
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powstanie Oddziału związane było z przystosowaniem 

Żandarmerii Wojskowej do zadań związanych  

z transformacją Sił Zbrojnych RP, a także systemem 

reagowania kryzysowego na zagrożenia wynikające przede 

wszystkim z aktywności międzynarodowych terrorystów. 

Decyzja o zorganizowaniu tego typu jednostki wynikała 

także z konieczności posiadania pododdziałów 

operacyjnych przygotowanych i wyszkolonych zgodnie ze 

standardami międzynarodowymi. Miński Oddział należy do 

jednej z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych jednostek 

polskiej armii. 
 

Główne zadania Spec Oddziału to zapewnienie wsparcia 

policyjnego jednostkom Sił Zbrojnych RP, wykonywanie 

zadań w składzie wielonarodowych pododdziałów „policji 

wojskowej” wynikających z porozumień 

międzynarodowych, współdziałanie ze służbami (Policja, 

Straż Graniczna, Straż Pożarna, ABW i inne) w razie 

zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

utrzymanie gotowości bojowej oraz sił i środków do 

wykorzystania w sytuacjach kryzysowych i akcjach 

ratowniczych, a także wsparcie terenowych jednostek ŻW.  
 

Ponadto realizowanie zadań wynikających z Celów Sił 

Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP 

Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych, 

Programu Partnerstwo dla Pokoju oraz zobowiązań  

w ramach UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wynikające z porozumień Ministerstw Obrony 

Narodowej RP, Chorwacji, Czech i Słowacji jednostka 

otrzymała dodatkowe zadania związane z wydzieleniem  

i utrzymaniem w gotowości sił i środków do MNMPBAT 

(Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej NATO). Do tych 

zadań należą m.in. kontrola ruchu drogowego, a w tym 

kontrola osób i pojazdów, konwojowanie, dochodzenia  

w sprawach wypadków drogowych, obserwacja  

i rozpoznawanie dróg, działania antyterrorystyczne, 

tłumienie zamieszek, wsparcie ochrony baz, ochrona 

specjalna. 
 

OSŻW w Mińsku Mazowieckim również czynnie promuje 

Wojsko Polskie, propagując idee obronności oraz postawy 

patriotyczne wśród młodzieży. Dzieje się tak chociażby 

dzięki współdziałaniu ze szkołami patronackimi. 
 

Jednostka wydziela żołnierzy do realizacji zadań 

wykonywanych w składzie wielonarodowych pododdziałów 

„policji wojskowej”, biorących udział w misjach 

zagranicznych prowadzonych przez ONZ, NATO, UE czy 

Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE). Żołnierze Oddziału uczestniczyli w misjach  

w ramach PKW w Libanie, Afganistanie, Bośni  

i Hercegowinie, Gruzji, Iraku, Syrii, Republice Środkowej 

Afryki, Kosowie.  

BĄDŹ Z JEDNYMI  

Z NAJLEPSZYCH! 

Podstawowe wymagania 

   > 175 cm wzrostu (nie dotyczy kobiet) 

   dobre zdrowie 

   sprawność fizyczna  

   niekaralność sądowa 

SPRAWDŹ SIĘ! 

Droga kwalifikacji jest na naszej 

stronie internetowej zakładka 

Pozostałe, Nabór 

WARTO! 

Rozpocznij Swą przygodę  

z mińskimi SPECŻANDARMAMI 

DZWOŃ - tel. 261 353 375, 261 353 366 

 PISZ   oszwminsk@ron.mil.pl 
 

DORADZIMY - POKIERUJEMY - 
POMOŻEMY 

mailto:oszwminsk@ron.mil.pl


 

ODDZIAŁ SPECJALNY 

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
 

im. gen. bryg. Jana Tomasza 
Gorzechowskiego –„Jura” 

 

w Mińsku Mazowieckim 

 
ul. Warszawska 267 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel. 261 353 333 

fax. 261 353 049 

 
Więcej o nas na 

www.oszwminskmazowiecki.wp.mil.pl 
oraz na 

archiwum-kgzw.wp.mil.pl/pl/154.html 
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