kryminalnych oraz lotnictwa Policji. Natomiast zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w dniu 11 listopada 2014 r. w Warszawie realizowane będzie poprzez zarządzenie przez Komendanta 

Stołecznego Policji operacji policyjnej, w której będą brać udział również funkcjonariusze spoza garnizonu 

stołecznego. 

Celem maksymalizacji sił i środków niezbędnych do właściwego utrzymania bezpieczeństwa  

i porządku publicznego w miejscach planowanych zgromadzeń, na trasach przemarszu, a także dojścia  

i rozchodzenia się jej uczestników niezbędne jest zapewnienia wsparcia Policji przez siły i środki Żandarmerii 

Wojskowej. 

Wsparcie zostanie zapewnione w terminie od dnia 10 do 12 listopada 2014 roku. W dniu 11 listopada 

2014  r. przewiduje się udział Żandarmerii Wojskowej przede wszystkim przy zabezpieczeniu centralnych 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dodatkowo w dniach 10 i 12 listopada br. siły Żandarmerii 

Wojskowej na terenie kraju oraz w Warszawie będą wspierały zmniejszone siły policyjne.  

Projektowane zarządzenie da podstawę do realizacji zadań w ramach współdziałania żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej z Policją, ukierunkowanych na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas planowanego przedsięwzięcia. 

Koszty każda ze stron będzie ponosić we własnym zakresie, nie generując dodatkowych potrzeb ze 

środków budżetu państwa lub budżetów samorządu terytorialnego.  

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt zarządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach 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 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).). 

  


