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Wstęp 

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

jest ważnym elementem bezpieczeństwa każdego państwa i obszarem działania 

wielu podmiotów. Charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa 

istotnie wpływa na zmianę sposobu działania instytucji ustawowo powołanych 

do tego, co z kolei wpływa na skalę i formy działania tych podmiotów. Obecnie 

coraz częściej zauważalna jest nie tylko troska władz o właściwy stan rzeczywi-

stego bezpieczeństwa państwa, ale również jego społeczną percepcję. Wymaga 

to zarówno funkcjonowania spójnego i sprawnego systemu ochrony bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, jak też jego społecznej akceptacji. 

Konstytucyjny obowiązek państwa zapewnienia bezpiecznych warunków 

rozwoju społeczeństwa i ochrony zmusza władze wykonawcze do poszukiwania 

nowych rozwiązań, w tym angażowania dotychczas niewykorzystanych a do-

stępnych zasobów (podmiotów, sił, środków, finansów). Jednym z największych 

potencjałów bezpieczeństwa każdego państwa dysponują jego siły zbrojne, które 

są powoływane z reguły jako jedno z narzędzi bezpieczeństwa zewnętrznego. 

Ale posiadane przez nie zdolności mogą z pożytkiem być wsparciem w zapew-

nieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, oczywiście w ściśle określonym reżimie 

prawnym. Takim podmiotem w Polsce są niewątpliwie nasze siły zbrojne (SZ 

RP), które wspierając administrację rządową, samorządową, Policję, służby, 

inspekcje i straże, mogą powodować dodatni efekt synergiczności w bezpieczeń-

stwie wewnętrznym państwa. Precyzyjne zdefiniowane możliwości i zdolności 

funkcjonowania SZ RP w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego stają 

się ważnym czynnikiem kształtującym przyszłość bezpieczeństwa naszego kraju.  

Forma i sposób realizacji zadań podczas międzynarodowych misji pokojo-

wych i stabilizacyjnych w krajach dotkniętych różnymi zagrożeniami wskazują 

na realne możliwości SZ do wypełniania tzw. zadań typowo policyjnych równo-

legle z wypełnianiem zadań typowo militarnych. Również w warunkach pełnej 

stabilizacji państwa dostrzega się możliwość angażowania SZ do wspierania 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, co znajdu-

je odzwierciedlenie w obowiązujących w Polsce uregulowaniach prawnych
1
. 

Wobec takiego stosunkowo nowego podejścia do zadań SZ zwiększają się ocze-

kiwania wobec nich jako ważnego elementu systemu bezpieczeństwa wewnętrz-

nego Polski. Takie podejście powoduje konieczność właściwego powiązania 

funkcjonowania SZ RP z innymi elementami tego systemu, w tym w szczególno-

                                                      
1 Art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277  

z późn. zm.  
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ści z Policją, Strażą Graniczną, prokuraturą, organami administracji publicznej – 

a więc instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę ludności
2
.  

Potwierdzenie tej tezy znajdujemy również w diagnozach i rekomendacjach 

zawartych w „Strategicznym Przeglądzie Obronnym”
3
, gdzie zwraca się uwagę 

na niewojskowy charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa  

i obywateli. Ta asymetryczność zagrożeń powoduje, że instytucje odpowiedzial-

ne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa powinny być wspierane również 

przez jednostki sił zbrojnych
4
.  

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP
5
 zwraca uwagę na potrzebę peł-

nego zintegrowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Akcentowana jest 

tam konieczność zorganizowania i wyposażenia systemu w sposób gwarantujący 

jego szybkie i sprawne działanie w każdych warunkach, a także reagowanie na 

wszelkiego rodzaju zagrożenia i kryzysy
6
. Wyzwaniem dla wszystkich podmio-

tów staje się więc wzajemne wspieranie i doskonalenie współpracy, które rozwi-

ną zdolność systemu do prowadzenia działań prewencyjnych oraz reagowania na 

wszelkie współczesne wyzwania. Na szczególną uwagę zasługują relacje SZ RP 

z Policją, której przypisuje się dominującą rolę w systemie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego.  

W ramach realizowanych zadań dostrzega się możliwość wspierania instytu-

cji bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu poprzez SZ w formie: 

pomocy władzom państwowym, administracji publicznej oraz społeczeństwu w 

reagowaniu na zagrożenia; prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych; 

oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecz-

nych pochodzenia wojskowego
7
. Aby te zalecenia, czy wręcz zadania SZ mogły 

być w pełni wcielone do praktyki wykonawczej, niewątpliwie istnieje potrzeba 

naukowego zdiagnozowania dotychczasowych form i sposobów wspierania 

przez SZ RP wymienionych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w ra-

mach istniejącego systemu prawnego. Polskie ustawodawstwo przewiduje moż-

liwość zaangażowania SZ RP w sytuacjach niebędących stanem nadzwyczaj-

nym
8
. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 

publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie: niebezpieczeństwa powszechne-

go dla życia, zdrowia lub wolności obywateli; bezpośredniego zagrożenia dla 

                                                      
2 Strategiczny Przegląd Obronny. Synteza, MON, Warszawa 2006, s. 9. 
3 Tamże. 
4 Tamże, s. 20. 
5 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2007 r. 
6 Tamże, s. 21. 
7 Tamże, s. 24. 
8 Art. 18 i 18a ustawy o Policji, DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277 z późn. zm.  
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mienia w znacznych rozmiarach; bezpośredniego zagrożenia określonych
9
 

obiektów lub urządzeń; zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycz-

nym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne zna-

czenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym skutkować 

niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego, jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów  

i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, do pomocy uzbrojonym od-

działom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działania te są podejmowane na podsta-

wie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek 

prezesa Rady Ministrów. Także w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań  

w tym zakresie, prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych uzgodniony z ministrem obrony narodowej, może zarzą-

dzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. 

Dostrzegam również możliwość wspierania przez SZ RP lokalnych i regio-

nalnych organów administracji samorządowej podczas realizacji zadań z zakresu 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Istotne są tu obszary proak-

tywnych działań zmierzających do zapobiegania zagrożeniom, rozwiązywania 

lokalnych problemów bezpieczeństwa oraz współuczestniczenia w procesie 

kształtowania przestrzeni fizycznej na potrzeby obronności i zapobiegania prze-

stępczości. Udział SZ RP w wymienionych obszarach bezpieczeństwa jest kon-

sekwencją poglądu, iż nie da się oddzielić zagrożeń militarnych od niemilitar-

nych, gdyż mogą występować one jednocześnie, wzajemnie się stymulując
10

. 

Oczywiście SZ mogą – obok Policji – wspierać również inne podmioty bez-

pieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym głównie Państwową Straż Pożarną, 

jednostki ratownictwa, czy Straż Graniczną w zakresie ochrony granicy pań-

stwowej RP (na lądzie, powietrzu i morzu). Równie istotne dla bezpieczeństwa 

obywateli jest wsparcie udzielane przez Siły Powietrzne RP w ramach ratownic-

twa cywilnego
11

.  

                                                      
9 Są to: obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedziby na-

czelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo 

wymiaru sprawiedliwości, obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstwa 

dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także 

na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych 

przepisów. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji, dz. cyt. 
10 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, „Zeszyty Naukowe 

AON” 2002, s. 227. 
11 Jako przykład można podać wspieranie grupy karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogo-

towia Ratowniczego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. 
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Polska literatura przedmiotu ogranicza się w zasadzie do zadań SZ RP w sta-

nach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych, dając również podstawę do 

badań możliwej aktywności SZ RP w tzw. stanie zwyczajnym.  

Najbardziej zaawansowany dorobek wśród instytucji zagranicznych w tej 

dziedzinie posiada Instytut Marshalla, który ujmuje misje sił zbrojnych w XXI 

wieku w formie sześciu podstawowych zadań
12

: interwencje/operacje zbrojne; 

międzynarodowe operacje stabilizacyjne i wspierające; operacje wsparcia sekto-

ra cywilnego; operacje obrony narodowej; asystencja przy międzynarodowej 

pomocy humanitarnej; jednostronne operacje militarne. Właśnie w kategorii 

wspierania sektora cywilnego są umiejscawiane subkategorie: defensywna asy-

stencja władzom cywilnym (defense assistance to civil authority – DACA); de-

fensywne wsparcie instytucji utrzymania porządku prawnego (defense support to 

civilian law enforcement authority – DSCLEA); defensywna asystencja podczas 

zakłóceń porządku publicznego (defense assistance to civil disturbances – 

DACDIS)
13

. DACA obejmuje reagowanie na katastrofy i klęski żywiołowe, 

pomoc humanitarną z nimi związaną oraz odtwarzania zniszczonej infrastruktu-

ry. Obejmują one również działania związane z pomocą lokalnym i centralnym 

władzom publicznym przed i podczas odbywania masowych imprez sportowych, 

kulturalnych oraz uroczystości narodowych. Pomoc ta może być realizowana 

także poprzez kontrole ruchu, utrzymanie funkcjonowania usług pocztowych, 

ratownictwa pożarowego, w sytuacjach gdy dochodzi do zaprzestania wykony-

wania wymienionych zadań przez instytucje do tego powołane. DSCLEA są 

działaniami bezpośredniej pomocy instytucjom zajmującym się utrzymaniem 

porządku prawnego w państwie. W większości państw taka pomoc jest ograni-

czona ściśle określonymi przesłankami prawnymi. Typowe działania w ich ra-

mach to pomoc straży granicznej i policji w zwalczaniu przemytu narkotyków, 

terroryzmu oraz zabezpieczeniu bezpieczeństwa podczas wydarzeń o charakte-

rze masowym. Pomoc odbywa się poprzez udział żołnierzy w bezpośrednich 

działaniach, ale również wsparcie organizacyjne (dowodzenie), gromadzenie  

i przekazywanie informacji oraz trening i szkolenie. DACDIS jest skrajną sytua-

cją wymagającą zaangażowania sił zbrojnych, albowiem zakłada się, że odpo-

wiednio funkcjonujące państwo powinno utrzymać porządek publiczny za po-

mocą powołanych do tego służb porządkowych, a angażowanie do tego SZ bę-

dzie wyjątkowe.  

Powyżej wskazane obszary możliwego wsparcia podmiotów bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa przez SZ RP są istotnym obszarem badawczym, szcze-

                                                      
12 Np. J. Clarke, What Roles and Missions for Europe’s Military and Security Forces in the 

21st Century?, „The Marshall Center Papers” 2005, No. 7. 
13 Tamże, s. „15. 
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gólnie w zakresie: okoliczności uzasadniających angażowanie do tego sił zbroj-

nych, wymagań, jakie muszą być spełnione, sposobów wsparcia, szczególnie do 

realizacji takich zadań, jak ochrona i osłona oraz izolacja określonych obiektów, 

dróg, wydzielonych ulic lub części miast; wspieranie działań oddziałów Policji 

przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym działania antyter-

rorystyczne. 

Obszar przeprowadzonych badań dotyczył misji współczesnych sił zbroj-

nych, jakimi są operacje wsparcia sektora cywilnego oraz dwóch jej podkatego-

rii – defensywnej asystencji władz cywilnych i defensywnego wsparcia instytu-

cji utrzymania porządku prawnego. Obszar ten jest najbardziej zbieżny z warun-

kami działania sił zbrojnych w stanie zwyczajnym.  

Podstawą podjętych przez mnie badań była potrzeba określenia zakresu za-

dań oraz możliwych sposobów działania Sił Zbrojnych RP w sferze ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. Badaniami obją-

łem również uwarunkowania formalne tej współpracy. Ze względu na istniejący 

stan prawny i faktyczny przyjąłem, że nieodzowna będzie ocena dotychczasowej 

skali wsparcia udzielanego w stanie zwyczajnym innym podmiotom ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego przez SZ RP. Założyłem, że wiedza ta 

da podstawy do wnioskowania o potencjalnych możliwościach, zakresie oraz 

pożądanych formach tego wsparcia.  

Wyniki prac zostały przedstawione w czterech rozdziałach poprzedzonych 

wstępem i opatrzonych zakończeniem oraz spisem bibliograficznym. Mam na-

dzieję, że treść pracy wystarczająco wskazuje na sytuację problemową, przyjęte 

założenia badawcze oraz przeprowadzoną procedurę badawczą, wyniki zaś 

przeprowadzonych badań, wraz z niezbędną dokumentacją oraz projekcją moż-

liwych i pożądanych obszarów współpracy Sił Zbrojnych RP z podmiotami rea-

lizującymi ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, tworzą spójną i w 

pełni udokumentowaną całość. Zapoznając się z publikacją, należy uwzględnić 

to, że odnosi się ona do stanu prawnego na 2011 r.  

W pierwszym rozdziale przedstawiłem istotę bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego. Rozdział ten stanowi podstawę teoretyczną całości opracowania  

i zawiera autorską interpretację oraz wyjaśnienia fundamentalnych dla badań 

kategorii, w formie instrumentarium pojęciowego, identyfikację zagrożeń bez-

pieczeństwa i porządku publicznego, a także podstawy prawne podmiotów za-

pewniających ten rodzaj bezpieczeństwa, które określają ramy udziału w nim Sił 

Zbrojnych RP.  

W kolejnym – drugim – rozdziale scharakteryzowałem podmioty bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, wskazując na ich strukturę, powiązania oraz 
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wspólne funkcje, tworzące system ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego, a także jego związki z siłami zbrojnymi. 

Wyniki badań ukierunkowanych na zdiagnozowanie kompetencji SZ RP  

w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawia rozdział trzeci. 

Zawarta tu diagnoza obecnego poziomu zaangażowania SZ w tę sferę bezpie-

czeństwa wynika zarówno z przeprowadzonych przeze mnie badań empirycz-

nych, jak również dokumentów normatywnych oraz zawierających strategie 

bezpieczeństwa. 

Ostatni rozdział zawiera wnioski, postulaty oraz moje projekty, dotyczące 

możliwości wspierania przez Siły Zbrojne RP podmiotów bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego. Wskazałem tu na przesłanki do takiego wsparcia oraz per-

spektywy nowych obszarów i form współpracy. 
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1. Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Badania istoty bezpieczeństwa i porządku publicznego można sprowadzić co 

najmniej do trzech podstawowych obszarów. Pierwszy z nich dotyczy interpre-

tacji bezpieczeństwa oraz nadawania nazw zjawiskom i procesom z nim związa-

nych. Rozumienie bezpieczeństwa, dokładnie zaś świadomość istnienia jego 

różnorodności, pozostaje problemem, który wciąż nie został rozwiązany. Bada-

nie bezpieczeństwa dostarcza nam nowej wiedzy o mechanizmach jego kształ-

towania, możliwościach jego ochrony i poprawy. Wykształcił się już szczególny 

aparat pojęciowy, konkretyzujący pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa, natomiast 

zdefiniowane terminy pozwalają na unikniecie wieloznaczności w opisywaniu 

tej kategorii. Właściwe ujęcie bezpieczeństwa było działaniem zamierzonym  

i znajduje swoje odzwierciedlenie w podrozdziale 1.1. 

Drugim ważny obszarem badawczym były zagrożenia bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego, których wyniki są treścią podrozdziału 1.2. Świadome i ce-

lowe przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa jest kluczowe, lecz pod wa-

runkiem właściwego zidentyfikowania tych zagrożeń, określenia ich możliwych 

postaci, natężenia, źródeł i skutków. To właśnie zagrożenia (a precyzyjniej wiedza 

o nich) kształtują system bezpieczeństwa i porządku publicznego, określają jego 

charakter, potencjał oraz reguły funkcjonowania.  

Niewątpliwie formalne uwarunkowania bezpieczeństwa, jako szczególnej 

sfery aktywności państwa, podlega ściśle określonym unormowaniom prawnym. 

Stanowią je zarówno konstytucyjne gwarancje bezpieczeństwa, ale także regula-

cje wykonawcze zawarte w ustawach oraz dokumentach niższej rangi, co zwie-

rają treści podrozdziału 1.3. 

1.1. Instrumentarium pojęciowe 

Punktem wyjściowym do rozważań nad normatywnym ujęciem bezpieczeń-

stwa w Polsce jest następujący konstytucyjny zapis: Rzeczpospolita Polska 

strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolność  

i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzic-

twa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-

noważonego rozwoju
14

. Osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa 

wymaga zorganizowanych działań wszystkich podmiotów systemu bezpieczeń-

stwa. Jednak zakres realizowanych prac badawczych w ramach niniejszej pracy 

z ogółu problematyki bezpieczeństwa państwa ogranicza moje zainteresowania 

badawcze do obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotów 

                                                      
14 Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 



14 

służących jego zapewnieniu. Uściślając, główny obszar moich badań oscyluje 

wokół relacji zachodzących pomiędzy Siłami Zbrojnym Rzeczypospolitej Pol-

skiej a systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego wiodącą siłą 

jest Policja. Określenie roli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ochronie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga precyzyjnego zdefiniowania 

właśnie tego zakresu bezpieczeństwa.  

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele ujęć, definicji, wykładni oraz 

interpretacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Różnorodność tych ujęć 

wynika z różnorodnej optyki postrzegania samego bezpieczeństwa oraz operacji 

typologicznych przeprowadzanych na rozmytych zbiorach pojęciowych z wielo-

znacznymi i często wzajemnie przenikającymi się jego wyznacznikami. Sytuacja 

taka powoduje, że sprecyzowanie kategorii bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego powinno nastąpić w pierwszej kolejności od umiejscowienia jej w ogólnie 

postrzeganym bezpieczeństwie.  

Głównymi wyznacznikami stosowanymi do określenia bezpieczeństwa są jego 

powiązania z obiektywnymi, ale często również subiektywnymi czynnikami wy-

wołującymi zagrożenia. Stąd bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym jest rozumiane 

jako stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse 

na doskonalenie
15

. Stan ten pozwala na zapewnienie podstawowych potrzeb czło-

wieka, którymi są brak ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na 

przykład zdrowia, pracy, szacunku, dóbr materialnych
16

. D. Frei zauważa, że stan 

bezpieczeństwa występuje jedynie wówczas, kiedy brak jest rzeczywistego zagro-

żenia (czynnik obiektywny) i brak poczucia zagrożenia (czynnik subiektywny)
17

. 

Pogląd ten koresponduje z często przytaczaną charakterystyką dokonaną przez D. 

Lernera, który pisał, iż w najbardziej dosłownym znaczeniu bezpieczeństwo jest 

właściwie identyczne z pewnością i oznacza brak zagrożenia fizycznego albo 

ochronę przed nim
18

. Z kolei J. Stańczyk przekonuje, że bezpieczeństwo jest sta-

nem niezagrożenia, spokoju; stanem i poczuciem pewności, wolności od zagrożeń; 

wolnością od strachy lub ataku; przeciwieństwem niebezpieczeństwa; swobodą 

działania, której nie towarzyszy poczucie zagrożenia
19

. S. Śladkowski stoi na sta-

nowisku, że bezpieczeństwo podlega warunkowaniu przez ogólne tendencje  

                                                      
15 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 13. 
16 Tamże. 
17 Cyt. za: T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, 

Warszawa 2008, s. 36. 
18 J.W. Gould, W.L. Kolb, A dictionary of the Social Science, London 1964, s. 629, cyt. za:  

T. Jemioło, A. Dawidczyk, dz. cyt. oraz S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospo-

litej Polskiej, ZUMS BN, s. 7. 
19 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 15–16, cyt. za:  

S. Śladkowski, dz. cyt. 
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i procesy rozwoju społeczności zarówno w wymiarze wewnętrznym (wewnątrz-

państwowym), jak i w wymiarze zewnętrznym odnoszonym do rozwoju społecz-

ności międzynarodowej. Jego zdaniem, sytuacja ta nastręcza problemy w jedno-

znacznym definiowaniu pojęcia bezpieczeństwo i pochodnych pojęć włączających 

w obszar zainteresowania jego rodzaje, wyłaniające się z przejawów różnej dzia-

łalności społecznej
20

. Stąd, oprócz poszerzania zakresu pojęcia bezpieczeństwo, 

dochodzi do jego atomizacji i próby jednoznacznego określania obszarów ochrony 

i zagrożeń.  

Niewątpliwie na rozumienie treści pojęcia bezpieczeństwa wpłynęły prze-

miany, zachodzące u schyłku XX wieku. Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia 

były zdeterminowane płaszczyzną wojskowo-polityczną. Jednak już w latach 

dziewięćdziesiątych nastąpiła tendencja do poszerzania treści pojęcia bezpie-

czeństwa o obszary niemilitarne, wyrażające się w sferach: wojskowo-ekono-

micznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowo-technicznej, ekologicznej i ideolo-

gicznej
21

. Do katalogu tego warto również dodać obszar demograficzny, spo-

łeczny, socjalny oraz zdrowotny.  

Zgadzam się z poglądem, że bezpieczeństwo jest jedno i niepodzielne, ale 

można i trzeba je uwzględniać tak w aspektach charakteru zagrożeń, jak i kon-

kretnego terytorium
22

. Kryterium zagrożeń stoi u podstaw podziału bezpieczeń-

stwa ogólnego na skierowane do wewnątrz i na zewnątrz. Bezpieczeństwo we-

wnętrzne oznacza stabilność i harmonijność danego organizmu lub systemu, 

natomiast bezpieczeństwo zewnętrzne to brak zagrożenia ze strony innych pod-

miotów
23

. Kryterium terytorium determinuje podział na bezpieczeństwo o cha-

rakterze państwowym (ogólnokrajowym i lokalnym) oraz międzynarodowym 

(globalnym i regionalnym). 

W tym miejscu rodzi się potrzeba sprecyzowania zakresu pojęcia „bezpie-

czeństwo narodowe”, które tradycyjnie było określane np. jako stan równowagi 

między zagrożeniem wywołanym możliwością zaistnienia konfliktu a potencja-

łem obronnym
24

 czy też stan społeczeństwa określony stosunkiem wielkości po-

tencjału obronnego, jakim ono dysponuje do skali zagrożeń
25

. Konsekwencją 

takiego podejścia do identyfikacji bezpieczeństwa konieczne jest istnienie za-

                                                      
20 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, ZUMS BN, s. 4. 
21 Zob. szerzej: S. Śladkowski, dz. cyt., s. 5. 
22 J. Gołębiewski, Zarządzanie kryzysowe metodą rozwiązywania problemów bezpieczeństwa 

[w:] Zarządzanie kryzysowe w transporcie lądowym na Pomorzu, Szczecin 2003, s. 12. 
23 S. Śladkowski, dz. cyt., s. 7. 
24 W. Stankiewicz, Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne. Studium, Warszawa 1991,  

s. 73. 
25 Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994,  

s. 6. 
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grożenia zewnętrznego, które zagraża terytorium, kulturze, instytucjom państwa, 

jego żywotnym interesom ekonomicznym i politycznym czy, ogólnie ujmując, 

jakimś istotnym wartościom
26

. Sądzę, że z takiego ujęcia pochodzi skłonność do 

identyfikowania problematyki bezpieczeństwa zarówno z ochroną fizycznego 

trwania, integralności terytorialnej i trwałości instytucji państwa, jak i zapew-

nieniem swobód rozwojowych, takich jak nieskrępowany rozwój społeczno-

gospodarczy i kulturalny, wzrost jakości życia, osiągnięcie dobrobytu
27

. 

Takie ujmowanie bezpieczeństwa narodowego przesuwa punkt ciężkości  

z podejścia tzw. militarnego na cywilne. Zauważa się tu, że zgodnie z tym no-

wym spojrzeniem działalność państwa nie powinna ograniczać się do zapewnie-

nia bezpieczeństwa militarnego, lecz powinna być realizowana na maksymalnie 

wielu poziomach i musi brać pod uwagę takie wartości, jak: pokój społeczny, 

pomyślność, sprawiedliwość, równowaga ekologiczna, dobro wspólne
28

. Podob-

ne podejście do bezpieczeństwa narodowego odnajdziemy również w obcoję-

zycznej literaturze przedmiotu. T. Taylor stwierdza, że bezpieczeństwo narodo-

we jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fizyczną napaścią, lecz rów-

nież ochroną – za pomocą różnych środków – żywotnych interesów ekonomicz-

nych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotności i podstawowym war-

tościom państwa
29

. 

Podzielam również pogląd, że w demokratycznych strukturach społecznych 

bezpieczeństwo państwa, które coraz częściej określane jest jako bezpieczeństwo 

narodowe, ma swój wewnętrzny wymiar wyrażający się w określonej kondycji 

społeczeństwa, to państwo stanowiącego
30

. Powyższe ujęcie może sugerować, że 

bezpieczeństwo narodowe jest wewnętrznym wymiarem bezpieczeństwa pań-

stwa. Jednak, mając na względzie to, że pojmowanie bezpieczeństwa narodowe-

go pozostaje w ścisłej zależności od sposobu określania żywotnych interesów 

narodowych
31

, nie można go oddzielić od takich jego determinant, jak: geopoli-

tyka; bieżące i perspektywiczne potrzeby państw; ich cechy kulturowe; do-

świadczenia historyczne
32

. S. Pikulski
33

 wskazuje, iż bezpieczeństwo państwa 

                                                      
26 E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996,  

s. 71–73, cyt. za: K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, ZUMS BN. 
27 K. Loranty, dz. cyt., s. 15. 
28 Tamże, s. 16. 
29 M.T. Taylor [w:] American National Security: Policy and Process, red. W.J. Taylor Jr., Bal-

timore 1981, s. VII. 
30 K. Loranty, dz. cyt., s. 16. 
31 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 22. 
32 Tamże. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się pojęcia rozległego bezpieczeństwa, które 

uwspółcześnia pojęcie bezpieczeństwa państwa i obejmuje zarówno kwestie polityczne i militarne, 

jak i aspekty gospodarcze, ekologiczne, społeczne oraz etniczne i inne. Zob. szerzej: Ogniwa 

ochrony państwa, Warszawa 2006. 
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wiąże się z sytuacją na obszarze określonym granicami państwowymi, pozwala-

jącą na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń państwowych  

i mieszkających na tym terytorium osób. Jednak bezpieczeństwo państwa może 

być zakłócane przez czynniki zewnętrzne, mające swe źródła w innych pań-

stwach, organizacjach międzynarodowych lub zjawiskach o zasięgu międzyna-

rodowym. 

Bezpieczeństwo narodowe pozostaje również w ścisłym powiązaniu z bez-

pieczeństwem międzynarodowym. Relacje te trafnie ukazał M. Berkowitz, uj-

mując: (…) bezpieczeństwo narodowe może być najbardziej owocnie zdefinio-

wane jako zdolność narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed ze-

wnętrznymi zagrożeniami
34

. Specyfika tych relacji wynika z istnienia związków 

przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy militarnymi i gospodarczymi 

uwarunkowaniami państwa i jego regionalnego (globalnego) kontekstu. Dlatego 

też określenie, iż bezpieczeństwo międzynarodowe to stan, w którym państwa 

uważają, że nie zagraża im atak militarny, presja lub przymus gospodarczy  

i wobec tego są zdolne do swobodnego rozwoju i postępu
35

, wydaje się być ze 

wszech miar słuszne.  

Podsumowując spotykane ujęcia bezpieczeństwa, sądzę, że ze względu na to, 

iż bezpieczeństwo jest i było przedmiotem poznania wielu (prawie wszystkich) 

dziedzin wiedzy; od rozlegle ujmowanych nauk społecznych poprzez technicz-

ne, medyczne i wiele innych; każda z nich, na własne potrzeby, ujmowała i defi-

niowała bezpieczeństwo. Nawet w kwestiach stanowionego prawa, które powin-

no posługiwać się jednoznacznymi definicjami, istnieje znaczna różnorodność. 

S. Pieprzny odnajduje w ustawodawstwie polskim ponad sto aktów prawa po-

wszechnie obowiązującego, zawierających w tytule bezpieczeństwo rodzajo-

we
36

. Wynika z tego, że ustawodawca wprowadził w system prawny następujące 

jego rodzaje: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeń-

stwo wewnętrzne, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeń-

stwo publiczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszech-

ne, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo 

żywności i żywienia, bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo imprez masowych, 

bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych, ogólne bezpieczeństwo pro-

duktów, bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 

                                                                                                                                   
33 K. Loranty, dz. cyt., s. 16. 
34 Cyt. za: T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, 

Warszawa 2008, s. 36. 
35 Study on Concepts of Security, Report of the Secretary General, UN-A/40/553, 26 August 

1985, p. 53, cyt. za: T. Jemioło, A. Dawidczyk, dz. cyt., s. 37. 
36 Zob. szerzej: S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie admi-

nistracyjnym, Rzeszów 2007, s. 19–21. 
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użytkownika, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń 

technicznych, bezpieczeństwo użytkowania dróg, bezpieczeństwo ruchu na dro-

gach, bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo operacji bankowych, 

bezpieczeństwo przechowywania dokumentów i danych, bezpieczeństwo własne 

lub otoczenia, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo uczestników bada-

nia klinicznego, bezpieczeństwo produktów leczniczych, bezpieczeństwo stoso-

wania leków, bezpieczeństwo aktywów funduszu emerytalnego, bezpieczeństwo 

obrotu instrumentami finansowymi, bezpieczeństwo obrotu towarami giełdowy-

mi, bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo ludzi i mienia, bezpieczeństwo 

sanitarne, bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych informacji kryminal-

nych, bezpieczeństwo centralnej bazy ksiąg wieczystych, bezpieczeństwo obrotu 

materiałami biologicznymi, bezpieczeństwo w komunikacji, bezpieczeństwo pro-

duktów pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwo przedmiotów objętych ochro-

ną ubezpieczeniowa, bezpieczeństwo zakładu, placówki, schroniska, bezpieczeń-

stwo statku i osób znajdujących się na nim, bezpieczeństwo w rolnictwie, bezpie-

czeństwo Narodu Polskiego, bezpieczeństwo osób obsługujących urządzenia 

kanalizacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, bezpieczeństwo osób 

przebywających w górach, bezpieczeństwo pływających, bezpieczeństwo kąpią-

cych się, bezpieczeństwo uprawiających sporty wodne, bezpieczeństwo osób, 

bezpieczeństwo pojazdu, bezpieczeństwo rzeczy, bezpieczeństwo w dziedzinie 

kultury fizycznej, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, bezpieczeństwo 

transportu kolejowego, bezpieczeństwo zdrowia ludzi, bezpieczeństwo dawców  

i biorców krwi, bezpieczeństwo lotów, bezpieczeństwo żeglugi, bezpieczeństwo 

przy uprawianiu żeglarstwa
37

. Obecnie należy wyróżnić dodatkowe ich rodzaje, 

takie jak: bezpieczeństwo w górach
38

 i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
39

. 

Sądzę, że to również wpływa na wielość spotykanych definicji, ujęć, klasyfika-

cji, systematyk, typologii i kategoryzacji.  

Prawie każda ze spotykanych publikacji zawiera oryginalne autorskie propo-

zycje ujęcia bezpieczeństwa i jego wykładni. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 

można przyjąć, że każde z tych ujęć było formułowane na określone zapotrze-

bowanie i w określonym czasie spełniało oczekiwania dziedziny czy dyscypliny 

naukowej. Szczególne miejsce bezpieczeństwo zajmowało i zajmuje w naukach 

technicznych, o polityce, wojskowych. W naukach o polityce i wojskowych było 

określane jako bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe, polityczne, pań-

                                                      
37 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, 

dz. cyt., s. 20–21. 
38 Na podstawie projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowa-

nych terenach narciarskich. 
39 Na podstawie Rządowego program ochrony cyberprzestrzeni RP, dz. cyt. 
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stwowe, militarne, wojskowe. To głównie te nurty naukowe dały podwaliny pod 

obecne postrzeganie bezpieczeństwa. Ale nie ulega wątpliwości, że zmiany poli-

tyczne przełomu XX i XXI wieku spowodowały zasadniczo zmieniony sposób 

postrzegania bezpieczeństwa przez te nauki jako jednego z najistotniejszych dla 

państwa i narodu rodzajów bezpieczeństwa. Już dawno zostało porzucone po-

strzeganie bezpieczeństwa jako jedynie wojskowo-politycznej dziedziny aktyw-

ności państwa w rodzaju: to wolność od szkodliwości wojen czy to stan nieza-

grożenia, spokoju, pewności. Również postrzeganie bezpieczeństwa jednowy-

miarowo jako stan; proces, poczucie, percepcja, sytuacja, zdolność, potrzeba są 

niewystarczające, sektorowe i niepełne. Obecnie coraz częściej pojawiają się 

poglądy, sytuujące bezpieczeństwo jako podstawową wartość podmiotu, ale 

również jako jeden z istotnych celów jego działania. Współczesne rozumienie 

bezpieczeństwa można sprowadzić do dwóch zasadniczych ujęć:  

1) węższego, traktującego bezpieczeństwo jako brak zagrożeń i koncentrują-

cego się na analizowaniu oddziaływań podmiotu w celu ochrony przed 

tymi zagrożeniami; 

2) szerszego, wiążącego się oczywiście z kształtowaniem pewności prze-

trwania, ale przede wszystkim gwarancją swobód rozwojowych podmiotu.  

Pierwsze podejście akcentuje bezpieczeństwo jako przeciwstawianie się za-

grożeniom, natomiast drugie eksponuje aktywność podmiotu. W dalszej treści 

niniejszego opracowania przyjąłem następującą interpretację bezpieczeństwa: to 

jedna z podstawowych dziedzin funkcjonowania podmiotu, mająca zapewnić nie 

tylko możliwości jego przetrwania, ale również rozwój i swobodę realizacji jego 

interesów w konkretnym środowisku (warunkach) poprzez podejmowanie wy-

zwań, wykorzystywanie szans, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszel-

kiego rodzaju zagrożeniom dla jego interesów
40

.  

Zmierzając do ukonkretyzowania – tak istotnego dla moich badań – pojęcia 

„bezpieczeństwo i porządek publiczny”, skoncentrowałem się na bezpieczeń-

stwie wewnętrznym państwa
41

. Bezpieczeństwo państwa dotyczy rzeczywistego 

stanu stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak 

lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń (w sensie zaspokajania podstawowych 

                                                      
40 B. Zdrodowski, Dylematy poznawcze bezpieczeństwa [w:] Metodologia bezpieczeństwa na-

rodowego, Warszawa 2011. 
41 Należy zwrócić uwagę na pogląd, że przy powszechnie obserwowanej ogólnoświatowej ten-

dencji do globalizacji działań i otwartych granicach termin „bezpieczeństwo wewnętrzne i ze-

wnętrzne” zaczyna być uznawany za należący do „minionej epoki”. Zob. szerzej: M. Lisiecki,  

B. Kwiatkowska-Basałaj, Pojęcie bezpieczeństwa [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red.  

P. Tyrała, Kraków 2000, s. 55.  
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potrzeb egzystencjalnych i behawiorystycznych społeczeństwa oraz traktowania 

państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych)
42

. 

Zakres bezpieczeństwa państwa ma ścisły związek z jego funkcjami, zróżni-

cowanymi na ich wewnętrzny i zewnętrznych charakter. Funkcja wewnętrzna 

wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochroną 

mienia i zdrowia społeczeństwa oraz zabezpieczeniem trwałości systemu wła-

sności w wewnętrznej strukturze stosunków społecznych. Funkcję tę C. Znamie-

rowski nazywa: (...) najważniejszym zadaniem państwa, które daje bezpieczeń-

stwo poddanym, a władcy pozwala zabezpieczyć państwo od sąsiadów i osiągać 

swoje cele (…)
43

. Funkcja zewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa państwa 

na zewnątrz, rozwijanie stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych 

z innymi państwami, a także rozwijanie przepływu informacji i kontaktów mię-

dzyludzkich. 

Bardzo przydatne w podjętych przeze mnie badaniach było ujęcie bezpie-

czeństwa wewnętrznego sformułowane przez B. Wiśniewskiego jako stan uzy-

skany w efekcie spełniania przez państwo funkcji wewnętrznej realizowanej  

w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa narodowego, przejawiający się 

ochroną: 

 w ujęciu wąskim – porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa publicznego 

i bezpieczeństwa powszechnego; 

 w ujęciu szerokim – porządku konstytucyjnego, życia i zdrowia obywateli, 

majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami, a także skutkami 

klęsk żywiołowych i katastrof technicznych
44

. 

Szczegółowego wyjaśnienia wymagają, pojawiające się w tym miejscu poję-

cia: bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. W licznych opra-

cowaniach naukowych autorzy używają zamiennie pojęć bezpieczeństwo po-

wszechne oraz bezpieczeństwo publiczne, objaśniając je w zdecydowanie różny 

sposób. S. Pikulski trafnie zauważa, że niewątpliwie nie są to pojęcia tożsame 

oraz że należą do niejasnych i wieloznacznych sformułowań języka prawa
45

. 

Poza tym często występują one w aktach prawnych należących do różnych dzie-

dzin prawa
46

.  

                                                      
42 S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 16. 
43 Cyt. za: K. Wojtaszek, Kompendium wiedzy o państwie, Warszawa 1998, s. 10. 
44 B. Wiśniewski, Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, materiał na prawach maszynopi-

su, Warszawa 2003, cyt. za: B. Wiśniewski, S. Zalewski, D. Podleś i inni, Bezpieczeństwo we-

wnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 52. 
45 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego [w:] Bezpieczeństwo to 

wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju  

i regionu. Materiały poseminaryjne, red. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska, Szczytno 2002, s. 40. 
46 Przykładem jest wykorzystywanie pojęcia „bezpieczeństwo publiczne” w zagadnieniach 

procesu zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.  
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W procesie stanowienia prawa, jego stosowania, a nawet w literaturze praw-

niczej przyjęło się używanie tych określeń jednocześnie, zestawiając je w jeden 

termin bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pojęcia te są na pewno zbliżone,  

w wielu wypadkach pokrywają się pod względem treści, lecz uważa się po-

wszechnie, że są trudne do precyzyjnego oddzielenia i niejednoznaczne. Dlatego 

też W. Kawka stwierdza, że porządek publiczny, spokój i bezpieczeństwo to ele-

menty charakterystyczne dla pewnego stanu, umożliwiające zorganizowanemu 

społeczeństwu niezakłócone współżycie oraz rozwój
47

. W podobny sposób poję-

cie to jest opisywane poprzez uznanie, iż jest to system urządzeń prawno-

publicznych i stosunków społecznych powstających i kształtujących się w miej-

scach publicznych, którego celem i zadaniem jest zwłaszcza ochrona życia, 

zdrowia, mienia obywateli i mienia społecznego, zapewnienie normalnej dzia-

łalności instytucji, zakładów, przedsiębiorstw państwowych, społecznych i pry-

watnych oraz eliminowanie różnego rodzaju uciążliwości niebezpiecznych lub 

niedogodnych dla społeczeństwa i jednostek
48

. 

Odmiennym podejściem do zdefiniowania bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego jest określenie niezbędnych zadań, które należy zrealizować, by za-

pewnić: 

 bezpieczeństwo powszechne, 

 bezpieczeństwo obywateli, 

 porządek publiczny. 

Realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego to wymóg 

eliminacji zagrożeń funkcjonowania władz publicznych i innych struktur życia 

publicznego, a także życia, zdrowia i mienia obywateli. Zrealizowanie zadań  

w zakresie bezpieczeństwa obywateli to wymóg eliminacji zamachów na życie, 

zdrowie i mienie, natomiast zadań w zakresie porządku publicznego to wymóg 

eliminacji naruszania reguł dotyczących korzystania przez obywateli z miejsc 

publicznych
49

.  

                                                                                                                                   
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, DzU nr 75, poz. 493, art. 14. Innym przy-

kładem jest użycie przedmiotowego pojęcia w kontekście uwzględniania wpływu na zdrowie ludzi 

i bezpieczeństwo publiczne podczas prowadzenia działań naprawczych w przypadku szkody  

w środowisku w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych lub w wodach 

(rozporządzenie ministra środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań na-

prawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia, DzU nr 103, poz. 664 § 5 ust. 1 pkt 1. 
47 J. Zaborowski, Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, War-

szawa 1977, s. 7. 
48 Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001, s. 238. 
49 P. Czarny, M. Mączyński, P. Sarnecki i inni, Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej 

funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku, Warszawa–Kraków 1998, s. 22, cyt. za:  

J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 17. 
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Z kolei ujęcie bezpieczeństwa publicznego można przyjąć za E. Urą, że jest to 

taki stan, w którym ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonemu, żyjącemu  

w państwie i społeczeństwie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od 

tego, jakie byłyby jego źródła
50

. W innym ujęciu jest to ogół warunków i instytucji 

chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, 

ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego
51

. 

Spotkać można również pogląd, że jest to pożądany stan rzeczy gwarantujący 

niezakłócone funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie oraz bezpieczeń-

stwo życia obywateli obejmujące ochronę ich życia i zdrowia oraz mienia
52

.  

Odnosząc się do powyższych ujęć, trudno jednoznacznie odróżnić zdefinio-

wane tu kategorie bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli.  

Z powyższego zestawienia bliskoznacznych pojęć wynika, że ujęcie porząd-

ku publicznego można powiązać z prawnie uporządkowanym stanem rzeczy, 

który może być zakłócony przez pojedyncze osoby lub grupy osób. Zakłócenia 

te mogą mieć charakter wykroczeń lub przestępstw. W sytuacjach szczególnie 

groźnych, o znacznych rozmiarach, zakłócenie porządku publicznego może 

przerodzić się w zjawisko niebezpieczeństwa powszechnego. W takim ujęciu 

oznaczać to może, że bezpieczeństwo publiczne jest częścią bezpieczeństwa 

powszechnego. 

Sądzę, że istotne będzie również uwzględnienie poglądu Z. Kijaka
53

, zdecy-

dowanego zwolennika łącznego ujmowania zadań ochrony bezpieczeństwa  

z porządkiem publicznym. Dla niego bezpieczeństwo publiczne to: pożądany 

stan faktyczny wewnątrz państwa, który niezależnie od szkód wywołanych przez 

ludzi, siły natury i technikę umożliwia funkcjonowanie całokształtu organizacji 

państwowych, społecznych, (...) prywatnych itd. oraz zachowanie życia, zdrowia 

i mienia osób, żyjących w tym państwie. Natomiast porządek publiczny to: pożą-

dany stan faktyczny wewnątrz państwa, regulowany normami prawnymi i zasa-

dami współżycia społecznego, których przestrzeganie umożliwia prawidłowe 

współżycie zbiorowe w określonym miejscu i czasie.  

Rozwijając zakres treściowy bezpieczeństwa i porządku publicznego, szcze-

gólnego potraktowania wymaga aspekt bezpieczeństwa społeczeństwa jako 

ważnego elementu. Według P. Eckbloma bezpieczeństwo społeczeństwa jest 

aspektem jakości życia, stanem egzystencji, w którym ludzie indywidualnie, 

                                                      
50 E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 124. 
51 Leksykon policyjny, dz. cyt. s. 32. 
52 S. Pikulski, Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa, Warszawa 

1996. 
53 Z. Kijaka, Pojęcie ochrony porządku publicznego w ujęciu systemowym, „Zeszyty Naukowe 

ASW” 1987, nr 47. 



23 

kolektywnie lub w organizacjach, w przestrzeni publicznej i prywatnej, mają 

zapewnione następujące warunki
54

: 

 wolność i/lub uwolnienie się od realnego zagrożenia przestępczością, 

zachowaniami antyspołecznymi, brakiem porządku i nadużyciami; 

 możliwość radzenia sobie z konsekwencjami powyższych zjawisk, któ-

rych mimo wszystko doświadczono, w granicach zaakceptowanych wy-

rzeczeń; 

 pomoc w razie niemożności samodzielnego radzenia sobie z zagroże-

niami, czy to nieformalnie ze strony danej społeczności, czy też formalnie 

od wyspecjalizowanych podmiotów; 

 przeświadczenie o tym, że policja i inne służby, w razie zaistnienia ko-

nieczności, podejmą efektywne działania, eliminujące problem, którego 

społeczność doświadcza lub się obawia; 

 zaufanie do sąsiadów, znajomych, przechodniów, które motywuje do ich mo-

ralnego i materialnego wspierania z sympatii, grupowych zasad moralnych oraz 

społecznej kontroli. 

P. Eckblom przekonuje, że jeśli wszystkie te elementy są zapewnione na od-

powiednim poziomie, to pozwala to indywidualnym mieszkańcom, ich rodzinom 

oraz całym społecznościom na: 

 zaspokajanie potrzeb wynikających z życia społecznego, kulturalnego i 

ekonomicznego; 

 otrzymywanie odpowiednich usług; 

 doskonalenie umiejętności; 

 zadowolenie z dobrobytu; 

 angażowanie się w życie społeczne; 

 tworzenie rozlegle rozumianego dobrobytu.  

W tym miejscu istotne będzie spojrzenie na bezpieczeństwo przez pryzmat 

globalizacji. Spostrzeżenia poczynione w tym względzie wskazują na zaburzenie 

tradycyjnych relacji pomiędzy bezpieczeństwem społeczeństwa, narodowym  

i globalnym. Wynika z nich jednoznacznie, że bezpieczeństwo społeczeństwa 

jest w głównym stopniu pochodną bezpieczeństwa narodowego i globalnego
55

. 

Zatem niewystarczające do jego zapewnienia są niegdysiejsze działania, odno-

szące się do ochrony różnych sfer bezpieczeństwa wewnętrznego. Znacznym 

przeobrażeniom uległ również sposób utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, który również przybrał postać działań o charakterze globalnym. 

Świadectwem tego są zagraniczne misje pokojowe z udziałem policjantów, któ-

                                                      
54 P. Ekblom, Defining Community Safety, Working Draft. Version 2005, s. 2. 
55 T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 

2008, s. 42. 
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rzy realizują zadania poza granicami kraju. Innym przyczynkiem do formułowa-

nia takich opinii jest to, że funkcjonariusze podmiotów bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w celu jego ochrony podążają za sprawcami i źródłami za-

grożeń poza granice chronionego terytorium. Dzieje się tak choćby w związku 

ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. 

Powracając do społecznego kontekstu bezpieczeństwa, warto zwrócić uwagę, 

że koresponduje ono również z zagadnieniami bezpieczeństwa ekologicznego  

i kulturowego. Bezpieczeństwo ekologiczne to likwidacja lub zmniejszenie do 

minimum zagrożeń zdrowia i życia człowieka, których źródłem jest środowisko 

naturalne
56

. Bezpieczeństwo kulturowe to zdolność społeczeństwa do ochrony 

jego specyficznego charakteru, w zmieniających się warunkach oraz wobec rze-

czywistych lub pozornych zagrożeń. Bezpieczeństwo wiąże się z zachowaniem 

trwałości tradycyjnych schematów językowych, kulturowych, stowarzyszeń, toż-

samości, narodowych zwyczajów i religijnych, przy uwzględnianiu tych zmian, 

które są zgodne z tymi zasadami i można je akceptować
57

. Ujęcie to uwydatnia 

istotne dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zjawisko właściwej kontroli 

społecznej
58

. 

Zaprezentowane ujęcia definicyjne bezpieczeństwa pozwalają na stwierdze-

nie, że może ono być rozumiane jako: 

 stan rzeczywistości, niezagrożenia, spokoju, pewności, umożliwiający swo-

bodny rozwój; 

 proces, ciągła działalność jednostek, społeczności lokalnych, państwowych 

i organizacji międzynarodowych w tworzeniu pożądanego stanu bezpie-

czeństwa; 

 stan świadomości społecznej, osobistej; 

 stan i proces uzyskiwany w wyniku odpowiednio zorganizowanej obro-

ny i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, okre-

ślany stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń; 

 cel i podstawowa wartość podmiotu; 

 podstawowa dziedzina funkcjonowania podmiotu, mająca zapewnić nie 

tylko możliwości jego przetrwania, ale również rozwój i swobodę realiza-

cji jego interesów. 

                                                      
56 W. Michałow, Problemy bezpieczeństwa ekologicznego świata i Polski [w:] Międzynarodo-

we czynniki bezpieczeństwa Polski, red. A.D. Rotfeld, Warszawa 1986, cyt. za: S. Śladkowski, 

Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1984, s. 12. 
57 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, ZUMS BN, s. 25.  
58 Kontrola społeczna jako system nakazów i zakazów, sankcji i innych środków oraz metod, 

które służą grupie lub społeczeństwu do utrzymania konformizmu ich członków wobec wartości, 

norm i wzorców zachowania przyjętych w danej zbiorowości. jest jednym z podstawowych regula-

torów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 
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Nieco inne spojrzenie ma na bezpieczeństwo ma K. Ficoń, który wykorzystu-

jąc pojęcie zdarzenia, zauważa, że znacznie bardziej adekwatna wydaje się nowa 

definicja bezpieczeństwa mówiąca o tym, że bezpieczeństwo jako proces losowy 

jest sumą (superpozycją, funkcją) pewnych zdarzeń losowych, zarówno korzyst-

nych, jak i niekorzystnych
59

, co symbolicznie przedstawia następującym wyraże-

niem: 

B = f (ZK, ZN, ZU, V) 

gdzie:  

B   – kategoria (stan) bezpieczeństwa; 

ZN – zbiór zdarzeń korzystnych, zwiększających stan bezpieczeństwa; 

ZN – zbiór zdarzeń niekorzystnych, zmniejszających stan bezpieczeństwa; 

ZU – zbiór zdarzeń neutralnych, bez wpływu na stan bezpieczeństwa; 

V   – akceptowany (dopuszczalny) poziom zdarzeń niekorzystnych, które nie 

zmieniają stanu bezpieczeństwa w stan niebezpieczeństwa. 

W tym podejściu bezpieczeństwo jawi się jako stan, będący pochodną proce-

su. Autor w sposób przekonujący rewiduje tradycyjne rozumienie pojęcia bez-

pieczeństwa jako pewnego stanu braku zagrożeń, w którym dany system może 

planowo realizować swoją misję (cele, zadania, rozwój). Zauważa on bowiem, 

że pomimo dość powszechnej akceptacji tej definicji nie spełnia ona waloru 

prakseologicznej przydatności i dlatego bardziej właściwa wydaje się być defini-

cja, która pojęcie bezpieczeństwa odnosi do takiego stanu, w którym poziom 

potencjalnych i realnych zagrożeń tego bezpieczeństwa jest kontrolowany i speł-

nia kryterium ich akceptowalności
60

. 

Większość wymienionych ujęć bezpieczeństwa jest uzasadniona potrzebą 

dziedziny nauki lub odsadzeniem w niej podmiotu formułującego to ujęcie. Ta-

kie podejście jest zrozumiałe, zaspakajające konkretne zapotrzebowanie. Idąc tą 

drogą rozumowania, na potrzeby podjętych badań w ramach doktoratu przyją-

łem, że bezpieczeństwo jest stanem i procesem. Takie stanowisko jest uzasad-

nione potrzebą zdefiniowania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

które przyjmuję za składową jakości życia obywateli i warunków funkcjonowa-

nia państwa oraz proces działania podmiotów systemu jego ochrony. Takie po-

dejście zapewnia pragmatyzm i spójność wywodu począwszy od wskazywania 

w podrozdziale 1.2 zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego (godzą-

cych w stan bezpieczeństwa) oraz charakteryzowania w podrozdziale 1.3. pod-

staw prawnych jego stanowienia i podrozdziale 2.1. systemu bezpieczeństwa  

                                                      
59 K. Ficoń, Wykorzystanie funkcji potęgowo wykładniczej w procesie zarządzania bezpieczeń-

stwem, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2009, nr 1, s. 34. 
60 K. Ficoń, Wykorzystanie funkcji potęgowo wykładniczej..., dz. cyt., s. 33. 
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i porządku publicznego (umożliwiających realizację procesu stanowienia bez-

pieczeństwa i kontrolowania zagrożeń). Ujęcie bezpieczeństwa jako stanu i jed-

nocześnie procesu pozwala na doprecyzowanie kolejnych kategorii, takich jak: 

ochrona, zapewnienie, działanie na rzecz, stanowienie itp. 

Ze względu na to, że problematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w ramach niniejszej publikacji jest badana w ramach tzw. stanu zwyczajnego, 

konieczne są ujęcie i interpretacja tego stanu. Niestety, literatura przedmiotu nie 

daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest stan zwyczajny. W litera-

turze przedmiotu stan ten jest określany warunkami, w których są wykonywane 

rutynowe czynności dnia powszedniego
61

. Samo pojęcie stan zwyczajny w obo-

wiązujących regulacjach prawnych jest używane jedynie w kontekście hydrolo-

gicznym jako zwyczajny stan wód. W rozważaniach nad bezpieczeństwem oby-

wateli pojawiają się natomiast odpowiadające mu określenia stan normalny, 

normalne działanie ludzi. I tak, definiując porządek publiczny, stwierdza się, że 

oznacza on taki stan, gdy m.in. nie jest naruszone (…) normalne (tj. zgodne  

z powszechnymi oczekiwaniami) funkcjonowanie ludzi
62

. Określając spokój pu-

bliczny, wskazuje się, że jest on pochodną stanu psychicznego normalnie działa-

jących ludzi albo (…) okoliczności, które na taki stan psychiczny działają
63

.  

Taka luka w bogatym dorobku nauki o bezpieczeństwie wydaje się być nie-

zrozumiała, mając na względzie istnienie konkretnego nazewnictwa przypisują-

cego konkretne nazwy różnym stanom niebezpieczeństwa czy stanom nadzwy-

czajnym, wyróżniające je ze stanu zwyczajnego, mającego niewątpliwie najszer-

szy zakres. Również biorąc pod uwagę kryterium trwania poszczególnych sta-

nów, wciąż jeszcze (na szczęście) stany nadzwyczajne są zaledwie przerwą  

w warunkach normalnego funkcjonowania państwa i jego społeczeństwa. Zatem 

warunkom tym należna jest odpowiednia terminologia. Paradoksem jest to, że 

badamy bezpieczeństwo (nie zaś niebezpieczeństwo), mamy do czynienia z nau-

ką o bezpieczeństwie (a nie o niebezpieczeństwie), stosowana zaś aparatura po-

jęciowa nie zawiera jednoznacznego określenia pozytywnego stanu zwyczajnego.  

Wypełniając wymienioną lukę w braku zdefiniowania stanu zwyczajnego, na 

wstępie wykluczyłem z zakresu tego stanu sytuacje szczególnych zagrożeń,  

                                                      
61 W. Kitler, Siły zbrojne a obrona cywilna (niemilitarna). Wybrane aspekty wojskowego 

wsparcia dla władz cywilnych, Warszawa 1999, s. 66. Autor ten, rozważając problem wsparcia SZ 

RP udzielanego władzom cywilnym, zauważa, że może ono odbywać się w ramach rutynowych 

czynności dnia powszedniego choćby z uwagi na działanie woskowych instytucji ochronnych  

i porządkowych (…) oraz w zakresie realizacji postanowień ustaw o stanach nadzwyczajnych, na 

podstawie decyzji władz państwowych. 
62 J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków 2004,  

s. 60. 
63 Tamże. 
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w których gdy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, mogą zostać 

wprowadzone na podstawie decyzji władz państwowych odpowiednie stany nad-

zwyczajne – stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej
64

. Zgodnie  

z komentarzem do art. 228 Konstytucji RP ze stanem nadzwyczajnym będziemy 

mieli do czynienia wówczas, gdy państwo nie tylko nie jest w stanie poradzić 

sobie z sytuacją kryzysową środkami pozostającymi na co dzień w jego dyspozy-

cji, ale ponadto działanie aparatu państwa musi opierać się na obowiązujących 

konkretnych rozwiązaniach prawnych w zakresie sprostania przez państwo sytua-

cjom nadzwyczajnym
65

. 

Pierwotnie za sytuacje wykraczające poza stan zwyczajny uznałem również te, 

które są związane z zarządzaniem kryzysowym rozumianym jako działalność 

organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 

narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 

do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu 

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwa-

rzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej
66

. Jednak w dalszych dociekaniach 

dostrzegłem niedoskonałość tego założenia. Otóż, rutynową formą działania na 

rzecz bezpieczeństwa jest zapobieganie zdarzeniom (kryzysom) mogącym mu 

zagrażać. Czynności te odbywają się w sposób ciągły zarówno w warunkach 

trwania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
67

, jak również po wystąpieniu 

zagrożenia, którego nie udało się uniknąć
68

. Proces ten jest normalnym admini-

strowaniem bezpieczeństwem oznaczającym, że kreujemy bezpieczeństwo, aby 

nie było potrzeby redukcji niebezpieczeństwa. Kontynuując niniejszy wywód oraz 

uwzględniając skalę zagrożeń będących przedmiotem zarządzania kryzysowego, 

należy uznać, że fazy zapobiegania i przygotowania do reagowania kryzysowego 

są realizowane przede wszystkim w warunkach normalnego funkcjonowania pań-

stwa i obywateli. Są przecież racjonalnym sposobem postępowania (przygotowa-

nia) w celu uniknięcia kryzysu oraz zmniejszenia skali niekorzystnych skutków 

zagrożeń głównie w warunkach, gdy jeszcze nie nastąpił kryzys i nie dezorganizu-

je życia społecznego oraz funkcjonowania instytucji ponad akceptowalny poziom. 

Wyjątkowość reagowania na kryzys i przekroczenie granicy normalności konsty-

                                                      
64 Art. 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 

483 z późn. zm.  
65 L. Mażewski, Komentarz do art. 228, Baza aktów prawnych Lex Omega. 
66 Art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU nr 89, poz. 590  

z późn. zm. 
67 Etap ten można nazwać zapobieganiem preincydentalnym – przed zdarzeniem, zagrożeniem, 

zajściem, wypadkiem, kryzysem itp. w celu niedopuszczenia do jego wystąpienia. 
68 Etap zapobiegania postincydentalnego – po zdarzeniu, zagrożeniu, zajściu, wypadku, kryzy-

sie itp. w celu niedopuszczenia do jego przyszłego, ponownego wystąpienia lub zmniejszenia jego 

przyszłych szkód. 
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tuuje zatem skala występującego zagrożenia, skala reagowania i późniejsze nakła-

dy i czas trwania odbudowy zmierzającej do odtworzenia stanu poprzedniego (lub 

lepszego niż poprzedni), nie zaś samo uruchomienie systemu reagowania kryzy-

sowego. Można zatem stwierdzić, że przewidziane zarządzaniem kryzysowym 

fazy zapobiegania i przygotowania są elementem normalnego funkcjonowania 

państwa i nie powinny być wykluczone z zakresu stanu zwyczajnego
69

. 

Przyjąłem zatem, że stanem zwyczajnym jest stan normalnego funkcjonowania 

państwa i życia obywateli, w którym zapobieganie i reagowanie na istniejące za-

grożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego dokonywane są za pomocą zwy-

kłych środków codziennego (nienadzwyczajnego) oddziaływania, niebędących 

realizacją prawnych procedur reagowania w stanach: wojennym, wyjątkowym, 

klęski żywiołowej oraz reagowania kryzysowego.  

Na gruncie dorobku nauki o bezpieczeństwie państwa można stwierdzić, że 

w stanie zwyczajnym działania są realizowane w warunkach pokoju
70

, jako stanu 

funkcjonowania państwa, nie zaś kryzysu i wojny. Dodatkowo z warunków po-

koju należy wykluczyć przedsięwzięcia reagowania, znajdujące swą podstawę  

w regulacjach ustaw o stanie klęsk żywiołowych
71

 i o stanie wyjątkowym
72

.  

Biorąc pod uwagę przedmiot prac badawczych, który dotyczy warunków sta-

nu zwyczajnego, trzeba zauważyć, że wsparcie udzielane przez SZ RP władzom 

publicznym i społeczeństwu jest realizowane w warunkach pozostawania ich w 

stanie stałej gotowości obronnej. Z perspektywy funkcji bezpieczeństwa i jej 

typologii
73

 chodzi o warunki: a) zapewniania bytu (trwania) w tzw. normalnych 

sytuacjach; b) zapewnienia rozwoju w tychże sytuacjach.  

Poza zakresem stanu zwyczajnego pozostaje zatem aktywność, będąca reali-

zacją funkcji: a) zapewnienia przetrwania w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i b) zapewnienia rozwoju w sytuacjach kryzysowych, których niewątpliwie do 

stanu zwyczajnego (normalnego) zaliczyć nie można.  

                                                      
69 Oczywiście można wskazać wyjątki od takiej sytuacji, kiedy przewidywany kryzys wymaga 

nadzwyczajnych środków zapobiegania i przygotowania destabilizujących codzienną realizację 

funkcji instytucji państwowych i obniżających jakość życia obywateli np., gdy ogranicza się do-

stęp do pewnych dóbr lub ogranicza prawo korzystania ze swej własności itp.  
70 Łącznie z sytuacjami kryzysowymi, które nie stanowią elementu realnego kryzysu. Zgodnie 

z twierdzeniem, że każdy kryzys jest sytuacją kryzysową, lecz nie każda sytuacja kryzysowa zawie-

ra w sobie element kryzysu. Cyt. za: E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń 

niemilitarnych, Warszawa 2007, s. 38. 
71 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r., DzU nr 62, poz. 558 z poźn. zm. 
72 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r., DzU nr 113, poz. 985 z poźn. zm. 
73 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań problemów bezpieczeństwa  

i obronności państwa, Siedlce 2009, s. 44. 
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Sposobem na rozwiązanie napotkanego problemu rozgraniczenia stanu zwy-

czajnego od stanów nadzwyczajnych może być bliższe wyjaśnienie pojęć nad-

zwyczajne zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa. 

Nadzwyczajne zagrożenie to nagłe lub nieprzewidziane zdarzenie, wywołane 

siłami natury lub wynikające z działalności człowieka, zagrażające życiu ludno-

ści, mieniu lub środowisku, które w zależności od rozmiaru i charakteru wywo-

łuje bezpośredni kryzys lub może prowadzić do jego wystąpienia
74

. Zatem kryzys 

jest sytuacją będącą następstwem zagrożenia, prowadzącą w konsekwencji do 

zerwania lub znacznego osłabienia więzi społecznych, przy równoczesnym po-

ważnym zakłóceniu funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stop-

niu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa 

nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych przewidzia-

nych w Konstytucji RP
75

. Spośród wielu definicji sytuacji kryzysowych na po-

trzeby rozwiązania zasygnalizowanego problemu najbardziej przydatna wydaje 

się być ta, która określa ją jako sytuację wpływającą negatywnie na poziom bez-

pieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą 

znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej 

ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków
76

.  

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, ujęcia i wyjaśnienia, w dalszych 

badaniach przyjąłem, że w stanie zwyczajnym występują: 

 zagrożenia – rozumiane jako stałe, cykliczne i nagłe, ale także przewidy-

walne i nieprzewidywalne zdarzenia, zjawiska, procesy, wywołane siłami 

natury lub działalnością człowieka, mogące nawet zagrażać życiu i zdro-

wiu ludności, mieniu lub środowisku, ale które swymi rozmiarami i cha-

rakterem nie przekraczają poziomu społecznie akceptowalnego w rozu-

mieniu braku ryzyka utraty kontroli nad sytuacją poprzez użycie dyspo-

nowanych narzędzi i zasobów; 

 sytuacje, będące następstwem powyższych zagrożeń, mogące powodować 

czasowe sytuacje kryzysowe, ale których skala, dolegliwość i skutki  

w żadnym wypadku nie stanowią ryzyka doprowadzenia do kryzysu pod-

miotu.  

Takie ujęcie zagrożeń i będących ich skutkiem sytuacji kryzysowych wiążę 

jednoznacznie ze stanem zwyczajnym, z których z kolei wyprowadzam interpre-

tację zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz roli Sił Zbrojnych 

                                                      
74 M. Stec, J. Płoskłonka, S. Prutis, System zarządzania państwem, Warszawa 1999, s. 29. 
75 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, „Myśl Wojskowa” 2002, nr 6,  

s. 59. 
76 Art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU nr 89, poz. 590  

z późn. zm. 
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RP w jego ochronie. Uzasadnione jest to nie tylko przedstawioną powyżej ar-

gumentacją, ale również interpretacją tego, czym jest spełnienie konstytucyjnego 

obowiązku zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz porządku 

publicznego
77

. Tak określone zadanie RP ma prowadzić do osiągnięcia optymal-

nego i trwałego stanu bezpieczeństwa, który tworzy warunki stabilności i nor-

malności życia obywateli. Zgodnie z istniejącą wykładnią zadanie to w szcze-

gólności obejmuje wprowadzenie porządku i spokoju w miejscach publicznych, 

eliminowanie przestępczości i innych patologicznych zjawisk społecznych, elimi-

nowanie – pochodzących od czynników wewnętrznych – zamachów na wszelkie 

dobra publiczne i prywatne, zapewnianie instytucjom publicznym normalnego 

funkcjonowania, wolnego od ingerencji wszelkich nieuprawnionych czynników  

i możliwości niezakłóconego korzystania, w ustawowych ramach, z praw obywa-

telskich
78

.  

Powyższe ustalenia korespondują z przyjętą na potrzeby niniejszej pracy de-

finicją bezpieczeństwa społecznego proponowaną przez P. Ekbloma, które uzna-

je się za element składowy szerzej pojmowanego bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

Podsumowując, do dalszych badań przyjąłem następujące interpretacje: na 

bezpieczeństwo składa się prawie wszystko i ma ono charakter procesu, którego 

mniej lub bardziej wymierne składowe są zarówno zmiennymi niezależnymi, jak  

i zależnymi i podlegają licznym zmianom dyktowanym różnorakimi uwarunko-

waniami otoczenia
79

; oraz: bezpieczeństwo jest nie tyle określonym stanem rze-

czy, ile ciągłym procesem społecznym, w ramach którego działające podmioty 

starają się doskonalić mechanizmy zapewniające im poczucie bezpieczeństwa
80

. 

1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Istnieje stosunkowo bogaty dorobek dotyczący identyfikacji, interpretacji 

oraz typologii zagrożeń. Właściwie każda dziedzina aktywności ludzkiej, która 

we właściwy sobie sposób definiuje bezpieczeństwo również odnosi się do jego 

zagrożeń.  

W najszerszym uniwersalnym ujęciu zwrot zagrozić znajdujemy w Słowniku 

języka polskiego i znaczy on tam tyle, co: postraszyć czymś kogoś, zapowiedzieć 

                                                      
77 Art. 146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji RP, dz. cyt. 
78 P. Sarnecki, Komentarz do art. 146 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

red. L. Garlicki, Warszawa 2001, s. 8 i n. 
79 Zob. S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1984, 

s. 11. 
80 J. Kukuła, Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, 

„Wieś i Państwo” 1995, nr 1, s. 198–199, cyt. za: W. Pokruszyński, Uwarunkowania współczesne-

go bezpieczeństwa międzynarodowego, Szczytno 2006, s. 10. 



31 

coś złego, ostrzec pod groźbą jakichś konsekwencji
81

, jak również stać się nie-

bezpiecznym, groźnym dla kogoś, czegoś
82

. Przyjmując za F. Kauffmanem, za-

grożenie jest to możliwość wystąpienia jednego z negatywnie wartościowanych 

zjawisk
83

. Według S. Śladowskiego pojęcie zagrożenia odnosi się do sfery świa-

domości podmiotu (człowieka, grupy społecznej, narodu lub narodów) i oznacza 

pewien stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk, które są 

oceniane albo jako niekorzystne, albo jako niebezpieczne i mają wymiar subiek-

tywny
84

. Autor ten, kontynuując swe rozważania, przyjmuje, że zagrożenie to 

sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebez-

piecznego dla toczenia
85

. Zatem w tym ujęciu istota zagrożenia sprowadza się 

nie tylko do realnego stanu niebezpieczeństwa rzeczywistego lub potencjalnego 

(aspekt obiektywny), lecz również obejmuje jego percepcję (aspekt subiektyw-

ny). Logicznego objaśnienia tych dwóch relacji dokonał D. Frei, który przedsta-

wił je w postaci następującego układu
86

: 

 stan braku bezpieczeństwa – występowanie dużego rzeczywistego za-

grożenia zewnętrznego, a postrzeganie tego zagrożenia jest adekwatne; 

 stan obsesji – występuje wtedy, kiedy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane 

jako duże; 

 stan fałszywego bezpieczeństwa – występujący wtedy, gdy zagrożenie 

zewnętrzne jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie; 

 stan bezpieczeństwa – mający miejsce wtedy, gdy zagrożenie zewnętrz-

ne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe. 

W. Pokruszyński, wartościując powyższą klasyfikację, zauważa, że takie uję-

cie zagrożeń pozwala skutecznie poszukiwać istoty bezpieczeństwa różnych 

podmiotów
87

.  

P. Tyrała zauważa, że istotnym problemem badawczym jest brak możliwości 

sporządzania jednorodnej, zamkniętej listy występujących zagrożeń. Twierdzi 

on, że lista zagrożeń jest i będzie otwarta
88

. Problemem jest zbyt rozległe ujmo-

wanie zagrożeń jako wszelkich zjawisk negatywnie ocenianych. Najogólniej 

ujmując, wyróżnia się wśród nich zagrożenia pokojowe i wojenne.  

                                                      
81 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1998, s. 847. 
82 Tamże. 
83 F. Kauffman, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Stuttgart, Georg 

Thieme Verlag 1070, s. 167, cyt. za: W. Pokruszyński, dz. cyt., s. 10. 
84 S. Śladkowski, dz. cyt., s. 4. 
85 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 162. 
86 S. Śladkowski, dz. cyt., s. 9. 
87 W. Pokruszyński, Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, 

Szczytno 2006, s. 11. 
88 P. Tyrała, Wstęp [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000, s. 12. 
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Transponując przytoczone powyżej ujęcia zagrożeń bezpieczeństwa na grunt 

bezpieczeństwa narodowego (państwa), można zauważyć, że zagrożenia bezpie-

czeństwa narodowego mogą prowadzić do
89

: 

 zagrożeń podstawowych interesów narodowych; 

 braku możliwości instytucji publicznych państwa do rozwiązania pro-

blemów bezpieczeństwa na zadawalającym poziomie; 

 osłabienia zdolności obronnych państwa, będących wynikiem nawet po-

zornie odległych zjawisk społecznych; 

 zmniejszenia możliwości realizowania historycznych aspiracji narodu; 

 dewaluacji pozycji państwa na arenie międzynarodowej. 

W zakresie interpretacji zagrożenia bezpieczeństwa akceptuję zarówno jego 

ujęcie obiektywne, niezależne od postrzegania podmiotowego, jak również po-

trzebę uwzględnienia jego subiektywnego odniesienia jako zjawiska uznawane-

go przez podmiot za niekorzystne. Wymienione zjawiska wymagają wskazania 

kontekstu sytuacyjnego zagrożeń, który wskazuje na możliwość uznania docho-

dzenia do konkretyzacji bezpieczeństwa jako niekończącego się procesu spo-

łecznego.  

Na gruncie ujęć i wykładni zagrożeń bezpieczeństwa obowiązujących w Pol-

sce unormowań ustawa zasadnicza ujmuje zagrożenia bezpieczeństwa w dwóch 

kategoriach jako zagrożenia państwa i jego ustroju oraz zagrożenia szczególne. 

Niewątpliwie jednym z podstawowych kryteriów typologicznych zagrożeń jest 

ich skala, różnicująca na tzw. małe i duże. Z kolei przebieg i zasięg zagrożeń 

wskazuje na zagrożenia ograniczone, rozprzestrzeniające się i o zasięgu ogólno-

krajowym
90

. Poziomy identyfikacji bezpieczeństwa proponowane przez T. Je-

mioło i A. Dawidczyka
91

 wskazują na zagrożenia globalne, regionalne, państwa, 

społeczeństwa i człowieka. Klasyfikacja sfer badań bezpieczeństwa
92

 propono-

wana przez cytowanych autorów daje sposobność do usystematyzowania zagro-

żeń ze względu na przedmiotowe sfery jako geopolityczne, polityczne, ekono-

miczne, socjalne, demograficzne, kulturowe, militarne, ekologiczne. Bardzo 

                                                      
89 Zob. K. Kiciński, Socjologiczne problemy bezpieczeństwa narodowego – prognozy, przewi-

dywania [w:] Wybrane problemy socjologii wojska, cz. 1, red. J. Kunikowski, Warszawa 1998. 
90 J. Prońko, B. Wiśniewski, Klasyfikacja zagrożeń [w:] Administracja publiczna w systemie 

przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, red. K. Riedel, J. Prońko,  

B. Wiśniewski, Bielsko-Biała–Warszawa 2007, s. 20. 
91 T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 

2008, s. 49. 
92 Tamże, s. 50. 
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przydatna do przeprowadzonych badań w ramach niniejszego doktoratu jest 

klasyfikacja zagrożeń ze względu na ich źródła
93

: 

 wywołane siłami natury, 

 spowodowane awariami technicznymi, 

 wynikające z napięć społecznych. 

Pierwszą grupę stanowią zagrożenia nieantropogeniczne, zwane naturalnymi, 

które są wywoływane czynnikami niezależnymi od człowieka. Są to: powodzie, 

susze, cyklony, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wiry (trąby) powietrzne, 

lawiny, osuwiska, pożary, susze, mrozy, a także masowe wystąpienie szkodników.  

Drugą grupę stanowią zagrożenia antropogeniczne powodowane przez człowieka, 

takie jak: awarie i katastrofy, emisje środków szkodliwych, czy zanieczyszczanie  

i degradacja środowiska
94

.  

Trafną interpretację zagrożeń podaje T. Berliński, zauważając, że rozwój cywiliza-

cyjny i związany z nim postęp naukowo-techniczny czasów współczesnych dostarcza 

nie tylko wygód, ale i zmartwień. Wynika to z tego, że wytwory myśli i ludzkich rąk 

wymykają się spod kontroli i żyją własnym życiem, nie do końca przewidzianym przez 

twórców
95

. 

Zagrożenia społeczne obejmują zarówno wszelkie wojny i konflikty zbrojne, 

ale także przestępczość pospolitą i zorganizowaną, bezrobocie, biedę, wszelkie 

patologie społeczne, terroryzm i wiele innych
96

.  

Ważnym uzupełnieniem przytoczonych powyżej ujęć zagrożeń jest podejście  

T. Szopa
97

, który ze względu na częstotliwość występowania wyróżnia zagrożenia 

stałe i sporadyczne. Zagrożeniami stałymi są zjawiska, występujące na danym terenie 

od dłuższego czasu, a ich poziom nie zmienia się w sposób istotny w kolejnych okre-

sach. Zagrożenia stałe dzieli dodatkowo na ciągłe i dyskretne. Ciągłymi nazywa stałe 

zagrożenia, istniejące w każdej chwili (np. powstałymi wskutek skażenia środowiska, 

oddziaływania drobnoustrojów, nałogu palenia tytoniu), dyskretnymi zaś stałe zagro-

                                                      
93 J. Prońko, B. Wiśniewski, Klasyfikacja zagrożeń [w:] Administracja publiczna w systemie 

przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, red. K. Riedel, J. Prońko,  

B. Wiśniewski, Bielsko-Biała–Warszawa 2007, s. 14 
94 Zob. szerzej: T. Berliński, Różnorodność postrzegania zagrożeń [w:] Zarządzanie bezpie-

czeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000, s. 69. 
95 Zob. T. Berliński, dz. cyt., s. 67. 
96 W podobny sposób zagrożenia dzieli W. Pokruszyński, wskazujący dwa wyraźne jego źró-

dła, mianowicie natura i człowiek. Naturze przypisuje on takie rodzaje, jak: powodzie, pożary, 

wichury, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne i zwierzęta drapieżne. 

Człowieka czyni odpowiedzialnym za systemy polityczne, niewolnictwo, faszyzm, komunizm, 

wytworzone narzędzia i maszyny, środki komunikacji, narkotyki i choroby (np. AIDS). 
97 T. Szopa, Koncepcja graficznego przedstawienia terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń. 

Materiały z seminarium pt. Mapy terytorialnego ryzyka. Warszawa 2004, cyt. za: J. Wolanin, 

Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005, s. 168–

170. 
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żenia, występujące na danym terenie w dyskretnych chwilach i dużą częstotliwością 

(powstające wskutek wypadków drogowych, lokalnych pożarów, przestępczości itp.). 

Zagrożeniami sporadycznymi cytowany autor określa zagrożenia, trwające na danym 

terenie względnie krótko i będące skutkiem rzadkich zdarzeń niekorzystnych, pojawia-

jących się losowo w dyskretnych chwilach
98

. Będą nimi zatem zdarzenia powodowane 

przez katastrofy chemiczne, jądrowe, energetyczne, jak również anomalie pogodowe, 

epidemie itp.
99

. 

Ciekawe ujęcie zagrożeń postrzeganych przez pryzmat sferycznego modelu 

bezpieczeństwa prezentuje V.S. Gusyev, opisując bezpieczeństwo trójwymiaro-

wym modelem zawierającym sfery: 

 X – źródła zagrożeń aktywności człowieka (obiektywne, subiektywne, 

wewnętrzne, zewnętrzne); 

 Y – skutki zagrożeń (indywidualne, lokalne, powszechne); 

 Z – aktywność człowieka (polityczna, ekonomiczna, socjalna, prawna, 

wojenna, stosunków międzynarodowych, ekologiczna, demogra-

ficzna, genetyczna, naukowo-techniczna, ideologiczna, psycholo-

giczna, intelektualna, informacyjna, surowcowa)
100

. 

Sądzę, że bardzo uporządkowaną typologię zagrożeń zdefiniował K. Ficoń
101

, 

który proponuje podział ze względu na następujące kryteria: 1) źródła powstania 

(naturalne, techniczne, społeczne, cywilizacyjne); 2) rodzaj (zdarzenia – małe, 

katastrofy – średnie, klęski – duże, kataklizmy – wielkie); 3) czas eliminacji 

(krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, bezterminowe); 4) dzie-

dzinę działania (sektorowe – małe, religijne – średnie, polityczne – konfliktowe, 

uniwersalne – krytyczne); 5) poziom destrukcji (minimalny – małe straty, średni 

– znaczące straty, wysoki – wielkie straty, totalny – ogromne straty); 6) zasięg 

przestrzenny (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, ogólnoświatowy); 

7) determinizm przyczyn (celowe, losowe, mieszane, przyrodnicze); 8) możli-

wości antycypacji (kontrolowane, prognozowane, nieprzewidywalne). 

Na postawie powyżej przytoczonych ujęć, interpretacji i typologii zagrożeń 

bezpieczeństwa przyjąłem, że nasilające się bądź niesłabnące zjawiska negatywne 

godzące w całokształt organizacji państwowych, społecznych, prywatnych oraz 

zachowanie życia, zdrowia i mienia osób, jak również prawidłowe współżycie 

zbiorowe w określonym miejscu i czasie, których eliminacja stała się celem reali-

                                                      
98 Tamże, s. 168. 
99 Na podstawie klasyfikacji T. Szopa istnieje możliwość ukazania również tzw. zagrożeń po-

tencjalnych – są to zagrożenia stałe ciągłe oraz zagrożeń kinetycznych – są to zagrożenia stałe 

dyskretne i zagrożenia sporadyczne. 
100 L.F. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji spo-

łecznych. Kraków 2008, s. 252. 
101 K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego, Warszawa 2007, s. 78. 
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zowanych strategii bądź programów o charakterze krajowym (narodowym), sta-

nowią istotne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Podstawę powyższego ujęcia stanowi założenie, że normalnie funkcjonujące 

państwo, wyposażone w sprawny system bezpieczeństwa, racjonalnie identyfi-

kuje zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego i za pomocą dostępnych 

środków dąży do zapobiegania i ich eliminowania, a cele tego bezpieczeństwa są 

osiągane w wyniku realizacji przyjętej polityki i strategii bezpieczeństwa.  

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obecnie są nieakceptowane 

formułowane jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku poglądy, że: państwo (…) decydu-

je o tym, co jest niebezpieczeństwem, a więc co stanowi zagrożenie dla jego bezpie-

czeństwa
102

. Współcześnie jest oczywiste, że to społeczeństwo, w tym obywatele, 

współdecydują o priorytetach w tej sferze bezpieczeństwa, zwłaszcza na poziomie 

społeczności lokalnych. Poza tym w każdym państwie o ustroju demokratycznym od 

społeczeństwa obywatelskiego oczekuje się różnych form partycypacji w ich bezpie-

czeństwo. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, katalog współczesnych zagro-

żeń bezpieczeństwa i porządku publicznego jest następujący: 

 niski poziom poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo; 

 przestępczość pospolita i zorganizowana; 

 akty terroru; 

 klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne
103

; 

 bieda, wykluczenie społeczne, dezintegracja społeczna
104

; 

 czyny bezprawne; 

 zjawiska i zachowania, budzące powszechny sprzeciw i poczucie zagro-

żenia
105

; 

 alkoholizm
106

; 

 narkomania
107

; 

 przemoc w rodzinie
108

; 

 korupcja
109

; 

 wypadki drogowe
110

; 

                                                      
102 E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 115. 
103 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 r. 
104 Strategia rozwoju kraju 2007–2015. 
105 Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bez-

pieczniej”. 
106 Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006–

2010. 
107 Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2006–2010. 
108 Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
109 Strategia antykorupcyjna – II etap wdrażania. 
110 Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005–2007–2013 GAMBIT 2005. 
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 nieodpowiednia jakości edukacji, dysfunkcja rodziny, molestowanie, wyko-

rzystywanie i przemoc
111

; 

 czyny karalne nieletnich
112

; 

 handel ludźmi
113

; 

 cyberprzestępczość i cyberterroryzm
114

. 

Ze względu na przyjęte ograniczenia badań w ramach niniejszego opracowa-

nia, które ogniskują je do warunków stanu zwyczajnego, czyli stanu normalnego 

funkcjonowania państwa, przedstawione w dalszych częściach pracy wyniki nie 

będą obejmowały zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytua-

cjach kryzysowych, stanach klęski żywiołowej, wyjątkowym i wojennym. 

Głównym źródłem zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w wa-

runkach normalnego funkcjonowania państwa są zagrożenia, wynikające z na-

pięć społecznych, czyli całe spektrum zjawisk i zachowań określanych mianem 

przestępczości, obejmującej przestępstwa
115

, wykroczenia
116

, czyny karalne
117

. 

Coraz częściej katalog ten jest poszerzany o tzw. zachowania antyspołeczne, 

określane jako zachowywanie się w sposób powodujący lub mogący powodować 

nękanie, zaniepokojenie lub stan zagrożenia jednej lub wielu osób nie będących 

członkami rodziny sprawcy
118

. Spotykane jest również i inne ujęcie zachowań 

antyspołecznych: jakiekolwiek działania, które wpływają negatywnie na innych 

ludzi
119

. Niektóre z nich, będąc również działaniami przestępnymi (np. wanda-

lizm), wywołują niepokój społeczny, wyczerpują znamiona przestępstw i wy-

kroczeń, lecz samodzielnie nie znajdują odbicia legislacyjnego. Powoduje to, że 

zachowania antyspołeczne można również określić jako drobną aktywność prze-

stępną (taką jak wandalizm i graffiti) oraz nieprzyjemne i nieodpowiednie za-

chowania (np. publiczne spożywanie alkoholu, awanturnictwo, hałaśliwe są-

siedztwo)
120

. W sposób szczególny do tej grupy zagrożeń bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego podchodzi rząd Wielkiej Brytanii, który uczynił je szczegól-

                                                      
111 Narodowy plan działań na rzecz dzieci 2004–2012 – Polska dla dzieci. 
112 Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzie-

ci i młodzieży. 
113 Krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2009–2010. 
114 Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011. 
115 Art. 1 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU nr 88, poz. 553 z późn. zm.,  
116 Art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, DzU z 2007 r., nr 109, poz.756 

z późn. zm. 
117 Art. 1 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

DzU z 2002 r., nr 11, poz. 109 z późn. zm. 
118 The Crime and Disorder Act, cyt. za: Defining and measuring anti-social behavior, Home 

Office Development and Practice Report. 
119 Anty-social behavior across Europe. An overview of research commissioned by ADT Eu-

rope, 2006, s. 8. 
120 Anty-social behavior across Europe, dz. cyt. 
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nym przedmiotem legislacji
121

. Sadzę, że ta kategoria zagrożeń będzie przybiera-

ła na intensywności wobec spadku zagrożeń tzw. poważną przestępczością. 

Uwaga i wrażliwość społeczna przesuwać się będzie na zjawiska uznawane do-

tychczas za błahe i mało istotne. Jak sądzę, zastępować ono będzie stosowane 

dotychczas określenie drobna przestępczość dolegliwa społecznie, które nie 

obejmuje ważnych dla poczucia bezpieczeństwa zachowań niebędących czynami 

zagrożonymi karą.  

Powyższa grupa zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, na którą 

składają się przestępstwa, wykroczenia, czyny karalne oraz zachowania antyspo-

łeczne, jest określana mianem problemów kryminalnych, szczególnie w krajach, 

w których służby porządkowe stosują doktrynę: problem-oriented policing
122

. 

Skalę zagrożenia w Polsce przestępstwami kryminalnymi obrazują dane ilo-

ściowe przestępstw stwierdzonych
123

, zgromadzonych przez Policję. Przestęp-

stwa kryminalne w Polsce stanowią ok. 70% wszystkich przestępstw
124

 zareje-

strowanych. Wśród nich najczęściej są popełniane przestępstwa kradzieży  

i włamania. Znacznie mniejszy wymiar mają przestępstwa rozbójnicze
125

, udział 

w bójce lub pobiciu oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Największy 

poziom przestępstw gospodarczych w Polsce odnotowano w 2004 roku, po któ-

rym nastąpił ich spadek.  

Istotny wymiar przestępstw i wykroczeń w Polsce dotyczy ruchu drogowego. 

W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych i osób rannych 

odnotowano w roku 2000. Od 2001 roku następował systematyczny spadek zda-

rzeń drogowych, który utrzymywał się do roku 2006. W 2007 roku nastąpił 

wzrost liczby wypadków i ich ofiar, natomiast w roku 2008 znów odnotowano 

spadek. We wszelkich badaniach opinii publicznej przekonanie o istnieniu po-

ważnego ryzyka w związku z uczestniczeniem w ruchu drogowym zajmuje czo-

łowe miejsce w rankingach zagrożeń. Jest to również szczególny rodzaj zagro-

żenia, ponieważ wynika on nie z pogarszania się warunków i jakości życia oby-

wateli, lecz z jego poprawy (w tym zdolności nabycia pojazdu).  

Istotnym rodzajem zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie 

zwyczajnym są zjawiska naturalne. Miernikiem ich intensywności mogą być 

interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej, które łącznie w 2008 roku  

                                                      
121 Zob. szerzej: The Crime and Disorder Act, dz. cyt. 
122 W Polsce zjawiskami tymi zajmują się trzy podstawowe służby odpowiedzialne za realiza-

cję zadań państwa w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa powszechnego, tj. Policja, 

Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna. 
123 Przestępstwo stwierdzone to zbrodnia lub występek ścigane z oskarżenia publicznego, obję-

te postępowaniem przygotowawczym skierowanym przez Policję do prokuratury do zakończenia. 
124 W roku 2008 według danych statystycznych bazy TEMIDA. 
125 Przestępstwa rozbójnicze – kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, rozbój.  
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w Polsce interweniowały 459 237 razy. Pożary stanowiły 35,2% przytoczonej 

liczby interwencji. Największy wzrost dotyczył pożarów lasów oraz upraw, z 

kolei zanotowano spadek zdarzeń dotyczących negatywnych skutków anomalii 

pogodowych (silne wiatry, opady śniegu lub deszczu itp.). Wzrost interwencji
126

 

dotyczył następujących zdarzeń: wypadków komunikacyjnych (drogowych, 

lotniczych), wycieku substancji chemicznych, zadymienia, podtopień, zalania 

wodą, ulatniania gazów, utonięć. 

1.3. Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

W naukach prawnych bezpieczeństwo zawsze jest łączone z podmiotem pań-

stwowym i obywatelem oraz z ich zewnętrznym i wewnętrznych charakterem. 

Jak zauważa S. Pieprzny, w przepisach prawa, zwłaszcza prawa karnego i ad-

ministracyjnego, najczęściej występuje pojęcie bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego
127

. Jednak stosowane są również terminy bliskoznaczne, takie jak bez-

pieczeństwo powszechne, wewnętrzne, bezpieczeństwo ludzi i obywateli, które 

zdaniem tego autora są nieuzasadnioną dowolnością języka prawnego. Krytyka 

ta może wskazywać nam źródło problemów w jednoznacznym określeniu zakre-

su bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co za tym idzie trudności w ziden-

tyfikowaniu podstaw prawnych działań na jego rzecz. 

Ważny w poznaniu istoty bezpieczeństwa z punktu widzenia regulacji praw-

nych jest jego normatywny charakter, wynikający z obowiązujących przepisów. 

Formalnoprawny aspekt bezpieczeństwa pozwala na wyodrębnienie jego rodza-

jów oraz organizacji powołanych do jego zapewnienia. Stworzona na tej pod-

stawie klasyfikacja podmiotów ochrony bezpieczeństwa pozwala je wyodrębnić 

i zrozumieć, występujące tu wzajemne współzależności, a także umożliwia wy-

odrębnienie z wielości działających podmiotów tych, które formalnie są zobo-

wiązane do podejmowania aktywności ochronnej w obszarze bezpieczeństwa  

i porządku publicznego.  

Wiodącymi podejściami, prowadzącymi do takiej identyfikacji, mogą być 

podejścia semantyczne oraz definicyjne. Jednak, uznając, że każdy podmiot, 

wpływający na jakąkolwiek sferę życia obywateli i funkcjonowanie instytucji, 

bezpośrednio lub pośrednio kształtuje stan bezpieczeństwa, będziemy zmuszeni 

                                                      
126 Rozumie się przez to zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw 

przyrody, niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zasto-

sowania nadzwyczajnych środków. Art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej, DzU nr 81, poz. 351 z późn. zm. 
127 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, 

dz. cyt., s. 18. 
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do badań wszelkich podmiotów funkcjonujących w państwie, które przyczyniają 

się do dobrobytu, rozwoju cywilizacyjnego, spokoju społecznego, dostępności 

dóbr oraz zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych. Ze względu na to, że 

tak określony zbiór podmiotów będzie zbyt obszerny do przeprowadzenia badań 

przez jednego badacza, zredukowałem go do tych instytucji i organizacji, które 

mają przypisane prawnie kompetencje do realizacji zadań związanych bezpo-

średnio lub pośrednio z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest procesem opartym 

na istniejącym w państwie systemie prawnym oraz działaniach podmiotów  

i instytucji funkcjonujących w jego ramach. Oznacza to, że stan bezpieczeństwa 

i porządku jest funkcją obowiązujących norm prawnych – czyniących bezpie-

czeństwo i porządek publiczny przedmiotem ochrony prawnej oraz efektywności 

działań podmiotów powołanych do jego ochrony i działających na jego rzecz
128

. 

Z perspektywy historycznej zauważalne jest ewolucyjne podejście do uznania 

tego rodzaju bezpieczeństwa jako samoistnego dobra, wymagającego szczegól-

nej ochrony. Prawo do bezpieczeństwa po raz pierwszy pojawiło się we francu-

skiej Deklaracji praw człowieka i obywatela
129

 obok prawa do wolności, wła-

sności i oporu przeciw uciskowi. Prawo wszystkich ludzi do życia w wolności 

od strachu znalazło się w Karcie atlantyckiej
130

, a także Powszechnej deklaracji 

praw człowieka
131

 jako konieczności gwarantowania każdej osobie prawa do 

życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.  

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
132

 ujmuje takie 

rodzaje bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo pań-

stwa, bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 

ekologiczne. Zawiera ona zapisy o gwarancji strzeżenia niepodległości i niena-

ruszalności (…) terytorium oraz ujmuje takie kategorie bliskoznaczne do bez-

pieczeństwa, jak wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 

obywateli; ochrony środowiska, jak również strzeżenie dziedzictwa narodowe-

go
133

. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w szczególnych 

okolicznościach Konstytucja RP dopuszcza ograniczenia w zakresie korzystania 

                                                      
128 Działań realizowanych na etapach: 1) zapobiegania ryzykom i zagrożeniom; 2) reagowania 

w razie ich wystąpienia i powstania szkody; 3) odtwarzania akceptowalnego poziomu bezpieczeń-

stwa – przez rządowe agendy powołane do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

podmioty sektora pozarządowego, nieformalne grupy obywatelskie i jednostki. 
129 Art. 2 Deklaracji z 26 sierpnia 1789 r. 
130 Karta z 14 sierpnia 1941 r. 
131 Art. 3 Deklaracji z 10 grudnia 1948 r. 
132 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
133 Tamże, art. 5. 
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z konstytucyjnych wolności i praw
134

. Ograniczenia te mogą być wprowadzane 

wyłącznie na mocy ustaw, w sytuacjach, gdy jest to konieczne w demokratycz-

nym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 

ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw 

innych osób
135

. Wprowadzenie takich ograniczeń ma zapewnić możliwość rea-

gowania przez organy władzy państwowej na zagrożenia bezpieczeństwa pań-

stwa. W razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego 

konstytucja dopuszcza możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego
136

.  

Konstytucyjny porządek prawny w państwie obejmuje również wskazanie 

organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W myśl istnieją-

cych zapisów Prezydent RP stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa pań-

stwa. Natomiast w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach 

Rada Ministrów w szczególności
137

: 

 zapewnia wykonanie ustaw, 

 wydaje rozporządzenia, 

 koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, 

 zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, 

 zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, 

 sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi pań-

stwami i organizacjami międzynarodowymi, 

 sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa 

corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej. 

Konstytucja przypisuje odpowiednim organom władzy publicznej obowiązki 

zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego
138

 oraz bezpieczeństwa konsumen-

tów
139

. Łącznie zapisy ustawy zasadniczej tworzą ustrój prawny, który poprzez 

ustawy i przepisy wykonawcze wyznacza stronę podmiotową oraz przedmioto-

wą bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

                                                      
134 Chodzi tu między innymi o: ograniczenie wolność uzewnętrzniania religii, gdy jest to ko-

nieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub 

wolności i praw innych osób (art. 53 ust. 5); wyłączenie jawności rozprawy ze względu na moral-

ność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego 

stron lub inny ważny interes prywatny (art. 45 ust. 2); ograniczenie prawa do uzyskiwania infor-

macji od organów władzy publicznej ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeń-

stwa, lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3). 
135 Art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw. 
136 Tamże, art. 230. 
137 Art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
138 Art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
139 Tamże, art. 76. 
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Jednak przytoczone konstytucyjne regulacje nie prowadzą wprost do wyja-

śnienia, co stanowi podstawę prawną bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego są 

wyprowadzane najczęściej z interesu publicznego i obywatelskiego (indywidu-

alnego). Przemawiają za tym następujące względy: po pierwsze niezależnie od 

źródeł zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego podlega ono ochronie 

prawnej – administracyjnej, karnej i cywilnej; po drugie działania ochronne są 

realizowane poprzez zakazy i nakazy. Oznacza to, że ogół podmiotów za pomo-

cą posiadanych uprawnień działa na rzecz interesu ogółu, społeczności regional-

nych i lokalnych, którym jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Można zatem stwierdzić, że uwzględniając istniejące ryzyka i za-

grożenia bezpieczeństwa, tworzy się system nakazów i zakazów, których prze-

strzeganie ma zapewnić minimalizację wystąpienia niekorzystnych skutków oraz 

powstającej szkody. Gwarantem przestrzegania ustanowionego prawa oraz osią-

gania korzystnego poziomu bezpieczeństwa są powołane do tego celu wyspecja-

lizowane formacje, działające w sferze ochrony życia, zdrowia, mienia i moral-

ności publicznej.  

Podstawami prawnymi zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

będą zatem wszelkie regulacje prawne, odnoszące się do występujących i prze-

widywanych zagrożeń interesu publicznego i jednostki, ustanawiające zasady 

niezakłóconej koegzystencji obywateli oraz tworzące system podmiotów wraz  

z ich uprawnieniami i obowiązkami, gwarantującymi przestrzeganie ustanowio-

nych norm i stosowanie sankcji za ich naruszenie. 

Sądzę, że niecelowe będzie wymienianie wszystkich ustaw i rozporządzeń 

dotyczących poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, które w różnym stopniu 

przyczyniają się do kształtowania bezpieczeństwa i porządku życia obywateli  

i funkcjonowania państwa. Skupię się na najważniejszych z nich. Oprócz Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowymi z nich z zakresu prawa admi-

nistracyjnego, dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie 

zwyczajnym są:  

 ustawa o działach administracji rządowej
140

,  

 ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
141

, 

 ustawa o samorządzie województwa
142

, 

 ustawa o samorządzie powiatowym, 

 ustawa o samorządzie gminnym, 

 ustawa o ochronie osób i mienia
143

, 

                                                      
140 Ustawa z dnia 4 września 1997 r., DzU z 2007 r., nr 65, poz. 437 z późn. zm. 
141 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r., DzU nr 31, poz. 206. 
142 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 
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 ustawa prawo o zgromadzeniach
144

, 

 ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
145

, 

 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
146

, 

 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
147

, 

 ustawa o ochronie przeciwpożarowej
148

, 

 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
149

, 

 ustawa Prawo o ruchu drogowym
150

, 

 ustawa o transporcie kolejowym
151

. 

Regulacje prawne, dotyczące rodzajów i zadań podmiotów działających na 

rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawiłem w rozdziale 2.  

W prezentacji podstaw prawnych pominąłem (pominięto) tu celowo regulacje 

zawierające wszelkie nakazy, zakazy i sankcje za naruszenie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, gdyż taka charakterystyka z zakresu prawa karnego 

materialnego odbiega od problemu głównego niniejszej publikacji.  

Istotnym elementem systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go w każdym państwie są narodowe strategie działań służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa. Strategię można rozumieć jako sposób postępowania mający 

doprowadzić do osiągnięcia określonego celu
152

, jak również działanie zgodne  

z opracowanymi założeniami, perspektywiczny plan działania
153

. Strategie dzia-

łań służących zapewnieniu bezpieczeństwa pełnią funkcję planistyczną i organi-

zatorską. Stanowią podstawę do realizacji długoterminowych przedsięwzięć na 

rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami 

poszczególnych podmiotów i określonymi prawem sposobami działania. Strate-

gia jako element polityki bezpieczeństwa ukazuje sposób wykorzystania środ-

ków będących w dyspozycji państwa do osiągania koniecznych celów z zakresu 

bezpieczeństwa.  

Charakterystykę powyższych dokumentów obowiązujących w Polsce roz-

pocznę od Strategii rozwoju kraju
154

. Wyznacza ona cele oraz identyfikuje ob-

                                                                                                                                   
143 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r., DzU z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. 
144 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r., DzU nr 51 poz. 297 z późn. zm. 
145 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r., DzU nr 62, poz. 504. 
146 Ustawa z dnia 26 października 1982 r., DzU z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn zm. 
147 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., DzU nr 179, poz. 1485 z późn. zm. 
148 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., DzU z 2002 r., nr 147, poz. 1229 z późn. zm. 
149 Ustawa z dnia 13 września 1996 r., DzU z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 
150 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., DzU z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm. 
151 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., DzU z 2007 r., nr 16, poz. 97 z późn. zm. 
152 Uniwersalny słownik języka polskiego, P-S, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 1411. 
153 Tamże. 
154 Strategia rozwoju kraju 2007–2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 

2006 r. 
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szary uznane za najważniejsze, na których są koncentrowane działania państwa. 

Uwzględnia ona również najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki 

oraz cele stawiane przez Unię Europejską w odnowionej Strategii lizbońskiej. 

Strategia rozwoju kraju jest dokumentem planistycznym określającym podsta-

wowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i terytorialnym. Zawarta w niej wizja wskazuje na konieczność 

zapewnienia obywatelom przez państwo bezpieczeństwa i jego poczucia. Strate-

gia ta w sposób bezpośredni kształtuje system ochrony bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego. Zawarta tam wizja Polski w roku 2015 zakłada, że państwo 

musi skutecznie zapobiegać i zmniejszać przestępczość oraz zagrożenie terrory-

styczne, przeciwdziałać zagrożeniom i katastrofom naturalnym, technologicznym 

oraz spowodowanym działaniami człowieka. Właściwe służby publiczne muszą 

aktywnie współdziałać w sposób systemowy z europejskimi i międzynarodowymi 

systemami bezpieczeństwa
155

. Określeniu wizji towarzyszy wyznaczenie priory-

tetów
156

 i sposobów ich realizacji, co wyznacza ramy wykonawcze działań na 

rzecz tego bezpieczeństwa. W ramach tej strategii konkretyzacja aspektu wyko-

nawczego następuje poprzez wskazanie aktywności w sferze zapewnienia bez-

pieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrz-

nego). Nakreśla się tam potrzebę naszego udziału w inicjatywach międzynaro-

dowych, w tym w misjach pokojowych, działaniach na rzecz reagowania i eli-

minowania napięć i niestabilności wywołanych przez konflikty lokalne, terro-

ryzm międzynarodowy, jak również katastrofy naturalne czy techniczne. Wy-

maga to całościowego i zintegrowanego cywilno-wojskowego podejścia do roz-

wiązywania konfliktów oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowe-

go do skutecznego reagowania na możliwe wyzwania i zagrożenia.  

W myśl Strategii rozwoju kraju bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek pu-

bliczny będą osiągnięte poprzez działania państwa, zmierzające do zapobiegania 

i zmniejszania przestępczości, w tym gospodarczej, zagrożenia terrorystycznego, 

zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych, technologicznych  

i spowodowanych działalnością człowieka. Przewiduje się zintensyfikowanie 

rozwiązań na rzecz poprawy infrastruktury bezpieczeństwa wewnętrznego, 

usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Policji, systemu infor-

mowania o zagrożeniach oraz przygotowania odpowiednich kadr. Prowadzone 

będą również działania prewencyjne, zapewniające poprawę przestrzegania 

                                                      
155 Tamże, s. 23. 
156 Dotyczy priorytetu 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 

składającego się z takich celów, jak: 1) Budowa zasługującej na społeczne zaufanie, sprawnej 

władzy publicznej oraz przeciwdziałanie korupcji; 2) Wspieranie samoorganizacji społeczności 

lokalnych; 3) Promocja polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej, zwłaszcza w zakresie 

funkcji ekonomicznych, opiekuńczych i wychowawczych. 
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przepisów o bezpieczeństwie ruchu drogowego, zapobiegające wystąpieniom 

awarii technicznych oraz działania, wspierające system ratownictwa i bezpie-

czeństwo ratowników
157

. 

Strategia ze względu na swój ogólnych charakter nie określa zadań i podmio-

tów realizujących. Wskazuje za to podmioty odpowiedzialne za osiągnięcie jej 

wizji i rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Podmiotami tymi są: Rada 

Ministrów, minister rozwoju regionalnego
158

, właściwi ministrowie stosownie 

do realizowanych strategii sektorowych, samorządy województw podczas reali-

zacji regionalnych programów operacyjnych, a także samorządy powiatowe  

i gminne. 

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP
159

 określa cele strategiczne, odpo-

wiadające interesom bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej jako 

członka NATO i Unii Europejskiej, a także rosnącej współzależności pomiędzy 

państwami i gospodarkami oraz intensywniejszym kontaktom między jednost-

kami i społeczeństwami. Stąd też w myśl strategii nadrzędnym celem strategicz-

nym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnienie korzystnych i bezpiecznych wa-

runków realizacji interesów narodowych poprzez eliminacje zewnętrznych  

i wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie 

podejmowanych wyzwań i umiejętne wykorzystywanie pojawiających się 

szans
160

. 

W tym miejscu należy zauważyć, że trudno z całości bezpieczeństwa naro-

dowego wyabstrahować obszary autonomicznego oddziaływania na sferę bez-

pieczeństwa i porządku publicznego. Wynika to z wzajemnego powiązania róż-

nych obszarów bezpieczeństwa, w tym wpływania działań im służących na po-

ziom poszczególnych z nich. Uwzględniając te czynniki, prowadzące do nieu-

chronnego błędu wyodrębnienia
161

, założono, że spośród wielu celów sektoro-

wych strategii tymi, które są ukierunkowane na kształtowanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego w stanie zwyczajnym są bezpieczeństwo wewnętrzne, 

bezpieczeństwo obywatelskie oraz bezpieczeństwo społeczne
162

.  

Zgodnie z przyjętymi zamierzeniami strategii, bezpieczeństwo wewnętrzne 

jest budowane poprzez tworzenie spójnych przepisów prawnych, kształtowanie 

postaw społecznych oraz doskonalenie działalności wszystkich podmiotów pań-

                                                      
157 Strategia rozwoju kraju 2007–2015, s. 51. 
158 Koordynacja zadań realizowanych w ramach poszczególnych krajowych polityk i strategii. 
159 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007. 
160 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, s. 5. 
161 Wszak założono, że bezpieczeństwo i porządek publiczny są pojęciem nieostrym. 
162 Niewymienione cele sektorowe zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypo-

spolitej Polskiej to: bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo eko-

nomiczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne. 
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stwowych i społecznych, których aktywność jest związana z bezpieczeństwem. 

Zwraca się również uwagę w tym dokumencie na konieczność zwiększenia efek-

tywności działania administracji publicznej oraz systematyczne podnoszenie 

poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników instytucji państwo-

wych. Również upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa we-

wnętrznego państwa jest obszarem niezmiernie ważnym i często niedocenianym 

w kształtowaniu tej sfery bezpieczeństwa. 

Tworzenie warunków bezpieczeństwa obywatelskiego odnosi się do potrzeby 

zapewnienia wszystkim obywatelom poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

oraz upodmiotowienia społeczeństwa w tym zakresie. Wiąże się to z usprawnie-

niem funkcjonowania sądów i prokuratury oraz skróceniem postępowań i za-

gwarantowaniem skutecznego wykonania orzeczeń. Ponadto zagwarantowanie 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ma współtworzyć środowisko bezpie-

czeństwa obywatelskiego. 

W Strategii bezpieczeństwa narodowego RP ujęto również inny aspekt bez-

pieczeństwa, jakim jest bezpieczeństwo społeczne. Wskazuje się tu, że właściwy 

poziom tego bezpieczeństwa zamierza się osiągnąć, podejmując działania, mają-

ce na celu wzrost integracji społecznej i doskonalenie systemu zabezpieczenia 

społecznego. Sygnalizowana jest tu potrzeba niwelowania różnic cywilizacyj-

nych pomiędzy miastem i wsią oraz przeciwdziałania niekorzystnym zmianom 

demograficznym, a także migracji obywateli młodego pokolenia. Jako obszary 

szczególnej troski zostały wyodrębnione: nauka i edukacja oraz aktywne  

i sprawne społeczeństwo. Podmiotami funkcjonującymi w wymienionych sfe-

rach, o których wspomina się tam w charakterystyce systemów wykonawczych, 

są służby specjalne, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa We-

wnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu oraz Pań-

stwowa Straż Pożarna. 

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”
163

 ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą 

powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Celami tego programu są wzrost 

realnego bezpieczeństwa w Polsce oraz poczucia bezpieczeństwa wśród miesz-

kańców Polski. Tworzy on warunki do zapobiegania przestępczości i aspołecz-

nym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań admini-

stracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organiza-

cjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Dodatkowym efektem, który chce 

się osiągnąć, jest poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego 

do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 

                                                      
163 Przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2006 r. 
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publicznego. Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach tego 

programu jest minister spraw wewnętrznych i administracji, który jest wspierany 

przez komendanta głównego Policji i zespół koordynacyjny. Charakterystykę 

tego zespołu przedstawiam w podrozdziale 2.2. W myśl wymienionego progra-

mu, na poziomie województwa, wskazane zadania koordynuje wojewoda z po-

mocą zespołu, w którego skład mogą wchodzić przedstawiciele administracji 

samorządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Powia-

ty i gminy włączają się w realizację tego programu na zasadzie dobrowolności. 

Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
164 

jest skoncentrowany na zagrożeniach rozwoju społecznego oraz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego wywołanych nadmiernym spożywaniem alkoholu. Wy-

znacza on dziesięć obszarów oddziaływania społecznego, związanego z proble-

mami alkoholowymi, odnoszącymi się do szkód zdrowotnych i rozwojowych 

dotykających młodych oraz dorosłych Polaków. Obejmuje on również uszko-

dzenia zdrowia związane z uzależnieniem od alkoholu, szkodami psychospo-

łecznymi osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym prze-

mocą domową, zaburzeniami zdrowotnymi i rozwojowymi dzieci z rodzin alko-

holowych. Działania w ramach programu są powiązane przestępstwami i wykro-

czeniami spowodowanymi przez osoby nietrzeźwe, w szczególności przez nie-

trzeźwych kierujących. Program ten obejmuje również szkody ekonomiczne 

związane z nadużywaniem alkoholu oraz szkodliwe postawy społeczne wobec 

problemów alkoholowych i metody ich rozwiązywania. Wyznaczone w tym 

programie cele służą ograniczeniu nadmiernemu dostępowi i promocji napojów 

alkoholowych oraz zmianie wzorów picia i ilości spożycia alkoholu. Program 

ten wskazuje na niezbędne działania poszczególnych ministerstw, wojewodów, 

samorządów województw oraz samorządów gminnych z tym związane. W zbio-

rze podmiotów realizacyjnych są uwzględnione również zadania Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Krajowy programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2006–2010
165

,
  

tj. ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecz-

nych i zdrowotnych. Zawiera pięć obszarów – profilaktyka; leczenie, rehabilita-

cja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna; ograniczenie po-

daży; współpraca międzynarodowa; badania i monitoring. Każdemu z tych ob-

                                                      
164 Program na lata 2006–2010, opracowywany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Państwową Agencję Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych. Przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2007 r. 
165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego progra-

mu przeciwdziałania narkomanii na lata 2006–2010, DzU nr 143, poz. 1033. 
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szarów przypisano konkretny cel, którego osiągnięcie przyczyni się do zrealizo-

wania założeń całego programu. W ramach wyznaczonych obszarów strategia ta 

wskazuje na odpowiedzialność konkretnych podmiotów, a są nimi ministrowie 

właściwi do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty  

i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkolnictwa wyższe-

go, transportu, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz finansów.  

Innym obszarem bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmuje się Krajo-

wy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
166

. Program ten służy 

zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększa skuteczności ochro-

ny ofiar tej przemocy i dostępność pomocy, a także zakłada poprawę skuteczno-

ści działań interwencyjnych i korekcyjnych. Program jest realizowany poprzez 

systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie; podnoszenie 

wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie; podnoszenie kompetencji 

służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie; udzielanie profesjo-

nalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; oddziaływania na sprawców 

przemocy w rodzinie. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację są minister 

polityki społecznej, minister spraw wewnętrznych i administracji (Policja), mi-

nister zdrowia, minister edukacji narodowej, minister sprawiedliwości (sądy, 

prokuratura), pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, woje-

wodowie, samorządy województw, samorząd powiatowy i gminny we współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi. 

Narodowy plan działań na rzecz dzieci 2004–2012
167

 służy aktywnemu prze-

ciwdziałaniu wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji dzieci. Wyzna-

cza długofalowe cele i formułuje zadania, pozwalające na ich osiągnięcie w celu 

zasadniczej poprawy losu dzieci w Polsce, zapewnienia im harmonijnego rozwo-

ju oraz równych szans. Formułuje priorytety działania w sferze zharmonizowa-

nia polskiego prawodawstwa i dostosowania do standardów międzynarodowych, 

pomocy i wsparcia dla rodziny oraz podnoszenia świadomości społecznej  

i prawnej. Koncentruje się on na problemach bezradności w wychowaniu, dys-

funkcjom w rodzinie i walce z przemocą. Zakłada doskonalenie instytucjonalne-

go systemu reagowania na przemoc wobec dzieci. Podmiotami tworzącymi sys-

tem działań na rzecz osiągnięcia celów programu są ministrowie właściwi do 

spraw gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej 

i sportu, oświaty i wychowania, pracy, sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, 

spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego, zdrowia, wojewodowie, 

                                                      
166 Ustanowiony 25 września 2006 r. uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 zgodnie z przepi-

sem art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, DzU nr 180, 

poz. 1493. 
167 Przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2004 r. 
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marszałkowie województw, starostowie, wójtowie (burmistrzowie i prezydenci 

miast), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, rzecznik praw 

dziecka.  

Rada Ministrów przyjęła do realizacji Krajowy program zapobiegania niedo-

stosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży
168

 w celu za-

hamowania dynamiki wzrostu niedostosowania społecznego oraz przestępczości 

dzieci i młodzieży. Służy on eliminowaniu i łagodzeniu przejawom niedostoso-

wania społecznego, w szczególności zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci i mło-

dzieży oraz pozostawiającym trwałe i niekorzystne skutki dla ich przyszłości. Na 

poziomie centralnym program ten jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji. Na poziomie województwa w zakresie zadań rządowych są zaangażowa-

ni wojewodowie, a w zakresie zadań samorządowych marszałkowie woje-

wództw. Na poziomie powiatu jest realizowany przez starostów, w gminie przez 

wójtów (burmistrzów i prezydentów miast). 

Ważna dla wszelkich aspektów bezpieczeństwa jest Strategia antykorupcyj-

na
169

, służąca zapobieganiu zjawiskom korupcji i wdrożeniu mechanizmów 

umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie. Zakłada skoordynowanie działań 

zmierzających do respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych. Ukie-

runkowana jest na ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych 

poprzez podnoszenie stopnia świadomości, promowanie odpowiednich wzorców 

postępowania oraz stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur 

administracji publicznej. Zakłada zaangażowanie się w realizację poszczegól-

nych ministerstw i urzędów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych, placówek naukowo-badawczych oraz nadawców 

publicznych. Strategia była konsultowana z jednostkami samorządu wojewódz-

kiego oraz z doświadczonymi organizacjami pozarządowymi w walce z korupcją. 

Istotny dla bezpieczeństwa społecznego jest Krajowy plan działań przeciwko 

handlowi ludźmi na lata 2009–2010
170

, którego celem jest stworzenie warunków 

do skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce oraz 

wsparcia i ochrony ofiar tego przestępstwa. Zamierzonym efektem jest poprawa 

                                                      
168 Przyjęty przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004 r. zarządzeniem nr 54 prezesa Rady Mini-

strów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw opracowania Programu 

zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, MP nr 40, 

poz. 353. 
169 Program zwalczania korupcji – II etap wdrażania 2005–2009. 
170 Jest kontynuacją krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, reali-

zowanych począwszy od września 2003 roku, kiedy to pierwszy z nich został przyjęty przez Radę 

Ministrów. 
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wykrywalności przestępstwa handlu ludźmi (w konsekwencji wzrost liczby po-

stępowań karnych tego dotyczących), a także wsparcia i ochrony ofiar tych prze-

stępstw. Program ten obejmuje: upowszechnienie wiedzy o tym zjawisku wśród 

potencjalnych ofiar, przedstawicieli instytucji, udzielających im pomocy oraz 

instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi; poprawa 

skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa han-

dlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie 

najlepszych praktyk; wzbogacenie oferty i podniesienie standardu działań służą-

cych wsparciu ofiar. Plan działania jest realizowany przez Zespół ds. zwalczania 

i zapobiegania handlowi ludźmi w składzie przedstawicieli administracji rządo-

wej, a także zaproszonych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących 

się problematyką handlu ludźmi. 

Szczególnego znaczenia przypisać należy Krajowemu programowi bezpie-

czeństwa ruchu drogowego 2005–2007–2013 GAMBIT 2005
171

. Wyznacza on 

konkretne cele, wynikające z przyjętej wizji bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz określa wspólne podejście do rozwiązywania pojawiających się w tym za-

kresie problemów. Zakłada stworzenie i rozwój podstaw do prowadzenia sku-

tecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ukierunkowany jest na kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika 

ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestni-

ków tego ruchu. Służy zwiększeniu ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów. 

Tworzy ramy budowy i utrzymania bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz z 

otoczeniem i elementami towarzyszącymi oraz zakłada zmniejszenie tzw. cięż-

kości wypadków. Program jest realizowany przez powołane do organy kolegial-

ne o międzyresortowym składzie osobowym – Krajową Radę Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego oraz rady wojewódzkie. 

Z inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na rosnące zagrożenie dla 

bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych został przyjęty Program 

ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011
172

. Jest to program o szerokim 

spektrum działań obejmującym kwestie bezpieczeństwa przestrzeni cyberne-

tycznej państwa. Celem programu jest podniesienie bezpieczeństwa infrastruktu-

ry krytycznej dla państwa w sferze teleinformatycznej. Program stanowi pod-

stawę do wypracowania projektów wykonawczych z tym związanych. Długofa-

lowe wdrażanie programu ma zapewnić różnorodne efekty, w tym zapewnić 

ochronę teleinformatycznej infrastruktury krytycznej państwa, zwiększyć jej 

poziom bezpieczeństwa oraz zapewnić odpowiedni poziom odporności państwa 

                                                      
171 Przyjęty przez Radę Ministrów 19 kwietnia 2005 r. 
172 Przyjęty 9 marca 2009 r. przez Komitet Stały Rady Ministrów.  
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na ataki w cyberprzestrzeni. Program ten tworzy spójną koncepcję, integrującą 

wszystkie zainteresowane podmioty administracji publicznej i współstanowią-

cych krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa. Zakładano, że wyniku 

wdrożenia programu ma zmniejszyć się skuteczność ataków cyberterrorystycz-

nych i zmniejszą się koszty usuwania następstw tych ewentualnych ataków. 

Zamierzenia te są realizowane poprzez skuteczny system koordynacji i wymiany 

informacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami odpowiedzialnymi 

za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni oraz władającymi zasobami stanowiącymi 

krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa. Zawiera on postanowienia, 

zwiększające kompetencje podmiotów chroniących krytyczną infrastrukturę 

teleinformatyczną państwa, w tym poprzez kształtowanie odpowiednich postaw 

społecznych. Ma to doprowadzić do zwiększenia zaufania obywateli do właści-

wego zabezpieczenia usług państwa świadczonych drogą elektroniczną i w ten 

sposób upowszechnić elektroniczny sposób korzystania z wszelkich możliwych 

usług, a także zwiększyć świadomość obywateli do metod bezpiecznego użyt-

kowania systemów dostępnych elektronicznie i sieci teleinformatycznych. 

W realizacji Krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego
173

 partycypu-

je Ministerstwo Obrony Narodowej przez podległe mu i nadzorowane przez nie 

służby w zakresie współdziałania z zarządzającym lotniskiem współużytkowa-

nym przez SZ RP. Program zakłada współpracę jednostek sił zbrojnych i organi-

zacji cywilnych, dotyczącą ochrony fizycznej obiektów i terenów
174

. Minister 

obrony narodowej przekazuje prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszelkie 

informacje związane z zagrożeniem aktami bezprawnej ingerencji, zakłóceniami 

porządku publicznego na pokładach statków powietrznych oraz na terenach 

podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, w tym informacje o 

zdarzeniach, co do których istnieją przesłanki, że mogą skutkować one również 

aktami bezprawnej ingerencji w transporcie lotniczym
175

. W sytuacji kryzysowej 

w lotnictwie cywilnym minister obrony narodowej na lotnisku współużytkowa-

nym poprzez podległe mu służby udziela pomocy w rozwiązaniu tej sytuacji
176

. 

Jeśli jest powoływany sztab kryzysowy, w jego skład wchodzi przedstawiciel 

jednostki wojskowej na lotnisku współużytkowanym. 

                                                      
173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego progra-

mu ochrony lotnictwa cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, DzU nr 116, poz. 803. 
174 § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Kra-

jowego programu ochrony lotnictwa cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, dz. cyt.  
175 Tamże, § 96 ust. 2. 
176 Tamże, § 101 ust. 1 pkt 3. 
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1.4. Wnioski 

Na potrzeby podjętych badań powstała konieczność zdefiniowania kategorii 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, odpowiedniej interpretacji, określenia 

aparatury pojęciowej do jej opisu oraz wskazania formalnych podstaw tworzą-

cych warunki tego bezpieczeństwa.  

Analiza krytyczna treści dostępnej literatury tego zakresu pozwala stwier-

dzić, że bezpieczeństwo i porządek publiczny są rozpatrywane w wielu płasz-

czyznach, w celu zaspokojenia różnych potrzeb społecznych, z wielu różniących 

się perspektyw. Najczęściej są podejmowane próby wyspecyfikowania tego 

rodzaju bezpieczeństwa z ogólnego ujęcia bezpieczeństwa i wskazania jego cech 

charakterystycznych. Najczęściej formułowanym ujęciem tej kategorii bezpie-

czeństwa jest wskazanie, że jest to pewien stan faktyczny wewnątrz państwa, 

regulowany normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego, ale również 

obejmuje ono gwarancję zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania organizacji 

państwowych, społecznych i prywatnych, czyli całego społeczeństwa, mimo 

szkód będących skutkiem wszelkich zagrożeń. Ma to zapewnić zachowanie ży-

cia, zdrowia i mienia obywateli oraz umożliwić normalne funkcjonowanie 

współżycia całego społeczeństwa. Interpretacja istoty bezpieczeństwa i porządku 

publicznego powinna wynikać z postrzegania jej zarówno jako stanu rzeczywi-

stego i proces zmian tych stanów, ale również jako stan świadomości społecznej 

i indywidualnej obywateli o tym rodzaju bezpieczeństwa. Łączne postrzeganie 

wymienionych składowych pozwala na identyfikowanie stanu i procesu tego 

bezpieczeństwa.  

Oczywiste jest, że różne reżimy prawne państwa, wynikające z poszczegól-

nych jego stanów (zwyczajny i nadzwyczajnych), tworzą zróżnicowane warunki 

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Proces dochodzenia do akceptowanego poziomu bezpieczeństwa wiąże się  

z reagowaniem na zagrożenia oraz odpowiednimi uregulowaniami prawnymi 

umożliwiającymi osiągnięcie tego poziomu.  

Niektóre z cech poszczególnych rodzajów zagrożeń przesądzają o tym, czy 

dotyczą one wyłącznie bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. kryterium 

rodzajowe – zdarzenia, katastrofy), czy wykraczają poza ten rodzaj bezpieczeń-

stwa i zagrażają całemu państwu (klęski, kataklizmy). Cechy takie mogą rów-

nież rozstrzygać, czy odpowiednie organy państwa sięgną do narzędzi nadzwy-

czajnych, wprowadzając jeden z trzech nadzwyczajnych stanów prawnych państwa. 

Współcześnie jest forsowany pogląd całościowego rozumienia bezpieczeń-

stwa w ramach tzw. szkoły kopenhaskiej. Definiując bezpieczeństwo, uwzględ-

nia ona militarne i pozamilitarne jego aspekty. Wyróżnia ona pięć obszarów 

bezpieczeństwa: (…) sektor wojskowy, dotyczący realizacji siłowego przymusu; 
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sektor polityczny, koncentrujący się związkach władzy, aparatu zarządzania  

i rozpoznawania; sektor ekonomiczny, opierający się na relacjach między han-

dlem, produkcją i finansjerą; sektor społeczny, dotyczący wspólnej tożsamości; 

oraz sektor ekologiczny, skupiający się na związku między ludzką działalnością  

a ziemską biosferą
177

. W ślad za taką interpretacją zagrożenia bezpieczeństwa 

mają charakter militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. 

Odnosząc się do formalnych podstaw zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego, można zauważyć, że pogląd o potrzebie całościowego postrze-

gania bezpieczeństwa staje się dominujący. Wskazane w podrozdziale 1.3. usta-

wowe uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce odzwierciedlają obszary bez-

pieczeństwa w stanie zwyczajnym państwa.  

 

Rysunek 1. Udział sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

wg szkoły kopenhaskiej 

Poza ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi istotnymi regulatorami są 

sektorowe strategie bezpieczeństwa. Mimo że pierwotnie pojęcie to było za-

strzeżone do określenia działu sztuki wojennej, obecnie kategorię strategia sto-

suje się szeroko na gruncie wielu dziedzin życia społecznego, służy ona do okre-

                                                      
177 B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, Security. A new framework for analysis, London 1998, 

cyt. za: K. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studio nad bezpieczeń-

stwem [w:] red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane za-

gadnienia, Warszawa 2009, s. 68. 
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ślania każdego działania o podstawowym dla danej dziedziny znaczeniu
178

.  

W innym ujęciu jest to koncepcyjno-decyzyjna i realizacyjna faza polityki pań-

stwa w skali ogólnych celów oraz środków i sposobów ich urzeczywistniania w 

dużym horyzoncie czasowo-przestrzennym
179

. Wszystkie przedstawione w pod-

rozdziale 1.3. strategie zawierają koncepcje eliminacji i przeciwdziałania zagro-

żeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zawierają one również obszary 

działań i co jest szczególnie ważne dla moich badań – określają podmioty anga-

żowane w ich realizację. Pozwalają one na zidentyfikowanie roli SZ RP w dzie-

dzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Również opierając się 

na założeniach kopenhaskiej szkoły bezpieczeństwa, można badać udział sił 

zbrojnych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, szczególnie we 

wspólnych obszarach bezpieczeństwa, co ilustruje rysunek 1.  

Niewątpliwie sektorowe ujęcie bezpieczeństwa koresponduje z założeniami  

i realizacją wskazanych strategii służących ochronie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Analiza ich treści nie tylko wskazuje na przyjęte sposoby postępo-

wania, służące osiąganiu celów tego bezpieczeństwa, ale również umożliwia 

określenie angażowanego w te działania potencjału państwa.  

Różność kierunków działania oraz angażowanych podmiotów, wśród których 

są również SZ RP, jest zbieżne z założeniami Strategii bezpieczeństwa we-

wnętrznego Unii Europejskiej
180

. Zakłada ona zwiększanie współpracy organów 

ochrony porządku publicznego ze służbami granicznymi, organami wymiaru 

sprawiedliwości, siłami zbrojnymi i innymi służbami, np. z sektora zdrowotne-

go, socjalnego i ochrony ludności. Ważnym filarem europejskiego podejścia jest 

opracowanie kompleksowego modelu wymiany informacji o czynach zabronio-

nych, ich sprawcach, trybie działania, danych ofiar, użytych pojazdach itp.  

                                                      
178 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010, s. 14. 
179 Zob. szerzej: tamże. 
180 Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu 

bezpieczeństwa przyjęta przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na 

posiedzeniu w dniach 25–26 lutego 2010 r. i zatwierdzona przez Radę Europejską w dniach 25–26 

marca 2010 r. 
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2. Podmioty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Bezpieczeństwo jest uwarunkowane wieloma czynnikami, w tym współcze-

snymi wyzwaniami, szansami i zagrożeniami, one zaś są obarczone ryzykami,  

a więc złożonymi relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi a podmiotami bezpie-

czeństwa. Czynniki te z kolei wpływają na politykę, strategię i wszelkie instytu-

cje i organizacje realizacyjne w sferze bezpieczeństwa. W literaturze podmiot 

bezpieczeństwa jest postrzegany najczęściej jako ten ktoś lub to coś kogo bez-

pieczeństwo dotyczy. Może to być pojedynczy człowiek, grupa społeczna, spo-

łeczność lokalna, naród, czyli społeczeństwo jako całość, a także korporacje 

transnarodowe i organizacje międzynarodowe oraz regiony; może to być rów-

nież infrastruktura krytyczna
181

. Ten sposób upodmiotowienia jest ujęty ze 

względu na odbiorcę (konsumenta) bezpieczeństwa. Innym podejściem do zde-

finiowania podmiotu bezpieczeństwa jest jego ujęcie jako elementu wykonaw-

czego, którego działanie zapewnia osiąganie pożądanego poziomu bezpieczeń-

stwa
182

. W tym ujęciu podmiotami bezpieczeństwa będą instytucje, organizacje, 

służby, inspekcje, straże itp., które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa. 

Właśnie to ujęcie podmiotu bezpieczeństwa przyjąłem w dalszym wykładzie 

wyników moich prac badawczych w ramach niniejszej pracy. 

Każde państwo, chcąc właściwie administrować bezpieczeństwem, tworzy 

wiele instytucji i organizacji o określonych kompetencjach (tzw. rządowe agen-

dy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego) oraz stwarza warunki do 

nieformalnego kształtowania bezpieczeństwa (angażowanie III sektora oraz 

umożliwianie inicjatyw obywatelskich
183

). Ze względu na złożoną naturę bez-

pieczeństwa samodzielnie podmioty w nie angażowane nie są w stanie osiągać 

wymaganego (oczekiwanego) poziomu bezpieczeństwa we wszystkich możli-

wych sytuacjach i uwarunkowaniach. Wynika stąd konieczność łączenia wysił-

ków wszystkich angażowanych podmiotów bezpieczeństwa poprzez tworzenie 

systemu działania lub co najmniej realizację wspólnych strategii przeciwdziała-

                                                      
181 Zob. M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań problemów bezpie-

czeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009, s. 40–105, cyt. za: A. Wawrzusiszyn, Teoretyczne 

aspekty bezpieczeństwa, Studia i materiały Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, 

Kętrzyn 2009, s. 53. 
182 Przedmiot bezpieczeństwa definiuje rodzaj bezpieczeństwa lub też jakiego przedmiotowego 

wymiaru bezpieczeństwa ono dotyczy. 
183 Np. poprzez działalność organizacji pożytku publicznego w obszarze porządku i bezpie-

czeństwa publicznego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
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nia zagrożeniom. Zbiór elementów tego sytemu, które realizują wspólną funkcję 

ochronną, wyznacza zakres podmiotowy bezpieczeństwa, gdyż wskazuje byty 

zaangażowane i odpowiedzialne za jego tworzenie. W literaturze z dziedziny 

bezpieczeństwa byty te są nazywane podmiotami, elementami wykonawczymi, 

ogniwami, organami, agendami bądź aktorami bezpieczeństwa. 

Obowiązujące w państwie regulacje prawne oraz zbiór podmiotów realizują-

cych określone w tych regulacjach zadania tworzą strukturę państwową, mającą 

zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak zauwa-

ża W. Kitler, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym  

z podstawowych zadań państwa – powołanych przez nie struktur organizacyj-

nych i instytucji prawnych
184

. W tej sferze bezpieczeństwa aktywność państwa 

opiera się na reagowaniu na występujące oraz mogące się pojawić zagrożenia  

w ramach ustanowionego systemu prawnego oraz ustawowo zdefiniowanych 

kompetencji wszystkich podmiotów. Proces ukierunkowania ich działań odbywa 

się poprzez strategie i programy, których rolą jest osiągnięcie długoterminowych 

celów eliminujących istniejące i prognozowane zagrożenia bezpieczeństwa.  

A zatem skuteczność w osiąganiu właściwego stanu bezpieczeństwa wiąże się  

z koniecznością funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go, właściwego dla każdego państwa. System ten charakteryzuje się określoną 

prawem strukturą podmiotową przedstawioną w podrozdziale 2.1. oraz przypi-

saną jej zdolnością działania. Zdolność ta wynika z dających się wyodrębnić  

z całego systemu dwóch podsystemów – zarządzania (administrowania) oraz 

wykonawczego. Chociaż granice tych podsystemów nie są jednoznacznie okre-

ślone (każdy z nich zawiera niektóre cechy drugiego) to określić je można na 

podstawie dominującej sfery działania.  

Podsystem zarządzania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym to jed-

nostki organizacyjne, skupione wokół organów posiadających określone w 

ustawach kompetencje zarządcze (organy administracji) wraz z relacjami zacho-

dzącymi między nimi oraz podmiotami realizacyjnymi. Podsystem zarządzania 

bezpieczeństwem i porządkiem publicznym jest przedstawiony w podrozdziale 2.1. 

Zadaniem podsystemu wykonawczego jest sprawienie, aby oczekiwany rezul-

tat został osiągnięty w określonych warunkach i okolicznościach przy użyciu 

właściwych środków i narzędzi
185

. Podsystem wykonawczy bezpieczeństwa  

i porządku publicznego ma zatem umożliwić, aby założenia polityczne i decyzje 

administracyjne, dotyczące bezpieczeństwa, zostały urzeczywistnione z pomocą 

podmiotów stosujących powtarzalne oraz sformalizowane środki i narzędzia 

                                                      
184 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, Warszawa 2002, s. 324. 
185 Tamże, s. 272. 
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wykonawcze. Charakterystyka tych podmiotów, ich zadań, posiadanych upraw-

nień i dostępnych narzędzi jest przedstawiona w podrozdziale 2.3. 

2.1. System ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

W tradycyjnym ujęciu systemem jest określany jako zbiór elementów pozo-

stających we wzajemnych relacjach
186

. W uwspółcześnionej wersji system to byt 

przejawiający istnienie przez synergiczne współdziałanie swych części. Również 

system (S) jest definiowany jako zbiór (zespół, kompleks) współdziałających ze 

sobą elementów (E), stanowiący celowo zorientowaną jedną całość. Elementy 

systemu mają pewne własności lub atrybuty (A) i znajdują się w określonych 

relacjach (R – związkach, współdziałaniach) między sobą, co wyraża zapis for-

malny: S = (E, A, R)
187

. 

System osiąga cel, do którego został powołany, poprzez wypełnianie funkcji. 

W kontekście rozwiązywanych problemów badawczych i stosownie do przyjętej 

dotychczas terminologii celem systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

jest zapewnienie akceptowalnego stanu jakości życia obywateli i warunków 

funkcjonowania państwa w wyniku realizacji przez elementy (podmioty) proce-

su uzyskiwania przedmiotowego stanu i utrzymywania go na właściwym pozio-

mie, co uznaję za funkcję tego systemu. 

Z powyższym wywodem bezpośrednio koresponduje rozumienie bezpieczeń-

stwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczeniu instytu-

cjonalnym jako specjalne organy państwowe (…) które w imieniu państwa wy-

konują powierzone im specjalne zadania w tej dziedzinie. W celu należytej reali-

zacji tych zadań organy te wyposażone są w niezbędne uprawnienia i środki, za 

pomocą których wykonują swoje funkcje
188

. Takie podejście wskazuje na istnie-

nie podmiotów (elementów – E), tj. specjalnych organów państwowych, którym 

można przypisać specyficzne właściwości (atrybuty – A), tj. uprawnienia i środki 

realizacji funkcji. W podejściu tym brakuje jednak odniesienia do relacji (R), które 

występują między elementami systemu i przesądzają o jego istnieniu. Charakte-

rystyka ta jest zatem niepełna. 

Brakującą relację odnajdujemy w definicji, w której jest ona charakteryzo-

wana jako wewnętrznie uporządkowany (R) zbiór elementów kierowania i ele-

mentów wykonawczych (E) przeznaczonych do zwalczania przestępczości oraz 

zjawisk kryminogennych, zapewnienia ochrony przed bezprawnymi zamachami 

                                                      
186 L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1984, s. 68. 
187 Zob. szerzej: G. Patzak, Systemtechnik – Planung komplexen Innnovativer Systeme, Grun-

dlagen, Methoden, Techniken, Springer Verlag, Berlin 1982, cyt. za: C. Cempel, Teoria i inżynie-

ria systemów, e-skrypt wykładów z 2005 r. 
188 E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 119–120. 
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na życie i zdrowie ludzkie, dorobek materialny i kulturalny społeczeństwa,  

a także zachowania porządku publicznego (A)
189

. Występowanie wskazanych 

symbolami cech konstytutywnych systemu świadczy o możliwości wyodrębnie-

nia ich z rzeczywistego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatem 

w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego można wyodrębnić aspekt 

podmiotowy oraz funkcjonalny. Podmiotowy charakter wiąże się z działalnością 

instytucji, organizacji, jednostek (wymiar formalny) oraz zorganizowanych  

i indywidualnych obywateli (wymiar nieformalny), którzy podejmują wysiłki na 

rzecz osiągnięcia satysfakcjonującego ich stanu bezpieczeństwa. Takie pojmo-

wanie systemu zazwyczaj sprowadza się do czynienia odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo i porządek publiczny takich podmiotów, jak Policja, Straż Gra-

niczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz 

policje administracyjne, o których szerzej w podrozdziale 2.3. 

Podejście funkcjonalne opiera się na przekonaniu, że każdy podmiot prawa 

państwowego, niezależnie od jego statusu prawnego (E), jeśli tylko uczestniczy 

swym działaniem w przeciwdziałaniu i zwalczaniu jakichkolwiek czynów niebez-

piecznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego (A), jest podmio-

tem definiowanego podsystemu
190

. Sądzę jednak, że to podejście do systemu jest 

zbyt rozległe i obarczone trudnościami odniesienia do relacji pomiędzy podmio-

tami. Ujęcie to jest bliższe zdefiniowaniu poszczególnych podmiotów bezpie-

czeństwa i porządku publicznego niż całego systemu. Do relacji należy przykła-

dać szczególną wagę, gdyż są one powiązane ze źródłami prawa
191

. To one okre-

ślają dopuszczalne powiązania
192

 oraz to, co jest dla elementów wspólne, a co je 

różni. Na tę składową systemu wpływają prawa stanowione przez centralne or-

gany władzy ustawodawczej
193

 oraz organy terenowe rządowej administracji 

ogólnej oraz specjalnej (niezespolonej) i organy jednostek samorządu terytorial-

nego. Oznacza to, że podmioty te określają granice systemu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, jak również same są jego podmiotami.  

Podsumowując ten wątek badań, na potrzeby dalszego ujęcia wyników  

w opracowaniu przyjmuję wskazaną kompletną definicję sytemu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, skupiając się na wyeksponowaniu jego elementów kie-

                                                      
189 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, dz. cyt., s. 325. 
190 Tamże, s. 326.  
191 Źródła prawa można podzielić na: 1) źródła prawa wewnętrznego (art. 93 Konstytucji RP), 

2) źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 Konstytucji RP). 
192 Związki funkcjonalne pomiędzy częściami składowymi systemu mogą być również kształ-

towane akceptowanymi przez nie programami, procedurami postępowania czy zasadami organiza-

cyjnymi. 
193 Sejm i Senat, organy władzy wykonawczej, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie i 

inne organy administracji centralnej. 
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rowania – administrowania (podrozdział 2.2.), elementów wykonawczych (pod-

rozdział 2.3.) i występujących pomiędzy nimi relacji. 

Klasyfikacje podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego są 

różnorodne i niejednoznaczne. B. Sprengel
194

 zauważa, że brak jest kryteriów 

systematyzacji organów, które chronią bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Stąd też autor ten proponuje podział na organy konstytucyjne, rzeczników inte-

resu publicznego, służby operacyjne i śledcze, służby ochronne i straże oraz 

organy kontrolne i inspekcje
195

. Ze swej typologii wyłączył korporacje (np. kura-

torów sądowych), sądy i trybunały. Sugeruje on, że proponowane przez niego 

podejście można zastąpić typologiami ze względu na posiadane kompetencje, 

charakter zadań, podległość, zasięg działania itp. Zauważa on, że system orga-

nów i instytucji jest bardzo rozbudowany. Realizują one odrębne, ale także po-

krywające się kompetencje, a system podległości i nadzoru jest bardzo skompli-

kowany. W konsekwencji utrudnia to skoordynowanie realizowanych zadań  

i każe zastanowić się nad efektywnością działania
196

. 

M. Lisiecki
197

, rozpatrując elementy składowe systemu organów bezpieczeń-

stwa publicznego, proponuje podział na organy, zajmujące się ochroną: porząd-

ku konstytucyjnego; przed zjawiskami kryminogennymi i zakłóceniami porząd-

ku publicznego; granicy państwa; polskich obszarów morskich i kontrolą migra-

cji; przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska. Jednocześnie autor ten 

twierdzi, że jest to jedynie pewien wycinek możliwego systemu.  

S. Pieprzny charakteryzowane podmioty nazywa systemem podmiotów 

uprawnionych do podejmowania działań związanych z zapewnieniem bezpie-

czeństwa i porządku publicznego
198

. Jego zdaniem, w systemie tym znajdują się 

zarówno organy administracji państwowej, jak i inne podmioty prawa publicz-

nego. System ten tworzą organy w znaczeniu funkcjonalnym, czyli administracji 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor ten precyzyjniej nazywa elemen-

ty składowe tego sytemu, stosując kryterium podmiotowe. Są nimi: Prezydent 

RP, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organi-

zacje i instytucje pozarządowe, podmioty prywatne (komercyjne)
199

.  

S. Pieprzny zauważa, że w prawie administracyjnym do tej pory nie stworzo-

no jednego optymalnego modelu administracji bezpieczeństwa i porządku pu-

                                                      
194 Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004. 
195 Tamże, s. 9. 
196 Tamże, s. 10. 
197 Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu systemowym [w:] Materiały Międzynarodowej Konfe-

rencji „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Lublin 1998, s. 94. 
198 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, 

dz. cyt., s. 162. 
199 Tamże. 
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blicznego. Stwierdza on, że często za takie uznawane są jedynie formacje para-

militarne powołane do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to 

model niepełny. Sprawami tym zajmuje się co najmniej kilka różnych instytucji, 

o różnej pozycji ustrojowej i zróżnicowany zakresie zadań i kompetencji
200

. 

W celu wyodrębnienia systemu podmiotów ochrony bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego A. Misuk
201

 posługuje się kryterium podmiotowym i przed-

miotowym. Według podmiotowego wyodrębnia modele (systemy) – państwowy 

(scentralizowany i zdecentralizowany), samorządowy, państwowy skrajnie scen-

tralizowany, z ograniczonym współudziałem władz lokalnych i czynnika spo-

łecznego; według przedmiotowego – system oparty na jednolitej służbie policyj-

nej; system pluralistyczny (zakładający istnienie wielu rodzajów różniących się 

pod względem pochodzenia, podległości, zakresu terytorialnego działania, kom-

petencji oraz funkcjonalności) służb policyjnych. Autor ten również zauważa, że 

wielość i różnorodność podmiotów odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeń-

stwa i porządku powoduje potrzebę ich systematyki
202

. Jego zdaniem, można 

tego dokonać poprzez wydzielenie segmentu zarządzającego bezpieczeństwem 

wewnętrznym w państwie, do którego należą na szczeblu centralnym – Prezy-

dent RP, Rada Ministrów, premier, minister spraw wewnętrznych i administra-

cji; na szczeblu terytorialnym – wojewoda oraz organy samorządu gminnego, 

powiatowego i wojewódzkiego. Dokonując szczegółowego podziału przedmio-

towego systemu, dzieli go on na: organy państwowe o charakterze ogólnym; 

wyspecjalizowane organy państwowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych 

i administracji; wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady 

Ministrów; wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym 

organom administracji rządowej; samorządowe formacje porządkowe; organy 

kontroli i inspekcje; prywatne firmy. 

W wyniku reformy ustroju terytorialnego przeprowadzonej w roku 1998, 

służby odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz zapewnienie bez-

pieczeństwa i porządku publicznego w większości zostały włączone do woje-

wódzkiej (powiatowej) administracji zespolonej. Wokół wojewody zostało sku-

pionych wiele organów administracji o właściwości szczególnej, którymi są: 

komendant wojewódzki Policji
203

, komendant wojewódzki Państwowej Straży 

                                                      
200 Tamże, s. 166 i n. 
201 A. Misiuk, Systemy policyjne na świecie, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 2, s. 9. 
202 Tenże, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-

ustrojowe, Warszawa 2008, s. 10. 
203 Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277  

z późn. zm.  
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Pożarnej
204

, kurator oświaty
205

, wojewódzki inspektor farmaceutyczny
206

, woje-

wódzki inspektor inspekcji handlowej
207

, wojewódzki inspektor nadzoru budow-

lanego
208

, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
209

, 

wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
210

, wojewódzki konserwator 

zabytków
211

, wojewódzki inspektor ochrony środowiska
212

, wojewódzki inspek-

tor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
213

, wojewódzki inspektor 

transportu drogowego
214

, wojewódzki lekarz weterynarii
215

. 

System powiatowy obok starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) 

tworzą cztery służby, inspekcje i straże, na których czele stoją: komendant po-

wiatowy (miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, powiatowy lekarz wete-

rynarii. 

Wszystkie przedstawione służby, inspekcje i straże są zaliczane do tak zwa-

nych policji administracyjnych
216

. Zwraca się jednak uwagę, że służby, inspekcje 

i straże w świetle obecnego stanu prawnego są pojęciem węższym od terminu 

policje administracyjne
217

 – wszystkie służby, inspekcje i straże będą zaliczane 

                                                      
204 Art. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, DzU nr 88, poz. 

400 z późn. zm. 
205 Art. 31 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU nr 67, poz. 329 z późn. 

zm. 
206 Art. 112 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, DzU nr 126, poz. 1381.  
207 Art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, DzU nr 4, poz. 25 z późn. 

zm. 
208 Art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, DzU nr 106, poz. 1126  

z późn. zm. 
209 Art. 6a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, DzU nr 100, poz. 

1086 z późn. zm.  
210 Art. 41 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych, DzU nr 66, poz. 751  

z późn. zm. 
211 Art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, DzU nr 98, poz. 1150  

z późn. zm. 
212 Art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, DzU nr 77, poz. 335 

z późn. zm. 
213 Art. 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

DzU z 2001 r., nr 5, poz. 44. 
214 Art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DzU nr 125, poz. 

1371. 
215 Art. 36 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, bada-

niu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, DzU z 1999 r., nr 66, poz. 752  

z późn. zm.  
216 Zob. szerzej: W. Bednarek, J. Dobkowski, Z. Kopacz, Policja administracyjna w systemie 

administracji publicznej (wybrane zagadnienia) [w:] Instytucje współczesnego prawa administra-

cyjnego, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 26 i n. 
217 J. Dobkowski, Służby, inspekcje i straże w świetle regulacji kodeksu postępowania admini-

stracyjnego [w:] Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, red. S. Pikulski,  

W. Pływaczewski, J. Dobkowski, Olsztyn 2002, s. 99. 
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do grupy policji administracyjnych, ale będą stanowiły tylko część podmiotów 

tworzących to pojęcie prawno-ustrojowe
218

. W tym znaczeniu jako synonim 

ustawowego określenia służby, inspekcje i straże jest używany termin zespolone 

policje administracyjne. Podobne podejście prezentuje Z. Leoński, który zauwa-

ża, że funkcje policyjne sprawują różne organy administracji, które zapewniają 

bezpieczeństwo publiczne, usuwają zagrożenia dla zdrowia, życia, porządku 

publicznego itp. Funkcję tę spełnia np. nadzór budowlany, inspekcja sanitarna 

itd. W ściślejszym znaczeniu policje kojarzy się, z reguły, z resortem spraw we-

wnętrznych, z formacjami zorganizowanymi na wzór wojskowy, które dla osią-

gnięcia celu mogą stosować przymus bezpośredni
219

. 

Podzielam pogląd
220

, że ze względu na umiejscowienie organów Policji  

w strukturze administracji publicznej można wyróżnić organy policji państwowej 

(Policja), samorządowej (straże gminne). Biorąc pod uwagę charakter kompeten-

cji, można je podzielić na organy o kompetencji ogólnej oraz wyspecjalizowane 

organy policji
221

. Do grupy pierwszej należy zaliczyć organy, sprawujące funkcje 

policyjne w różnych sferach aktywności (Policja, straże gminne), do drugiej zaś – 

organy, sprawujące funkcje policyjne na wyspecjalizowanych obszarach (inspek-

cie, dozory). W ramach grupy drugiej działają umundurowane i uzbrojone forma-

cje, zorganizowane na wzór wojskowy (Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, 

straże portowe i bankowe, Straż Ochrony Kolei, Państwowa Straż Rybacka, Straż 

Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku) oraz określone służby cywilne 

(inspekcje, dozory). Zadania policji publicznej będą realizowały także organy 

administracji ogólnej (wojewoda z pomocą wojewódzkich służb, straży i inspek-

cji, starosta z pomocą powiatowych służb, straży i inspekcji, wójt, burmistrz).  

W sferze policji prywatnej działają tzw. wewnętrzne służby ochrony oraz 

przedsiębiorcy, dysponujący koncesjami na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie usług ochrony osób i mienia
222

. Do tej grupy należy również 

zaliczyć służby porządkowe organizatora imprezy masowej
223

. 

                                                      
218 Por. uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2000 r, sygn. K 7/99, 

„Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” 2000, nr 1, poz. 2. 
219 Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 170 . 
220 Zob. szerzej: A. Matan, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej [w:] 

Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa – międzynarodowa konferen-

cja naukowa, Cisna, 2–4 czerwca 2002 r., Rzeszów 2002, s. 352–375. 
221 Z. Leoński, Policji administracyjna. Istota, rodzaje, zadania [w:] Administracja publiczna 

u progu XXI w., red. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski i inni, Przemyśl 2000, s. 347 . 
222 Działające na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, DzU z 

2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.  
223 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU z 2005 r., nr 

108, poz. 909 z późn. zm. Mają one uprawnienia do: 1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień 

osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w razie stwierdzenia braku takich uprawnień – 

wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich toż-
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Podsumowując to istotne dla dalszej części opracowania zagadnienie, trzeba 

przywołać istniejące klasyfikacje policji. Zabieg ten jest niezbędny, aby wyspe-

cyfikować grupę podmiotów, które oprócz Sił Zbrojnych RP będą stanowić 

przedmiot badań prowadzonych w ramach niniejszego opracowania. Jak zauwa-

ża Z. Leoński, na gruncie prawa administracyjnego przeprowadza się typologię 

(klasyfikację) policji, opierając się na różnych kryteriach, np. w znaczeniu mate-

rialnym i formalnym. Według niego: 

 w znaczeniu materialnym mówi się o policji wtedy, gdy chodzi o organy 

zajmujące się ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, o ochronie 

ładu i spokoju publicznego, o ochronie przed zagrożeniami zdrowia, życia 

itp., o działaniach w stanach zagrożenia (np. klęsk żywiołowych) bez 

względu na to, jak ustawodawca nazywa organy powołane do ochrony 

tych wartości
224

; 

 w znaczeniu formalnym chodzi o organy tak nazwane przez ustawę. W oparciu 

o podobne kryterium niekiedy mówi się o policji w znaczeniu funkcjonalnym ja-

ko wykonywaniu pewnej funkcji czy zadania państwa lub o policji jako o orga-

nach administracji publicznej.  

Na podstawie obowiązujących przepisów autor ten proponuje typologię opiera-

jącą się na kryterium podmiotowym, które służy mu do klasyfikowania policji na 

organy o strukturach zbliżonych do wojskowych lub posiadające struktury cywilne. 

Wyodrębnia on również organy policji administracyjnej, należące do administracji 

publicznej lub mające charakter prywatny. Do rodzajów policji zorganizowanych 

na wzór wojskowy, umundurowanych i uzbrojonych formacji, zalicza w ten spo-

sób
225

: 

– Policję, 

                                                                                                                                   
samości; 3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w razie podejrzenia, że osoby te wno-

szą lub posiadają przedmioty, takie jak broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybu-

chowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające lub substancje psychotropowe; 4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłóca-

jącym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub 

regulaminem obiektu (terenu), a w razie niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszcze-

nia imprezy masowej; 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 

zabronionych. 
224 Z. Leoński, Policji administracyjna. Istota, rodzaje, zadania..., dz. cyt., s. 345. 
225 Odnieść się należy do braku w prezentowanej typologii takich służb, jak Biuro Ochrony 

Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojsko-

wego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne (lub ich uprzednich 

odpowiedników), Służba Więzienna. Wynika to z tego, że autor ograniczył się do sfery admini-

strowania bezpieczeństwem obywateli na gruncie nauki o administracji, nie zaś pełnienia przez 

podmioty państwowe funkcji śledczych i rozpoznawczych – jako szczególnych form dbania  

o bezpieczeństwo. 
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– Państwową Straż Pożarną, 

– Straż Graniczną
226

, 

– Państwową Straż Łowiecką
227

, 

– Państwową Straż Rybacką
228

, 

– Służbę Parków Narodowych i Straż Parku
229

, 

– Straż Ochrony Kolei
230

, 

– Straż Leśną
231

, 

– samorządową Straż Gminną (miejską)
232

. 

Organami cywilnymi, pełniącymi funkcje policji administracyjnej, są pod-

mioty, noszące zazwyczaj nazwę inspekcji (dozoru). Warto jednak zauważyć, co 

słusznie sygnalizuje Z. Leoński
233

, że nie zawsze mamy do czynienia z organami 

wyodrębnionymi w celu pełnienia funkcji typu policyjnego (…) organy stano-

wiące samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu mogą wydawać 

przepisy porządkowe, a wojewoda – rozporządzenia porządkowe dotyczące po-

rządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, które niewątpliwie mają charak-

ter przepisów policyjnych. Stąd też upoważnieni urzędnicy tych organów, egze-

kwujący przestrzeganie ustanowionych norm prawnych, będą pełnić funkcję 

policyjną. 

Wszystkie wymienione organy należą do administracji publicznej, lecz nie 

wypełniają one w całości zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go. Niektóre z tych zadań wykonują również jednostki, należące do podmiotów 

prywatnych. W tej kategorii największą liczebnie grupę stanowią wewnętrzne 

służby ochrony. Ustawa o ochronie osób i mienia definiuje je jako uzbrojone  

i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organiza-

cyjnych, powołane do ich ochrony
234

. Swoją funkcję policyjną pełnią one głów-

nie w obszarach (obiektach) podlegających obowiązkowej ochronie, działając na 

podstawie koncesji udzielonej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospo-

darczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Poza tym wojewódzki komen-

dant Policji może również wyrazić zgodę na utworzenie służby do ochrony 

obiektów i obszarów niepodlegających szczególnej ochronie. W ten sposób pra-

cownicy prywatnego podmiotu nabywają uprawnienia przypisane podmiotom 

                                                      
226 Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, DzU nr 78, poz. 462 z późn. zm. 
227 Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, DzU nr 127, poz. 1066 z późn. zm. 
228 Art. 22 i n. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, DzU z 2009 r., nr 

189, poz. 1471. 
229 Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, DzU nr 114, poz. 492 z późn. zm. 
230 Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, DzU nr 96, poz. 591 z późn. zm. 
231 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, DzU nr 101, poz. 444 z późn. zm. 
232 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, DzU nr 123, poz. 779 z późn. zm. 
233 Z. Leoński, Policji administracyjna. Istota, rodzaje, zadania..., dz. cyt., s. 347. 
234 Art. 2 pkt 8 ustawy z 22 sierpnia 1997 r., DzU nr 114, poz. 740 
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publicznym, np. do legitymowania, zatrzymania, użycia środków przymusu 

bezpośredniego. 

Rodzajem policji prywatnych są również straże powoływane obowiązkowo 

przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do ochrony zwierzyny  

i gospodarki łowieckiej
235

. Strażnicy ci w trakcie wykonywania swoich obo-

wiązków są uprawnieni m.in. do legitymowania i kontroli. Do prywatyzacji 

funkcji policyjnych mamy również do czynienia poprzez powołanie obowiąz-

kowej służby porządkowej przez organizatora imprezy masowej
236

. W jej skład 

wchodzą pracownicy agencji ochrony osób i mienia, ale również inne osoby 

funkcyjne, nabywając określone uprawnienia związane z ochranianiem imprezy. 

Jak można zauważyć, podmioty angażowane do ochrony bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego są niejednorodne, funkcjonujące na podstawie różnych regu-

lacji prawnych, mających zróżnicowane uprawnienia, uzbrojenie i metody działa-

nia. Powoduje to trudności w łącznym zdefiniowaniu podmiotów angażowanych 

do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Trudność ta wynika rów-

nież z różnorodności istniejących z podejściach do definiowania bezpieczeństwa, 

sposobu jego odczuwania, rozumienia i badania
237

. Takie okoliczności powodują, 

że w naturalny sposób niemożliwe jest uszeregowanie podmiotów odpowiedzial-

nych za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w sposób kompletny i jedno-

znaczny. Jednak ze względu na potrzebę rozwiązania sformułowanych problemów 

badawczych, konieczna jest identyfikacja więzi prawnych i funkcjonalnych po-

między Siłami Zbrojnymi RP i pozostałymi podmiotami tej sfery bezpieczeństwa.  

Pierwszym przybliżeniem w identyfikacji wymienionych powyżej powiązań sys-

temowych było ograniczenie zakresu wymiaru terenu badań do obszaru administra-

cyjnego województwa. W kolejnym kroku badania skoncentrowałem na formacjach 

chroniących bezpieczeństwo i porządek publiczny, mniej organach zobowiązanych do 

jego ochrony
238

. Identyfikacja tych relacji w normalnych warunkach funkcjonowania 

państwa i obywateli skłoniła mnie do sformułowania założenia, że realizowane w tym 

czasie wsparcie SZ RP jest powiązane ze stałą i codzienną aktywnością określonych 

formacji, w tym administrowaniem bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Stąd 

też z grupy zidentyfikowanych organów i formacji, które przedstawiono w tabeli 1, 

wziąłem pod uwagę tzw. policje administracyjne na wzór wojskowy. Mimo że autor 

przyjętej typologii nie precyzuje cech rozgraniczających charakter wojskowy od nie-

                                                      
235 Art. 36 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, dz. cyt. 
236 Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU nr 106, poz. 680. 
237 A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, Łódź 2006, 

s. 8. 
238 Choć zostały one uwzględnione ze względu na potrzebę scharakteryzowania organów zało-

życielskich formacji, przewodniczenia zespołom i komisjom właściwym w sprawach bezpieczeń-

stwa. 
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wojskowego tych formacji, można niewątpliwie takie określić i opisać. Są nimi takie 

elementy, jak umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy, szczególne uprawnienia, 

ograniczające swobody obywateli, struktura organizacyjna, opierająca się na hierar-

chicznym podporządkowaniu, terytorium – obszar odpowiedzialności w zakresie 

nałożonych zadań, szczególna forma świadczenia pracy określana jako służba. Wybór 

ten dodatkowo jest uzasadniony uwarunkowaniami historycznymi, które pozwalają 

stwierdzić, że wszystkie służby (formacje) porządkowe wywodzą się z sił zbrojnych. 

Stąd też, diagnozując występujące obecnie relacje tego rodzaju, można będzie 

wnioskować o występowaniu bądź nie tendencji dalszej separacji lub postępują-

cej konsolidacji. 

Przytaczane powyżej podziały są spopularyzowane w polskiej literaturze 

przedmiotu. Sądzę, że wartościowym jej uzupełnieniem jest typologia uzbrojo-

nych formacji bezpieczeństwa zaproponowana przez J. Clarka
239

. Według tego 

autora, biorąc pod uwagę podległość tych formacji ministerstwom właściwym 

do spraw bezpieczeństwa oraz realizowane w tym zakresie funkcje, można wy-

różnić: 

 konwencjonalne siły lądowe – ciężkie (active conventional ground forces 

– heavy), 

 konwencjonalne siły lądowe – lekkie (active conventional ground forces 

– light), 

 siły specjalne (special operations forces), 

 siły rezerwowe (reserve forces), 

 formacje ochrony granic (border security forces), 

 formacje ochrony wewnętrznej (internal security forces), 

 narodowe gwardie i milicje (national guards/militias), 

 paramilitarne siły policyjne (paramilitary police forces), 

 policyjne siły specjalne (special police forces), 

 siły policji państwowej (national police forces), 

 prywatne organizacje militarne (private military companies), 

 komercyjne firmy ochrony (commercial security providers). 

Podział ten wyraźnie odnosi się do militarnego charakteru podmiotów syste-

mu ochrony bezpieczeństwa i ich wojskowej etiologii.  

 

                                                      
239 J. Clarke, What Roles and Missions for Europe’s Military and Security Forces in the 21st 

Century?, „The Marshall Center Papers” 2005, No. 7. 
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Tabela 1. Typologie i podmioty systemu ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

Lp. 
Autor 

podziału 
Typologia Podmioty 

1.  B. Sprengel 

Konstytucyjne organy 

ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

Prezydent RP, Rada Ministrów, terenowa 

administracja publiczna 

Rzecznicy interesu publicz-

nego 

Prokuratura, Instytut Pamięci Narodowej, 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-

wych 

Służby operacyjne i śled-

cze 

Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego, Agencja Wywiadu, Wojskowe Służby 

Informacyjne, Żandarmeria Wojskowa, Straż 

Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Kontroli 

Skarbowej 

Służby ochronne i straże 

Służba Więzienna, personel zakładów psychia-

trycznych, Biuro Ochrony Rządu, Straż Mar-

szałkowska, Straż Ochrony Kolei, Państwowa 

Straż Pożarna, Straż Leśna, Państwowa Straż 

Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż 

Parków, Służba Ochrony Zabytków, straże 

gminne 

Organy kontroli i inspek-

cje 

Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Trans-

portu Drogowego, Inspekcja Sanitarna, Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcja 

Handlowa, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspek-

cja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Środo-

wiska, Generalny Inspektor Informacji Finan-

sowej 

2.  M. Lisiecki 

Organy ochrony porządku 

konstytucyjnego 

Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Konstytu-

cyjny, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Organy ochrony przed 

zjawiskami kryminogen-

nymi i zakłóceniami po-

rządku publicznego 

Policja, prokuratura, sądy, Straż Graniczna, 

Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, 

straże gminne, firmy ochrony osób i mienia 

Organy ochrony granicy 

państwa, polskich obsza-

rów morskich i kontroli 

migracji 

Straż Graniczna, urzędy celne, Wojska Po-

wietrzne, administracja morska, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, woje-

woda 

Organy ochrony przed 

nadzwyczajnymi zagroże-

niami środowiska 

Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony 

Środowiska, obrona cywilna, wyspecjalizowa-

ne służby ratownicze 

3.  A. Misiuk 

Organy państwowe o 

charakterze ogólnym 

Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, tereno-

we organy administracji rządowej, organy 

samorządu terytorialnego 

Wyspecjalizowane organy 

państwowe podległe 

MSWiA 

Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rzą-

du, Państwowa Straż Pożarna 
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Lp. 
Autor 

podziału 
Typologia Podmioty 

Wyspecjalizowane organy 

państwowe podległe Pre-

zesowi Rady Ministrów 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja 

Wywiadu 

Wyspecjalizowane organy 

państwowe podległe in-

nym centralnym organom 

administracji rządowej 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmeria Woj-

skowa, Służba Celna, Inspekcja Kontroli Skar-

bowej, Służba Więzienna, Straż Ochrony 

Kolei, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, 

Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parków, 

Straż Ochrony Zabytków, Inspekcja Transportu 

Drogowego 

Samorządowe formacje 

porządkowe 
Straże gminne 

Organy kontroli i inspek-

cje 

Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja 

Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja 

Farmaceutyczna, Państwowa Inspekcja Pracy, 

Inspekcja Weterynaryjna 

Prywatne firmy realizują-

ce zadania w sferze bez-

pieczeństwa i porządku 

publicznego 

Firmy ochrony osób i mienia, firmy detektywi-

styczne 

4.  Z. Leoński 

Policje należące do admi-

nistracji publicznej 

Cywilne: Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Wete-

rynaryjna, Inspekcja Nasienna, Inspekcja Far-

maceutyczna, organy nadzoru budowlanego, 

Inspekcja Celna, organy dozoru technicznego 

Zbliżone do wojskowych: Policja, Państwowa 

Straż Pożarna, Straż Graniczną, Państwowa 

Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka, 

Służba Parków Narodowych i Straż Parku, 

Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, samorządo-

wa straż gminna (miejska) 

Policje nienależące do 

administracji publicznej 

Wewnętrzne służb ochrony, straż obwodów 

łowieckich, służba porządkowa organizatora 

imprezy masowej 

Źródło: opracowane na podstawie typologii cytowanych autorów. 

Identyfikując system ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, należy 

wskazać również na jego możliwe ujęcie z punktu widzenia działów administra-

cji rządowej. Świadczy o tym wielosektorowy charakteru systemu ochrony bez-

pieczeństwa i porządku publicznego, który jest opisywany również z perspekty-

wy narodowych
240

 i rządowych
241

 strategii działania. Zabieg ten jest uzasadniony 

                                                      
240 Narodowy rozumiany jako, dbający o dobro swojego narodu, skoncentrowany wokół inte-

resu własnego narodu. 
241 Rządowy, tj. przyjęty przez organ kolegialny władzy wykonawczej – rząd lub jego ministrów. 
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kilkoma przesłankami. Po pierwsze istnieje prawny obowiązek
242

 tworzenia 

strategii budujących różne komponenty bezpieczeństwa w państwie
243

. Po drugie 

strategie są tworzone przez i na potrzeby działania różnych resortów, co wskazu-

je na ich rolę w zarządzaniu sprawami publicznymi (w tym bezpieczeństwem). 

Po trzecie strategie zawierają cele cząstkowe, sposób ich realizacji i podmioty 

wykonawcze, co pozwala określić podmioty, działające na rzecz poszczególnych 

sfer bezpieczeństwa. Proponowane ujęcie systemu ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego ma charakter podmiotowy i jest niewątpliwie ważnym 

uzupełnieniem podstaw prawnych bezpieczeństwa, będących przedmiotem po-

przedniego podrozdziału.  

Wskazanie na zaangażowanie poszczególnych podmiotów w ochronę róż-

nych sfer bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga pewnej syntezy jego 

ujęcia, opierając się na co najmniej dwóch kryteriach porządkujących. Po pierw-

sze na potrzeby wnioskowania należy uwzględnić szczegółowe strategie bezpie-

czeństwa przyjęte przez Radę Ministrów, a wskazujące konkretne cele działania, 

zadania i podmioty odpowiedzialne. Oznacza to, że z ilościowego porównania 

występowania poszczególnych podmiotów zostają wykluczone Strategia bezpie-

czeństwa narodowego RP oraz Strategia rozwoju kraju. Zabieg ten jest wskaza-

ny ze względu na ogólny charakter tych strategii i zawarcie w nich wizji stano-

wiących podstawę działań sektorowych. Strategie te w swym założeniu przyj-

mują, że będą realizowane przez wszystkie resorty rządowe, a zatem ich pomi-

nięcie nie wpłynie na proporcje udziału poszczególnych ministerstw w obowią-

zujących strategiach. Po drugie, występujące w strategiach organy i instytucje – 

wskazujące na podmiotowość systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego, są klasyfikowane ze względu na przynależność rzeczową do resortów 

według nazw obowiązujących w 2009 r. 

Określenie udziału poszczególnych ministerstw w realizacji przedstawionych 

powyżej strategii było możliwe po uprzednim wyspecyfikowaniu ich według 

przytoczonego powyżej kryterium, a następnie wyodrębnieniu w nich podmio-

tów odpowiedzialnych za przydzielone zadania i koordynację. Z kolei to umoż-

liwiło opracowanie siatki zaangażowania podmiotów w świetle rządowych stra-

tegii ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czynności te pozwoliły 

                                                      
242 Wynikając z norm prawa wspólnotowego UE (np. odnowionej Strategii lizbońskiej) lub 

dyspozycji zawartej w ustawie (np. art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani). Podstawę do 

działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy program przeciwdziałania 

narkomanii. 
243 Rozumianych jako ogólny program, ukierunkowany na możliwie pełne wykorzystanie po-

tencjału systemu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego dla osiągnięcia założonych celów, np. 

zapobiegania przestępczości, zwiększania skuteczności działania, neutralizacji zagrożeń perma-

nentnych itp. 
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na ilościowe wskazanie uczestnictwa poszczególnych ministerstw w strategicz-

nych działaniach na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w Polsce, co ilustruje rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Udział resortów w realizacji strategii ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

Uzyskane wyniki wskazują, że zaangażowanie poszczególnych resortów  

w ochronę różnych aspektów bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zróż-

nicowane i znaczące. Widoczna jest dominująca rola resortów tradycyjnie koja-

rzonych z tym obszarem bezpieczeństwa, co jest oczywiste z punktu widzenia 

istniejących uregulowań prawnych. Zwraca tu uwagę wysoka pozycja mini-

sterstw właściwych w sprawach edukacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej 

oraz obrony narodowej. Na tej podstawie można wnioskować o występowaniu 

następujących tendencji:  

 Uznanie w strategiach rządowych potrzeby kształtowania bezpieczeństwa 

obywateli poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu zdrowia, eduka-

cji i zabezpieczenia socjalnego – realizacja zapobiegania ogólnospołecz-

nego.  

 Szersze włączanie zasobów ministerstwa właściwego w sprawach obrony 

w ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego jest świadectwem za-

cierania granicy pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrzny. 

Warunki kryzysu i wojny nie stanowią już głównej przesłanki aktywności 
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sił zbrojnych, lecz również warunki pokoju stanowią naturalne środowi-

sko działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. 

Określony i zdefiniowany tu system bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w ujęciu resortowym znajduje swoje rozwinięcie w postaci regionalnych i lokal-

nych systemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jego funkcjonowanie 

opiera się na kompetencjach poszczególnych podmiotów, które mają przypisane 

im zadania z zakresu bezpieczeństwa
244

, specyficzne na tych szczeblach admini-

strowania sprawami publicznymi. Należy zauważyć, że strategie i programy  

o charakterze narodowym determinują, obowiązujące na tych szczeblach priory-

tety formułowane przez władze lokalne i inne podmioty, realizując w ten sposób 

działania na rzecz szerszego zakresu bezpieczeństwa niż tylko lokalne i regio-

nalne. Stąd też uznać należy, że strategie te w istotny sposób kształtują wyko-

nawczy system ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i wymagają 

badań. Jest to również ważne ze względu na przedstawioną w dalszej części 

szczegółową charakterystykę podmiotów systemu ze względu na ich właści-

wość, tj. administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wyspecjali-

zowane podmioty wykonawcze. 

2.2. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Według E. Zielińskiego administracja bezpieczeństwa wewnętrznego (a za-

tem i bezpieczeństwa, i porządku publicznego) składa się z różnych jednostek 

organizacyjnych skupionych wokół organów mających określone w ustawach 

kompetencje w zakresie jego ochrony i tworzących pewien układ oraz działa na 

podstawie i w granicach prawa
245

. Administrację bezpieczeństwa utożsamiam  

z systemem instytucjonalnym bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. zbio-

rem organów i urzędów o właściwości ogólnej, dla których to bezpieczeństwo 

stanowi jeden z obszarów działania, oraz organów i urzędów wyspecjalizowa-

nych, dla których problematyka ta stanowi główny zakres zadań i kompeten-

cji
246

. Pierwszą grupę podmiotów stanowią organy władzy i administracji pu-

blicznej (państwowej i samorządowej), drugą – służby wyspecjalizowane  

w reagowaniu na różne zagrożenia. 

W grupie podmiotów o właściwości ogólnej w sferze bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego znajdują się: Sejm i Senat, Prezydent Rzeczpospolitej Pol-

skiej, Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów i ministrowie, terenowe organy 

                                                      
244 Np. o charakterze kryminalnym, ekologicznym, edukacyjnym, komunikacyjnym itp. 
245 E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001, s. 9. 
246 Zob. G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego  

w Polsce [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sułkowski,  

M. Brzeziński, Warszawa 2009, s. 134. 
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władzy i administracji rządowej i samorządowej. Podmioty te pełnią funkcję  

o charakterze kreatywno-nadzorczym. 

Sejm i Senat partycypują w kreowaniu bezpieczeństwa poprzez realizację 

konstytucyjnych zadań i kompetencji. Sprawują władzę ustawodawczą i pełnią 

funkcje kontrolne. W wyniku procedur legislacyjnych tworzą porządek prawny, 

gwarantujący odpowiednie warunki dla bezpieczeństwa, jak również ustanawia-

ją zasady i zakres funkcjonowania wyspecjalizowanych podmiotów ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. M. Lisiecki opisaną aktywność nazywa 

obszarem ustawodawczym bezpieczeństwa
247

. 

Prezydent RP stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 

nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium
248

. Pomimo tego że Konsty-

tucja RP przypisuje mu więcej uprawnień w sferze bezpieczeństwa zewnętrzne-

go, odgrywa on znaczącą rolę również w kształtowaniu bezpieczeństwa we-

wnętrznego poprzez uprawnienie do podpisywania, wetowania oraz kierowania 

do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonych przez parlament ustaw. Ma inicja-

tywę ustawodawczą oraz może wnioskować do Najwyższej Izby Kontroli o kon-

trolę konkretnych instytucji, ale również sfer działalności państwa lub zjawisk. 

W określonych sytuacjach może wydać postanowienie o użyciu do pomocy Po-

licji jednostek Sił Zbrojnych RP. Zatwierdza on również, w formie postanowie-

nia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

inne dokumenty wykonawcze, wynikające ze Strategii Bezpieczeństwa Narodo-

wego. Prezydent w celu właściwego sprawowania swoich prerogatyw w spra-

wach bezpieczeństwa dysponuje organami pomocniczymi w postaci Rady Bez-

pieczeństwa Narodowego oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także Ra-

dy Gabinetowej. 

Rada Ministrów prowadzi m.in. politykę wewnętrzną i ma za zadanie zapew-

nienie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego
249

. 

Zgodnie z interpretacją konstytucjonalistów zadanie to w szczególności obejmu-

je wprowadzenie porządku i spokoju w miejscach publicznych, eliminowanie 

przestępczości i innych patologicznych zjawisk społecznych, eliminowanie – 

pochodzących od czynników wewnętrznych – zamachów na wszelkie dobra pu-

bliczne i prywatne, zapewnianie instytucjom publicznym normalnego funkcjono-

wania, wolnego od ingerencji wszelkich nieuprawnionych czynników i możliwo-

ści niezakłóconego korzystania, w ustawowych ramach, z praw obywatelskich
250

. 

                                                      
247 M. Lisiecki, Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Lublin 2009, s. 127. 
248 Art. 126 ust. 1 Konstytucji RP, dz. cyt. 
249 Tamże, art. 146 ust. 4 pkt 7. 
250 P. Sarnecki, Komentarz do art. 146 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

red. L. Garlicki, Warszawa 2001, s. 8 i n. 
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Istotnym podmiotem w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 

prezes Rady Ministrów. Kieruje on pracami Rady Ministrów, zapewnia wyko-

nywanie polityki RM i określa sposób jej wykonywania. Również koordynuje  

i kontroluje działalność członków RM, nadzoruje samorząd terytorialny oraz 

sprawuje zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami administracji rządowej. 

Na podstawie ustaw szczególnych prezes RM nadzoruje i koordynuje działania 

organów i urzędów powołanych do ochrony bezpieczeństwa (Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego). W zakre-

sie kompetencji premiera jest również możliwość tworzenia organu pomocni-

czego Rady Ministrów lub prezesa Rady Ministrów
251

 – komitetu do rozpatry-

wania określonej sprawy, która może dotyczyć bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego
252

. 

Spośród pozostałych podmiotów szczebla centralnego szczególną rolę od-

grywa minister właściwy w sprawach wewnętrznych. Dział administracji pań-

stwowej, dotyczący spraw wewnętrznych, obejmuje m.in.
253

: 

 ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 ochronę granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców; 

 zarządzanie kryzysowe; 

 obronę cywilną; 

 ochronę przeciwpożarową; 

 przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń za-

grażających bezpieczeństwu powszechnemu; 

 nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym. 

Minister sprawuje również nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicz-

nej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, szefa Urzędu do 

spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura 

Ochrony Rządu. Minister spraw wewnętrznych i administracji w związku ze 

swym zwierzchnictwem nad wymienionymi formacjami organizuje i koordynuje 

elementy systemy bezpieczeństwa wewnętrznego: Krajowy System Ratowniczo-

Gaśniczy – funkcjonujący, opierając się na PSP, OSP, strażach zakładowych 

oraz wielu instytucjach i organizacji z zakresu ratownictwa; System Utrzymania 

                                                      
251 Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, DzU z 2003 r.,  

nr 24, poz. 199 z późn. zm.  
252 Kompetencję tę wykorzystano do powołania Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mi-

strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zarządzenie nr 33 prezesa Rady Ministrów z 

dnia 12 maja 2010 r. w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012. 
253 Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, DzU  

z 2007 r., nr 65, poz. 437 z późn. zm. 
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Ładu i Porządku Publicznego, opierający się głównie na Policji; System Zabez-

pieczenia i Ochrony Granic, oparty na Straży Granicznej; System Alarmowania i 

Ostrzegania Ludności ustanowiony, opierając się na formacjach Obrony Cywilnej. 

Ze względu na przyjęte w ramach podjętych przeze mnie badań ograniczenia 

skupię się na podmiotach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

szczebla wojewódzkiego. Zasadniczym organem odpowiedzialnym za bezpie-

czeństwo tego szczebla jest wojewoda, powoływany i odwoływany przez pre-

miera na wniosek ministra właściwego do spraw administracji. Jest on organem 

administracji rządowej oraz przedstawicielem rządu w województwie. Odpo-

wiada za realizację polityki rządu i ma prawo wydawania poleceń organom ad-

ministracji rządowej działającym na terenie województwa. W stanach szczegól-

nego zagrożenia kieruje organami samorządu. Wojewoda odpowiada również za 

zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji 

rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia 

lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania 

porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klę-

skom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz usuwania ich 

skutków na zasadach określonych w ustawach
254

. Sprawując władzę administra-

cji ogólnej, wykonuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego na zasadach określonych w ustawach
255

. Jest również zwierzchni-

kiem rządowej administracji zespolonej. Jak zauważa J. Dobkowski, zespolenie 

to ma charakter pośredni i bezpośredni. Zespolenie ma charakter pośredni, gdy 

służby są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego szczebla (np. 

Policja) i jednocześnie poziomo, koordynacyjnie wojewodzie. Bezpośredni cha-

rakter zespolenia występuje, gdy służby te podlegają tylko wojewodzie (np. 

Państwowa Straż Rybacka)
256

. 

Wojewoda, będąc organem administracji rządowej właściwym w sprawach 

ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego, działa z pomocą działających w jego imieniu: 

 komendanta wojewódzkiego Policji, 

 komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

 komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 

Wojewoda, realizując swoje zadania, obejmuje nadzorem wiele dziedzin 

ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. W ramach nadzoru nad cu-

                                                      
254 Art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, 

DzU z 2001 r., nr 80, poz. 872 z późn. zm. 
255 Art. 3 ustawy o Policji, dz. cyt. 
256 Zob. szerzej: J. Dobkowski, Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, Olsz-

tyn 2004, s. 125. 



74 

dzoziemcami podejmuje decyzje o możliwości wjazdu lub pobytu cudzoziemca, 

uwzględniając wynikające z tego fakty zagrożenie dla obronności lub bezpie-

czeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
257

. Wy-

daje również decyzje o wydaleniu cudzoziemca z urzędu lub na wniosek takich 

organów, jak komendant główny Policji, komendant wojewódzki Policji, ko-

mendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, 

organu Służby Celnej, ministra obrony narodowej, szefa Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu. Wojewoda nadzoruje ważne dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego działania, mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa w komunikacji
258

 oraz spełnienie potrzeb kontroli granicznej, 

sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej, radiometrycznej oraz ja-

kości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Określa również obszary, obiek-

ty i urządzenia, podlegające obowiązkowej ochronie. Prowadzi ewidencję tych 

obiektów, które są chronione przez kierowników zarządzających obiektem (ob-

szarem, urządzeniem) na podstawie uzgodnionych z komendantem wojewódzkim 

Policji planów ochrony.  

Do zadań wojewody należy także koordynacja i wykonywanie planu w za-

kresie obronności i bezpieczeństwa państwa, jak również przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie
259

, przeciwdziałanie narkomani oraz rozwiązywanie pro-

blemów alkoholowych. Wojewoda w zakresie ochrony bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego jest wspierany przez ciała kolegialne, takie jak kolegium 

doradcze wojewody, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, wojewódzki 

zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i inne zespoły, umożli-

wiające koordynację realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Wojewoda wchodzi również  

w skład wojewódzkiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz regionalnej 

rady ds. społecznej readaptacji i pomocy skazanym. 

Organem administrowania bezpieczeństwa w województwie jest również 

samorząd wojewódzki, wykonujący określone ustawami zadania publiczne  

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
260

. Ustawy mogą określać 

sprawy, należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu 

                                                      
257 Na podstawie informacji pochodzących od komendanta oddziału Straży Granicznej, ko-

mendanta wojewódzkiego Policji, szefa ABW, właściwego miejscowo konsula. 
258 Chodzi m.in. o transport drogowy towarów niebezpiecznych, utrzymanie drogowych, kole-

jowych, lotniczych, morskich i rzecznych przejść granicznych. 
259 Poprzez: nadzór i kontrolę nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, obligatoryjne powoływanie wojewódzkiego koordynatora ds. realizacji 

Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie (przyjętego uchwałą nr 162/2006 

Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r.). 
260 Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU z 

2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 
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administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa
261

. Do kompe-

tencji samorządu województwa należy m.in. wykonywanie zadań w zakresie 

obronności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony dóbr kultury i środowiska. 

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd wojewódz-

twa, któremu przewodniczy marszałek województwa. Organy samorządu woje-

wództwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego na zasadach określonych w ustawach
262

. Ustawy mogą określać 

sprawy, należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu 

administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa. Dlatego zada-

nia samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego należą do 

zadań własnych samorządu województwa. Ze względu na ograniczone relacje  

z poszczególnymi służbami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

rola tego szczebla administracji samorządowej sprowadza się do strategicznego 

planowania rozwoju województwa i kooperacji z podmiotami, które umożliwiają 

osiągnięcie celów w nich zawartych. 

Wyrazem strategicznego podejścia do bezpieczeństwa samorządu w woje-

wództwie są wojewódzkie strategie rozwoju. Zawierają one ogólne cele z tego 

zakresu, które są wkomponowane w kierunki rozwoju, wynikające ze strategii 

europejskich i narodowych
263

. Jednym z celów wiodących wojewódzkich strate-

gii zwykle jest realny spadek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w woje-

wództwie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Pozostałymi formami projektowania działań samorządu województwa w tej 

sferze bezpieczeństwa są: strategie polityki społecznej województwa
264

, progra-

my współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi
265

, wojewódzkie 

programy przeciwdziałania narkomanii, wojewódzkie programu przeciwdziała-

nia uzależnieniom. 

Starosta, sprawujący władzę administracji ogólnej, wraz z organami powiatu 

(rada powiatu i zarząd powiatu) wykonują zadania w zakresie ochrony bezpie-

                                                      
261 Tamże, art. 14 ust. 2. 
262 Art. 3 ustawy o Policji, dz. cyt. 
263 Głównie: priorytetów odnowionej Strategii lizbońskiej, Strategiczne wytyczne wspólnoty 

(2007–2013), zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007–2013, Narodowych 

strategicznych ram odniesienia 2007–2013, Strategii rozwoju kraju 2007–2015, Koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju.  
264 Uwzględniające m.in. cele z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholi-

zmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. 
265 Celem programów współpracy jest polepszenie jakości życia mieszkańców województwa 

poprzez efektywną współpracę samorządu województwa i organizacji pozarządowych podczas 

realizacji zadań publicznych. Polega to zwykle na zleceniu realizacji zadania publicznego w sferze 

profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom. 
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czeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach
266

. 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad-

gminnym w zakresie
267

: 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

 obronności. 

Również inne zadania organów administracji powiatowej przyczyniają się do 

eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa
268

. Przykładowo współpraca i działalności 

na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
269

 dotyczy tej sfery, 

gdyż celem ich statutowej działalności jest porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wyko-

nywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiato-

wych służb, inspekcji i straży. Przykładem tu są zadania własne powiatu w za-

kresie ochrony przeciwpożarowej, do których należą
270

: 

 prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, 

klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 

 prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśni-

czego na obszarze powiatu; 

 budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpoża-

rowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział  

w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu; 

 organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między 

podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze 

powiatu. 

                                                      
266 Art. 3 ustawy o Policji, dz. cyt. 
267 Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowy, DzU z 2001 r., 

nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 
268 Chodzi tu o zadania w zakresie: 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia;  

3) pomocy społecznej; 4) polityki prorodzinnej; 5) wspierania osób niepełnosprawnych; 6) trans-

portu zbiorowego i dróg publicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 9) geodezji, kartografii i katastru; 10) gospodarki nieruchomo-

ściami; 11) administracji architektoniczno-budowlanej; 12) gospodarki wodnej; 13) ochrony śro-

dowiska i przyrody; 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 17) przeciwdziałania bez-

robociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 19) utrzymania powiatowych obiektów i urzą-

dzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 
269 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku, DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
270 Art. 21b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, DzU nr 81, 

poz. 351 z późn. zm. 
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Obowiązujące regulacje prawne określają również przypadki, w których wła-

ściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wyko-

nania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związa-

nych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego oraz z obronnością
271

. Istotnym aspektem działalności samorządu 

powiatowego jest funkcjonowanie powiatowej komisji bezpieczeństwa i porząd-

ku. W myśl istniejących przepisów w celu realizacji zadań starosty w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku
272

. Do zadań komisji 

należy
273

: 

 ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na te-

renie powiatu; 

 opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, 

a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu za-

dania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania prze-

stępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wyko-

nujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bez-

pieczeństwa obywateli; 

 opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

 opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów 

w sprawach dotyczących wykonywania zadań związanych z porządkiem 

publicznym i bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu, pracą Poli-

cji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek orga-

nizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ich współdziałaniem; 

 opiniowanie, zleconych przez starostę, zagadnień innych niż dotyczących: pra-

cy i projektów programów współdziałania, Policji i innych powiatowych służb, 

inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie 

powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

budżetu powiatu w wymienionym zakresie; projektów aktów prawa miejsco-

                                                      
271 Art. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, dz. cyt. 
272 Tamże, art. 38a ust. 1. 
273 Tamże, art. 38 ust. 2. 
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wego i innych dokumentów dotyczących porządku publicznego i bezpieczeń-

stwa obywateli. 

Przewodniczący tej komisji może żądać od Policji oraz innych powiatowych 

służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organi-

zacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeń-

stwa obywateli dokumentów i informacji o ich pracy
274

. Gwarancją efektywnej 

współpracy jest skład osobowy komisji, który jest adekwatny do zakresu jej 

działania i oczekiwań. W skład komisji wchodzi
275

: starosta, jako przewodniczą-

cy komisji, dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu, trzy osoby powo-

łane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będą-

cych przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społecz-

ności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przed-

stawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników 

oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii spo-

łecznych i zapobieganiem bezrobociu, dwóch przedstawicieli delegowanych 

przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W pracach komisji uczest-

niczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego. 

Dodatkowo, starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariu-

szy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania  

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

którzy mogą uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym. Ustawowy 

obowiązek współpracy w ramach komisji starosty, radnych, przedstawicieli Po-

licji, prokuratury tworzy warunki do zwiększenia skuteczności działań na rzecz 

bezpieczeństwa oraz uwzględniania potrzeb i zagrożeń sygnalizowanych przez 

lokalne społeczności. 

Współpraca w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przyczynia się do lepszej 

koordynacji i zwiększenia efektywności realizacji różnych przedsięwzięć. Nie 

bez znaczenia jest to, że inicjatywy służące rozwiązywaniu lokalnych proble-

mów bezpieczeństwa mogą być uwzględnione w strategicznym planowaniu 

rozwoju poszczególnych regionów. Ważnym dopełnieniem roli samorządu po-

wiatowego jest możliwość stanowienia prawa lokalnego. W szczególnie uzasad-

nionych przypadkach rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porząd-

kowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, 

                                                      
274 Z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-

rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administra-

cyjnych. Art. 38b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, dz. cyt. 
275 Tamże, art. 38a ust. 5. 
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ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bez-

pieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż 

jednej gminy
276

. Powiat może również finansować działalność Policji i Straży 

Granicznej.  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), sprawujący władzę administracji ogólnej, 

wraz z radą gminy wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach
277

. Gmina zaspokaja 

zbiorowe potrzeby wspólnoty m.in. w zakresie porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Realizuje również inne po-

dobne do powiatu zadania na rzecz wspólnoty gminnej, których znaczenie dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego scharakteryzowano powyżej. Do kompe-

tencji gminy należy uchwalanie aktów prawa miejscowego stanowiących przepisy 

porządkowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi ustawami lub innych prze-

pisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia 

lub zdrowia obywateli, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicz-

nego. Na poziomie gminy funkcjonuje gminny zespół zarządzania kryzysowego, 

w którego skład wchodzą pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży. Wójt 

może tworzyć gminne centa zarządzania kryzysowego. Rada gminy może utwo-

rzyć również komisję właściwą w sprawach porządku publicznego i bezpieczeń-

stwa obywateli. Jednak w przeciwieństwie do szczebla powiatu jej istnienie nie 

jest ustawowym obowiązkiem, a zakres działania i skład osobowy nie są formalnie 

określone. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, w szcze-

gólności życia lub zdrowia, wójt może wydać komendantom powiatowym Policji  

i Państwowej Straży Pożarnej, polecenie podjęcia działań należących do ich za-

kresu, zmierzających do usunięcia zagrożenia, przywrócenia stanu zgodnego z 

prawem lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa. Rada gminy 

przyjmuje od komendanta powiatowego Policji sprawozdanie o stanie bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, a od komendanta Państwowej Straży Pożarnej  

o stanie zagrożenia pożarowego. Na tej podstawie rada gminy może określić  

w formie uchwały istotne dla wspólnoty zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Samorząd gminny może uczestniczyć w pokrywaniu części funkcjo-

nowania na terenie służb
278

. Rada gminy może przekazać Policji środki finansowe 

                                                      
276 W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie 

obowiązujących. Art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym, dz. cyt. 
277 Art. 3 ustawa o Policji, dz. cyt. 
278 Art. 13 ust. 4a ustawy o Policji, dz. cyt. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać na 

rzecz Policji środki finansowe, stanowiące dochody własne powiatu lub gminy z przeznaczeniem 

na rekompensaty pieniężne za czas służby, przekraczający ustawowo określoną normę oraz nagro-

dy za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miej-

skich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.  
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na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy jej organem wy-

konawczym a właściwym komendantem Policji. Organy gminy, tak jak i powiatu, 

mogą również pokrywać koszty dodatkowych etatów dzielnicowych
279

. Wsparcia 

finansowego może udzielić gmina również Straży Granicznej poprzez przekazanie 

środków na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
280

. 

2.3. Wyspecjalizowane podmioty wykonawcze 

Składową systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jego 

komponent wykonawczy. Stanowią go służby wyspecjalizowane w reagowaniu na 

różnorodne zagrożenia. Dużym problemem w precyzyjnym rodzajowym ujęciu 

katalogu tej grupy podmiotów jest zakres rozumienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. G. Rydlewski trafnie przedstawia tę niedogodność, stwierdzając, że 

oczywistym jest, że katalog (…) podmiotów powiększy się, gdy pojęcie bezpieczeń-

stwa wewnętrznego rozumiane będzie bardziej globalnie, a więc uwzględnione 

zostaną jego aspekty związane np. z bezpieczeństwem zdrowotnym, ekologicznym, 

ekonomicznym, energetycznym, informacyjnym i telekomunikacyjnym. Katalog 

(…) będzie ulegał uszczupleniu w wypadku wąskiego rozumienia pojęcia bezpie-

czeństwo wewnętrzne
281

. Według tego autora w ujęciu wąskim podmiotami syste-

mu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego są przede wszystkim te podmioty, 

które koncentrują swoją działalność na przeciwdziałaniu, ściganiu sprawców  

i likwidowaniu następstw przestępstw przeciwko państwu i jednostkom
282

. W dal-

szej części niniejszego opracowania posługiwać się będę tym właśnie kryterium. 

Pomimo wąskiego rozumienia bezpieczeństwa i porządku publicznego nie spo-

sób jednoznacznie sklasyfikować grupy podmiotów spełniających warunek, iż 

koncentrują swoją działalność na przeciwdziałaniu, ściganiu sprawców i likwido-

waniu następstw przestępstw przeciwko państwu i jednostkom. Wynika to ze 

szczegółowo opisanego uprzednio w pracy problemu zdefiniowania na gruncie 

nauki o administracji wykonywania funkcji policji administracyjnej. Również tu 

spotykamy się z podejściem wąskim i szerokim za A. Mataną
283

. Według niego, 

posługując się wąskim pojęciem policji administracyjnej, mamy na względzie 

organy typu inspekcyjnego (np. inspekcja budowlana), szerokie rozumienie zaś 

                                                      
279 Art. 13 ust. 4 ustawy o Policji, dz. cyt. 
280 Wykorzystywanych do pokrywania wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych lub re-

montowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek SG. 
281 G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

[w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sułkowski, M. Brzeziń-

ski, Warszawa 2009, s. 134. 
282 Tamże. 
283 Zob. szerzej: J. Konieczny, Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże, Poznań 2010, s. 31.  
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prowadzi do grupy organów usytuowanych w resorcie spraw wewnętrznych – 

formacji zorganizowanych na wzór wojskowy, które do osiągnięcia celu mogą 

stosować przymus bezpośredni. Taki podział można określić tradycyjnym, gdyż 

powtarza istniejący w literaturze przedmiotu rozdział na dwie formy organiza-

cyjne – uzbrojone i umundurowane korpusy zorganizowane na wzór wojskowy, 

cywilne organy administracji publicznej wyspecjalizowane w sprawach zagro-

żenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
284

. 

Podsumowując ten wątek, chociaż mam świadomość, że stworzenie zamknię-

tego katalogu podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie 

jest możliwe, dokonałem wyboru dającej się wyodrębnić grupy podmiotów 

spełniających następujące warunki: koncentrowanie swojej działalność na prze-

ciwdziałaniu, ściganiu sprawców i likwidowaniu następstw przestępstw prze-

ciwko państwu i jednostkom; forma zorganizowania na wzór wojskowy poprzez 

uzbrojenie i umundurowane funkcjonariuszy (pracowników) danej formacji. 

Podmioty spełniające te warunki, są nazywane służbami mundurowymi. Według 

B. Sprengela służby mundurowe stanowią wyodrębnioną część administracji 

państwowej, składającą się z formacji działających na podstawie odrębnych 

przepisów, realizujących swoje zadania w formie czynności administracyjno-

informacyjnych, operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, admi-

nistracyjno-porządkowych, kontrolnych i ochronnych, każda w swoim zakresie, 

posiadających w większości prawo do używania środków przymusu bezpośred-

niego
285

. Zatem można stwierdzić, że są one podmiotami wykonawczymi syste-

mu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Charakterystykę tych podmiotów rozpocznę od formacji usytuowanych w re-

sorcie spraw wewnętrznych (Policja, Państwowa Straży Pożarnej, Straż Gra-

niczna, Biuro Ochrony Rządu), a następnie innych ministrów: właściwego do 

spraw transportu (Straż Ochrony Kolei); właściwego do spraw środowiska (Straż 

Leśna, Służba Parku Narodowego, Straż Parku); ogniw wykonawczych woje-

wody (Państwowa Straż Rybacka) oraz administracji samorządowej szczebla 

gminnego (Straż Gminna).  

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu  

i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpie-

czeństwa i porządku publicznego
286

. Do podstawowych zadań Policji należą
287

: 

                                                      
284 J. Konieczny, Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopol-

sce. Służby, inspekcje i straże, dz. cyt., s. 32. 
285 B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008, s. 24. 
286 Art. 1 ust. 1 ustawy o Policji, dz. cyt.  
287 Tamże, art. 1 ust. 2. 
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 ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; 

 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju 

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunika-

cji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszech-

nego korzystania; 

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie po-

pełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym  

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządo-

wymi i organizacjami społecznymi; 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

 nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w za-

kresie określonym w odrębnych przepisach; 

 kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych 

związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach 

publicznych; 

 współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami między-

narodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz 

odrębnych przepisów; 

 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

 prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy 

kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). 

Policja realizuje także zadania, wynikające z umów i porozumień międzyna-

rodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. W Policji funkcjonują 

następujące rodzaje służb: kryminalna, prewencyjna oraz wspomagająca działal-

ność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym
288

. W skład 

Policji wchodzi policja sądowa o organizacji i zakresie zadań określonych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw sprawiedliwości
289

. 

Komendant główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw we-

wnętrznych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym  

w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego
290

. Organami administracji rządowej na obszarze woje-

wództwa w wymienionych sprawach są: 

                                                      
288 W skład Policji wchodzą również: 1) Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły po-

licyjne; 2) wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne; 3) jednostki ba-

dawczo-rozwojowe. 
289 Art. 4 ustawy o Policji, dz. cyt. 
290 Tamże, art. 5 ust. 1. 
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 wojewoda z pomocą komendanta wojewódzkiego Policji, działającego w 

jego imieniu, albo komendant wojewódzki Policji, działający w imieniu 

własnym
291

; 

 komendant powiatowy (miejski
292

) Policji; 

 komendant komisariatu Policji
293

. 

Komendant główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant po-

wiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania z pomocą podległych im 

komend, a komendant komisariatu Policji – z pomocą komisariatu. Komendanci 

Policji składają roczne
294

 sprawozdania ze swojej działalności, a także informa-

cje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, 

starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu 

i radom gmin
295

. Organy te na podstawie sprawozdań i informacji mogą określić 

istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiega-

nia i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno- 

-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Policja 

wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów admini-

stracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek 

ten został określony w ustawach
296

. Policjanci, wykonując te czynności, mają 

prawo do
297

: 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

                                                      
291 W sprawach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-

śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów admini-

stracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. 
292 W miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu mającego sie-

dzibę władz w tym mieście można utworzyć komendę miejską Policji wykonującą zadania na 

obszarze tego miasta i powiatu. 
293 Art. 6 ust. 1 ustawy o Policji, dz. cyt.  
294 W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 

sprawozdania i informacje składa się tym organom niezwłocznie na każde ich żądanie. Komen-

danci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani również udostępniać komisji bezpieczeństwa i 

porządku, na żądanie jej przewodniczącego, dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na 

terenie powiatu z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów opera-

cyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach admi-

nistracyjnych. 
295 Art. 10 ust. 1 ustawy o Policji, dz. cyt. 
296 Tamże, art. 14 ust. 1. 
297 Tamże, art. 15 ust. 1. 
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 zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia 

właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyzna-

czonym terminie nie powróciły do niego; 

 zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-

grożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

 pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji 

osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsa-

mość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe; 

 pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej toż-

samości; 

 przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych  

w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży  

i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transpor-

tu lądowego, powietrznego i wodnego w razie istnienia uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; 

 obserwowania i rejestrowania z użyciem środków technicznych obrazu zda-

rzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpo-

znawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podsta-

wie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administra-

cji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej
298

; 

 zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych  

i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypad-

kach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy w ramach obowiązu-

jących przepisów prawa. 

Podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych 

przez Policję jest ona uprawniona do: stosowania kontroli operacyjnej
299

; dokonania  

w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z prze-

stępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewoże-

nie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści mająt-

kowej
300

; niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania 

i obrotu przedmiotami przestępstwa
301

; uzyskiwania informacji, gromadzić je, spraw-

                                                      
298 Wymienione instytucje, organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do 

udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa. 
299 Art. 19 ustawy o Policji, dz. cyt. 
300 Tamże, art. 19a. 
301 Tamże, art. 19b. 
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dzać oraz przetwarzać
302

; posługiwania się dokumentami, które uniemożliwiają usta-

lenie danych identyfikujących policjanta
303

. Policjanci mogą stosować środki przymu-

su bezpośredniego w razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa 

poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy w postaci: fizycznych, technicz-

nych i chemicznych środków służących do obezwładniania bądź konwojowania osób 

oraz do zatrzymywania pojazdów; pałki służbowe; wodne środki obezwładniające; 

psy i konie służbowe; pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej
304

. Jeżeli środki 

przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie, ze względu na 

okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, policjant ma prawo użycia broni 

palnej
305

. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw we-

wnętrznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub przywrócenia po-

rządku publicznego, może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów 

Policji
306

. Do pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte 

oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W razie zagrożenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające, do 

wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

może zostać zarządzone użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariu-

szy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji. 

Wspieranie działań Policji jest przygotowane zgodnie z opracowanym i obo-

wiązującym katalogiem sytuacyjnym
307

. 

Państwowa Straż Pożarna (PSP) jest zawodową, umundurowaną i wyposa-

żoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klę-

skami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do jej podstawowych 

zadań należy
308

: 

                                                      
302 Tamże, art. 20. 
303 Tamże, art. 20a. 
304 Art. 16 ust. 1 ustawy o Policji, dz. cyt. 
305 Tamże, art. 17 ust. 1. 
306 Chodzi o sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku pu-

blicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdro-

wia lub wolności obywateli; 2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach; 3) 

bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o 

Policji; 4) zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w sto-

sunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa 

bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego. Tamże, art. 18 ust. 1. 
307 Katalog sytuacji wsparcia Policji: atak terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego, 

uprowadzenie środka transport, zajęcie obiektu – w tym również z przetrzymywaniem zakładni-

ków, uprowadzenie zakładników, atak terrorystyczny z użyciem statku powietrznego (renegade) , 

niewypały i niewybuchy, ucieczka z zakładu karnego szczególnie niebezpiecznego przestępcy; 

klęski żywiołowe – katastrofy naturalne, awarie i katastrofy techniczne, choroby zakaźne (epide-

mie) . 
308 Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, DzU nr 88 

poz. 400 z późn. zm. 
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 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 

 wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w 

czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne 

służby ratownicze; 

 kształcenie kadr na potrzeby PSP i innych jednostek ochrony przeciwpo-

żarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 

 prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo-

żarowej oraz ochrony ludności; 

 współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w za-

kresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

 współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych 

państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążą-

cych Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych 

przepisów; 

 realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską 

umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajo-

wego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest ko-

mendant główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych
309

. Na obszarze województwa zadania i kompetencje 

PSP wykonuje wojewoda z pomocą komendanta wojewódzkiego PSP
310 

oraz 

komendant powiatowy (miejski)
311

. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej 

Straży Pożarnej są: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powia-

towe (miejskie)
312

. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz woje-

woda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu 

określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
313

, koordynują jego 

                                                      
309 Art. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dz. cyt.  
310 Jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w woje-

wództwie. Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej albo przez niego nadzorowanych wy-

konuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w trybie i na zasadach określonych, w formie rozpo-

rządzenia, przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych. Art. 3 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dz. cyt. 
311 Tamże, art. 11. 
312 Jak również Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły, jednostki badawczo-

rozwojowe i Centralne Muzeum Pożarnictwa. Tamże, art. 8. 
313 Rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 

obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpozna-
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funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie zadań, a w sytuacjach nadzwyczaj-

nych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem
314

. Rozpo-

znając zagrożenia i nadzorując przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 

oraz przygotowanie do działań ratowniczych, PSP jest uprawniona do przepro-

wadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz ćwiczeń. Czynności kon-

trolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie
315

: 

 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

 oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań 

technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym; 

 oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 

 ustalania spełnienia wymagań bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

 rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowni-

czych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; 

 rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń; 

 wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania 

pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się; 

 zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii 

przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład. 

Komendant powiatowy (miejski) PSP jest uprawniony do nakazania usunię-

cia stwierdzonych uchybień lub wstrzymania robót (prac), zakazania używania 

maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, 

obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagro-

żenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru
316

. Ko-

mendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przynajmniej raz  

w roku
317

 składa radzie powiatu (miasta) informację o stanie bezpieczeństwa 

powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na 

podstawie informacji rada powiatu (miasta) może uchwalić kierunki działań 

zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku występowania bezpośrednie-

go zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia 

                                                                                                                                   
wanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten 

skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz pod-

mioty, które dobrowolnie w formie umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 

ratowniczych. Art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dz. cyt.  
314 Art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dz. cyt. 
315 Art. 23 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dz. cyt. 
316 Nakaz następuje w formie decyzji administracyjnej. Tamże, art. 26. 
317 Na polecenie starosty (prezydenta miasta) informację taką właściwy komendant jest obo-

wiązany składać w każdym czasie. 
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lub zdrowia, wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może wydać ko-

mendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP polecenie podjęcia działań zmie-

rzających do usunięcia tego zagrożenia
318

. Jednostki organizacyjne Państwowej 

Straży Pożarnej należą do jednostek ochrony przeciwpożarowej
319

, jednak od-

grywają wśród nich szczególną rolę. Mogą wzywać inne rodzaje jednostek 

ochrony przeciwpożarowej do uczestniczenia w działaniach ratowniczych poza 

terenem ich działania
320

.  

Straż Graniczna (SG) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją powołaną 

do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu gra-

nicznego. Swoje zadania realizuje, opierając się na czteropoziomowym systemie 

zintegrowanego zarządzania granicą państwową, na który składają się działania 

wewnątrz kraju, zarządzanie granicą, współpraca ze służbami granicznymi pań-

stw sąsiednich oraz współpraca z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi 

oraz oficerami łącznikowym. Zgodnie z zapisami ustawowymi do jej zadań na-

leży
321

: 

 ochrona granicy państwowej; 

 organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 

 wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 

 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 

ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości SG
322

; 

 zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 

publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie 

właściwości SG – także w strefie nadgranicznej; 

                                                      
318 Art. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dz. cyt. 
319 Pozostałymi są: jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakłado-

wa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa 

(miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek 

ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze. 
320 Art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dz. cyt. 
321 Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, DzU nr 78, poz. 

462 z późn. zm.  
322 W szczególności: przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy 

państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem oraz dotyczących wiarygodności do-

kumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, przestępstw skarbowych i wy-

kroczeń skarbowych wymienionych w art. 133 § 1 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego, prze-

stępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub prze-

mieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz przedmiotów określonych w przepisach  

o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji, o materiałach wybucho-

wych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkoma-

nii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przestępstw i wykroczeń określonych  

w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, zapewnienie bezpieczeństwa w komunika-

cji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w 

zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej. 
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 przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia 

granicznego oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej; 

 zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonują-

cych przewóz lotniczy pasażerów; 

 ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynaro-

dowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości SG; 

 prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagro-

żeniom terroryzmem; 

 osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, 

aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i karto-

graficznej; 

 ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy 

państwowej; 

 nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzega-

niem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

 ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej 

Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów 

latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysoko-

ściach oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił 

Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzo-

ziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;  

 gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwo-

wej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom 

państwowym; 

 zapobieganie transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicz-

nych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu 

wód granicznych; 

 zapobieganie przemieszczaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl od-

rębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i sub-

stancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych; 

 wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, 

funkcjonariusze SG pełnią służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wy-

konują czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz 

prowadzą postępowania przygotowawcze według przepisów kodeksu postępo-

wania karnego, a także wykonują czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz 
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innych właściwych organów państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten 

został określony w odrębnych przepisach
323

. Funkcjonariusze SG, wykonując 

swoje zadania, mają prawo m.in. do
324

: 

 dokonywania kontroli granicznej; 

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, 

sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komuni-

kacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej – w celu wykluczenia możli-

wości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych 

przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwu  

w międzynarodowej komunikacji; 

 wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na 

podstawie odrębnych przepisów; 

 legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby; 

 zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu 

postępowania karnego
325

 i innych ustaw oraz doprowadzania ich do właściwego 

organu SG; 

 przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie  

i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i in-

nych ustaw; 

 obserwowania i rejestrowania, z użyciem środków technicznych służących do 

rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach pu-

blicznych; 

 zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu 

kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w Prawie  

o ruchu drogowym
326

; 

 zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych 

materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i bio-

logicznych, jak również odpadów; 

 przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicie-

li lub użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpo-

średniego pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwo-

ści korzystania z dróg; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów admini-

stracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienio-

                                                      
323 Art. 9 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej, dz. cyt. 
324 Tamże, art. 11. 
325 Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r., DzU nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
326 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., DzU z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm. 
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ne instytucje, organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego dzia-

łania, do udzielenia tej pomocy w zakresie obowiązujących przepisów 

prawa; 

 zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych  

i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypad-

kach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązu-

jących przepisów prawa
327

. 

Straż Graniczna ma również wiele uprawnień w ramach prowadzonej pracy 

operacyjnej do zapobiegania przestępstwom
328

. Funkcjonariusze SG mogą uży-

wać następujących środków przymusu bezpośredniego
329

: 

 fizycznych i technicznych środków służących do obezwładniania bądź do 

konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów; 

 indywidualnych chemicznych środków obezwładniających; 

 psów służbowych; 

 pałek służbowych.  

Jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich 

użycie, ze względu na okoliczności danego zdarzenia, nie jest możliwe, funkcjo-

nariusz ma prawo użycia broni palnej
330

. SG może być również kierowana do 

realizacji dodatkowych zadań. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

lub porządku publicznego, jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające, mi-

nister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy 

SG do udzielenia pomocy Policji. Pomoc ta może zostać udzielona przez funk-

cjonariuszy SG również w formie samodzielnych działań. Funkcjonariuszom 

skierowanym do wykonywania tych zadań przysługują niektóre uprawnienia 

policjantów
331

. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w spra-

                                                      
327 Również są uprawnieni do: dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicz-

nych oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej, pełnienia wart 

ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania niezbędnych środków, zatrzymy-

wania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także dla mienia, doprowadzania osób, nakładania grzywien w formie mandatu kar-

nego za wykroczenia. 
328 Uzyskanie danych identyfikujących użytkownika sieci telekomunikacyjnej lub zakończenia 

sieci, między którymi wykonano połączenie, oraz danych dotyczących uzyskania lub próby uzy-

skania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaje wyko-

nanego połączenia (art. 10 b), kontrolę operacyjną (art. 9e). 
329 Art. 23 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej, dz. cyt. 
330 Tamże, art. 24 ust. 1. 
331 W zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przysługują uprawnienia policjantów, takie 

jak: legitymowanie osób, zatrzymywanie osób, przeszukiwanie osób i pomieszczeń, dokonywanie 

kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku, obserwowania i reje-

strowania z użyciem środków technicznych obrazu (art. 15 ust. 1 pkt 1–3 i 4-5a ustawy o Policji). 

Mogą również stosować niektóre środki przymusu bezpośredniego (art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 

ustawy  
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wach ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego jest komendant 

główny Straży Granicznej podległy ministrowi właściwemu do spraw we-

wnętrznych
332

. Wykonuje on swoje zadania z pomocą podległego mu urzędu – 

Komendy Głównej Straży Granicznej. Terenowymi organami Straży Granicznej 

są komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz komendanci placówek i dywi-

zjonów SG
333

. Wykonują oni swoje zadania z pomocą podległych im urzędów – 

komend oddziałów, placówek i dywizjonów. Komendanta oddziału Straży Gra-

nicznej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na 

wniosek komendanta głównego Straży Granicznej. 

Biuro Ochrony Rządu (BOR) jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną 

formacją o charakterze policyjnym podległą ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych
334

. Urząd ten jest kierowany przez szefa BOR powoływanego  

i odwoływanego przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. Do głównych zadań BOR należy: 

 ochrona: obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

prezesowi Rady Ministrów, ministrom właściwym do spraw wewnętrz-

nych oraz spraw zagranicznych, polskim przedstawicielstwom dyploma-

tycznym i urzędom konsularnym (przedstawicielstwom przy organiza-

cjach międzynarodowych) poza granicami RP; obiektów i urządzeń  

o szczególnym znaczeniu; 

 ochrona osób ważnych ze względu na dobro i interes państwa: prezydenci 

Rzeczypospolitej Polskiej
335

, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes i wi-

ceprezes (wiceprezesi) Rady Ministrów, ministrowie właściwi do spraw 

wewnętrznych oraz spraw zagranicznych, inne osoby, których ochrona 

jest podyktowana dobrem państwa, a także osoby, wchodzące w skład de-

legacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

 prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sej-

mu i Senatu. 

Zadania ochronne realizowane przez BOR obejmują planowanie i koordyno-

wanie zabezpieczenia osób, obiektów, urządzeń oraz rozpoznawanie i zapobie-

ganie powstawaniu potencjalnych zagrożeń, a także bezpośrednią ochronę fi-

                                                                                                                                   
o Policji) oraz broń palną (art. 17 ust. 1 ustawy o Policji) – na zasadach i w trybie określonych dla 

policjantów. 
332 Ustawa o Straży Granicznej, dz. cyt., art. 3.  
333 Tamże, art. 5. 
334 Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, DzU z 2004 r., nr 

163, poz. 1712 z późn. zm. 
335 W tym byli prezydenci RP na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 75, poz. 356 z późn. zm. 
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zyczną. Formacja ta ma strukturę organizacyjną odzwierciedlającą trzy sfery 

jego funkcjonowania, skupioną w pionach: ochrony, zabezpieczenia logistycz-

nego oraz szkolenia. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu w trakcie realizacji 

zadań mają prawo do: 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży  

i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transpor-

tu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów admini-

stracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; 

 zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych  

i organizacji społecznych oraz każdej osoby o udzielenie doraźnej pomo-

cy w ramach obowiązującego prawa; 

 stosowania środków przymusu bezpośredniego; 

 używania broni palnej. 

Biorąc pod uwagę zakres zadań oraz osoby i obiekty ochrony, należy stwier-

dzić, że BOR realizuje wąski zakres zadań o charakterze policyjnym. Jednak ze 

względu na szczególna rolę chronionych osób i obiektów działania tej formacji 

mają ważne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjo-

nowania całego państwa. Należy również zaznaczyć, że podobne czynności 

ochronne wobec osób i obiektów realizuje w SZ RP Żandarmeria Wojskowa 

(traktuje o tym podrozdział 3.1. Zadania i kompetencje). 

Straż Ochrony Kolei (SOK) jest powoływana przez zarządcę lub kilku zarząd-

ców kolei wspólnie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, 

decyzją wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
336

. 

Koszty związane z funkcjonowaniem SOK są pokrywane przez wymienionych za-

rządców. Zadaniami tej Straży są
337

:  

 kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, 

w pociągach i innych pojazdach kolejowych; 

 ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w po-

ciągach i innych pojazdach kolejowych. 

                                                      
336 Art. 59 ust 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, DzU nr 86, poz. 789. 
337 Tamże, art. 60 ust. 1. 
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Funkcjonariusze Straży w związku z wykonywaniem swoich zadań mają 

prawo do
338

: 

 legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykro-

czenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu usta-

lenia ich tożsamości; 

 ujęcia w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Poli-

cji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia 

czynności wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei; 

 zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego, poruszającego się na obsza-

rze kolejowym i przyległym pasie gruntu w razie uzasadnionego podej-

rzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z użyciem tego pojazdu; 

 nakładania grzywien, w formie mandatu karnego, na zasadach określo-

nych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; 

 przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnio-

skiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoław-

czych w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wy-

kroczenia
339

; 

 stosowania środków przymusu bezpośredniego – siły fizycznej w postaci 

chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, miotacza 

gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego. 

Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei może stosować środki przymusu bez-

pośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań,  

a jeżeli jest to niewystarczające, ma prawo użycia broni palnej
340

. 

Zarządcy tworzą komendy SOK, w których skład mogą wchodzić jednostki 

wykonawcze Straży. Zarządcy infrastruktury usytuowanej na obszarze całego 

kraju zamiast komend, mogą utworzyć komendę główną oraz komendy regio-

nalne. W skład komend regionalnych mogą wchodzić jednostki wykonawcze 

Straży Ochrony Kolei
341

. Zgodnie z zarządzeniem
342

 jednostką organizacyjną 

                                                      
338 Tamże, art. 60 ust. 2. 
339 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r., DzU z 2008 r., nr 133, poz. 848. 
340 Do wykonywania przez funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei czynności: legitymowania 

osób podejrzanych, ujęcia w celu niezwłocznego doprowadzenia, stosowania środków przymusu 

bezpośredniego, użycia broni palnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Policji – rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 roku w sprawie określenia przypadków oraz wa-

runków i sposobu użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, DzU nr 70, poz. 

410 z późn. zm.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia 

broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji, DzU nr 135, poz. 1132. 
341 § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu działania oraz sposobu organizacji Straży Ochrony Kolei, DzU nr 164, poz. 1718.  
342 Zarządzenie nr 10 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z 1 lipca 2004 r. w sprawie 

utworzenia Straży Ochrony Kolei w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 
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SOK jest Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, która jest zakładem PKP 

Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna. W skład Komendy Głównej SOK 

wchodzą komendy regionalne Straży Ochrony Kolei, które działają w granicach 

administracyjnych Zakładów Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe 

Spółka Akcyjna. Komendom regionalnym podlegają posterunki Straży Ochrony 

Kolei
343

. Zadania straży wykonują komendanci Straży Ochrony Kolei z pomocą 

podległych im komend. Do zakresu ich działania w szczególności należy
344

: 

 prowadzenie działań związanych z ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 

mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejo-

wych, a także prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie; 

 organizowanie działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom na 

obszarze działania zarządców; 

 koordynacja działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom na ob-

szarze działania zarządców; 

 patrolowanie obszaru kolejowego i pociągów pasażerskich; 

 kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, 

w pociągach i innych pojazdach kolejowych; 

 wystawianie posterunków ochronnych; 

 kontrolowanie stanu zabezpieczenia i ochrony budynków, budowli, urządzeń 

kolejowych, pociągów i innych pojazdów kolejowych; 

 dokonywanie kontroli stanu zabezpieczenia mienia. 

Do zadań komendantów należą również czynności ochronne związane z rea-

lizacją konwojów
345

, zabezpieczaniem miejsca katastrofy kolejowej lub wypad-

ku kolejowego oraz działalność analityczno-planistyczna w zakresie stanu 

ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach 

i innych pojazdach kolejowych
346

. SOK jest zobowiązana do współdziałania  

z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, organami kontroli skarbo-

wej i Inspekcją Transportu Drogowego
347

. Minister właściwy do spraw transpor-

                                                      
343 W strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei znajduje się również 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych wraz z filiami. 
344 § 8 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz 

sposobu organizacji Straży Ochrony Kolei, dz. cyt. 
345 Wyznaczonych przez zarządców pociągów i innych pojazdów kolejowych oraz wartości 

pieniężnych. 
346 Opracowywanie planów działania Straży, określanie potrzeb w zakresie wyposażenia  

w środki techniczne niezbędne do realizacji, dokonywanie analiz i kontroli w zakresie stanu 

ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia 

zawodowego funkcjonariuszy oraz opiniowanie innych programów szkolenia, sprawowanie nad-

zoru nad gospodarką i eksploatacją uzbrojenia oraz szkoleniem strzeleckim, prowadzenie ewiden-

cji nałożonych grzywien w formie mandatu karnego. 
347 Art. 62 ustawy o transporcie kolejowym, dz. cyt. 
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tu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określił
348

 

szczegółowe formy współdziałania Straży Ochrony Kolei z Policją, Strażą Gra-

niczną i Inspekcją Transportu Drogowego, uwzględniając w szczególności: 

sprawy, wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących 

spraw wymagających współdziałania oraz zasady koordynacji wspólnych przed-

sięwzięć. Również minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu  

z ministrem obrony narodowej, określił formy współdziałania Straży Ochrony 

Kolei z Żandarmerią Wojskową
349

, uwzględniając wymieniony zakres
350

. Mini-

ster właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, uregulował formy współdziałania Straży Ochrony 

Kolei z organami kontroli skarbowej
351

. 

Państwowa Straż Łowiecka (PSŁ) jest umundurowaną, uzbrojoną i wypo-

sażoną w terenowe, oznakowane środki transportu formacją podległą wojewo-

dzie. Zadaniem tej straży jest kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo ło-

wieckie, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny, zwalczania kłusownic-

twa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, zwalczania przestępstw i wykroczeń 

w zakresie łowiectwa raz kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną
352

. Koor-

dynację działań na obszarze województwa w zakresie realizacji powyższych 

zadań prowadzi komendant wojewódzki PSŁ powoływany przez wojewodę. 

Strażnicy są pracownikami urzędów wojewódzkich. PSŁ jest jednym z dwóch 

podmiotów tworzących straż łowiecką. Drugim z nich są strażnicy łowieccy 

powoływani lub zatrudniani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowiec-

kich, których zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki ło-

wieckiej. Strażnicy PSŁ podczas wykonywania swych zadań mają wiele upraw-

nień, takich jak
353

: 

 legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykro-

czenia w celu ustalenia ich tożsamości; 

 nakładanie i ściąganie grzywien w formie mandatu karnego za wykrocze-

nia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa 

łowieckiego; 

                                                      
348 Rozporządzenie ministra infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania 

Straży Ochrony Kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcja Transportu Drogowego, DzU nr 

223, poz. 2262. 
349 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współ-

działania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową, DzU nr 122, poz. 1270.  
350 Art. 62 ustawy o transporcie kolejowym, dz. cyt. 
351 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współ-

działania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej, DzU nr 200, poz. 2056. 
352 Art. 36 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, dz. cyt. 
353 Tamże, art. 39 ust. 2. 
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 zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w obwodach 

łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu sprawdzenia ich 

ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasad-

nionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

 przeszukanie osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasad-

nionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasa-

dach określonych w kodeksie postępowania karnego
354

; 

 ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub  

w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i dopro-

wadzenia do jednostki Policji; 

 odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa 

lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia 

oraz ich zabezpieczenia; 

 prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia  

w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest 

zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania 

karnego; 

 prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału  

w rozprawach przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela pu-

blicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądu od rozstrzygnięć w 

sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego; 

 dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż 

tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pocho-

dzenia; 

 dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą 

oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w za-

kresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia; 

 dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmują-

cych polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej; 

 noszenie broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielo-

funkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych; 

 noszenie miotacza gazu obezwładniającego; 

 żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o 

taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak 

również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie do-

raźnej pomocy
355

, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy. 

                                                      
354 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., DzU nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
355 Na zasadach określonych w przepisach o Policji. 
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Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez strażnika czynności 

określonych w ustawie może on stosować środki przymusu bezpośredniego  

w postaci siły fizycznej, chemicznych środków obezwładniających w postaci 

miotacza gazu obezwładniającego, pałki wielofunkcyjnej, kajdanek oraz poci-

sków niepenetracyjnych
356

. Jeżeli zastosowanie środków przymusu bezpośred-

niego jest niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego 

zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej
357

. Minister 

właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określa dla tej formacji szczegółowe zasady współdziała-

nia PSŁ z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim
358.

 Straż współpracuje z sze-

fem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do 

realizacji jego zadań ustawowych. 

Straż Leśna (SL) jest częścią Służby Leśnej funkcjonującej w strukturze La-

sów Państwowych. Do jej zadań należy zwalczanie przestępstw i wykroczeń  

w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych 

zadań w zakresie ochrony mienia
359

. Strażnicy leśni podczas wykonywania 

swych zadań mają prawo do
360

: 

 legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykro-

czenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu usta-

lenia ich tożsamości; 

 nakładania oraz pobierania grzywien, w formie mandatu karnego, w spra-

wach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami; 

 zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach 

leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu sprawdzenia ładunku 

oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; 

 przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnio-

nego podejrzenia o popełnienie przestępstwa na zasadach określonych w 

kodeksie postępowania karnego; 

 ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w 

pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego 

doprowadzenia do Policji; 

                                                      
356 Art. 39 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, dz. cyt. 
357 Tamże, art. 39 ust. 5. 
358 Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 23 

czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim 

Związkiem Łowieckim, DzU nr 73, poz. 460. 
359 Art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, dz. cyt.  
360 Tamże, art. 45 ust. 2. 
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 odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa 

lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia; 

 prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia w po-

stępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno, 

pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie i na 

zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego; 

 prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w roz-

prawach przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego  

i wnoszenia środków zaskarżania do sądów rejonowych w sprawach zwal-

czania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego; 

 noszenia broni palnej długiej i krótkiej lub gazowej oraz ręcznego miotacza 

gazowego; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się  

o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak 

również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie do-

raźnej pomocy, na zasadach określonych w ustawie o Policji. 

Strażnicy leśni są uprawnieni również do dokonywania kontroli podmiotów 

gospodarczych, zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych 

produktów leśnych, w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców 

drzewnych i innych produktów leśnych. Strażnik może, wobec osób uniemożli-

wiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stoso-

wać środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, przez zastosowa-

nie chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku; pałki 

gumowej służbowej; chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcz-

nego miotacza gazu i broni gazowej; kajdanek oraz psa służbowego
361

. Jeżeli 

zastosowanie środków przymusu bezpośredniego okaże się niewystarczające, 

strażnik leśny ma prawo użycia broni
362

. Niektóre uprawnienia strażnika leśnego 

w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego przysługują nadleśniczemu, zastęp-

cy nadleśniczego oraz inżynierowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu. Strażą 

kieruje główny inspektor Straży Leśnej podporządkowany dyrektorowi general-

nemu. Jednostkami straży w Lasach Państwowych są posterunki w nadleśnic-

twach podporządkowane nadleśniczemu oraz grupy interwencyjne w regional-

nych dyrekcjach Lasów Państwowych podporządkowane dyrektorowi tej dyrek-

cji. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw wewnętrznych określa, w formie rozporządzenia, szczegółowe 

zasady współdziałania Lasów Państwowych z Policją
363

. Dyrektor generalny 

                                                      
361 Art. 45 ust. 3 ustawy o lasach, dz. cyt. 
362 Tamże, art. 45 ust. 5. 
363 Tamże, art. 49 ust. 3. 
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Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 

nadleśniczowie oraz główny inspektor Straży Leśnej współpracują z szefem 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do reali-

zacji jego zadań ustawowych. 

Zadania związane z ochroną przyrody, a także ochroną mienia parku naro-

dowego oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyro-

dy na terenie parku narodowego wykonuje Służba Parku Narodowego 

(SPN)
364

. W sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego do jej zadań należy 

realizacja ustaleń planów ochrony i zadań ochronnych. 

Pracownikom SPN przysługuje bezpłatne umundurowanie oraz podczas wy-

konywania czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej 

w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych. W parkach naro-

dowych zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw  

i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze Straży 

Parku (SP) zaliczani do SPN
365

. Funkcjonariusz SP w trakcie wykonywania 

swych zadań ma prawo do
366

: 

 legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykro-

czenia oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich 

tożsamości; 

 kontroli dowodów wniesienia opłat; 

 zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom 

osób w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia; 

 zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu spraw-

dzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnie-

nia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

 przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnio-

nego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

 zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych przedmiotów pochodzących  

z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do 

ich popełnienia; 

                                                      
364 Realizuje ona również zadania związane z badaniami naukowymi i działalnością edukacyj-

ną. Art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, DzU z 2009 r., nr 

151, poz. 1220 z późn. zm. 
365 Art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dz. cyt. 
366 Tamże, art. 108 ust. 5. Uprawnienia te przysługują również dyrektorowi parku narodowego, 

jego zastępcy, nadleśniczemu, konserwatorowi obrębu ochronnego, leśniczemu, konserwatorowi 

obwodu ochronnego, podleśniczemu, starszemu strażnikowi i strażnikowi. 
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 kontroli i zatrzymania dokumentów w zakresie legalności posiadania two-

rów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących z obszaru par-

ku narodowego; 

 kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze 

parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. 

Funkcjonariusz SP może stosować wobec osób uniemożliwiających wykony-

wanie przez niego zadań określonych w ustawie, następujące środki przymusu 

bezpośredniego w postaci siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających 

oraz podobnych technik obrony lub ataku, kajdanek, pałki służbowej, ręcznego 

miotacza gazu, paralizatora elektrycznego
367

. Funkcjonariusz SP może być wypo-

sażony w broń służbową
368

 oraz broń myśliwską
369

, a pracownik SPN tylko  

w broń myśliwską
370

. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu  

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa zakres i tryb współpracy 

SP z Policją na obszarze parku narodowego w zakresie zwalczania przestępstw  

i wykroczeń oraz zakres działań SP podlegających kontroli Policji i sposób spra-

wowania tej kontroli
371

.  

Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej (PSR) jest kontrola przestrzegania 

ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie
372.

 

Formacja ta jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio 

wojewodzie, który w formie zarządzenia, nadaje jej regulamin, określający 

szczegółową organizację i sposób działania. Podczas wykonywania czynności 

służbowych strażnik PSR jest uprawniony do
373

: 

 kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonują-

cych połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób 

przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu; 

 kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wpro-

wadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu; 

                                                      
367 Art. 109 ust 1 ustawa o ochronie przyrody, dz. cyt. 
368 Ma prawo jej użycia: 1) w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie własne lub innej 

osoby; 2) przeciwko osobie, która, wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub innego 

niebezpiecznego narzędzia, nie zastosuje się do tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na 

bezpośredni zamiar ich użycia przeciwko funkcjonariuszowi SP lub innej osobie; 3) przeciwko 

osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń palną funkcjonariuszowi SP. Art. 110 ust. 7 ustawy  

o ochronie przyrody, dz. cyt.  
369 Prawo użycia następuje w przypadkach: 1) w celu eliminacji lub odstraszania w granicach 

parku narodowego zwierząt stwarzających rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie dla życia  

i zdrowia ludzi; 2) w razie konieczności odstrzału, za zgodą dyrektora parku narodowego, zwie-

rzęcia, które nie ma szans na przeżycie. Art. 110 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, dz. cyt.  
370 Tamże, art. 110 ust. 1. 
371 Tamże, art. 108 ust. 10. 
372 Art. 22 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, dz. cyt. 
373 Tamże, art. 23. 
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 zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu 

w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza; 

 żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowa-

dzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia innych czynności procesowych
374

; 

 dokonywania czynności sprawdzających w postępowaniu w sprawach  

o wykroczenia określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach 

w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskar-

żenia od rozstrzygnięć zapadłych w kolegium do spraw wykroczeń; 

 nakładania grzywien w formie mandatu karnego za wykroczenia określo-

ne w ustawie; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się  

o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak 

również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie do-

raźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określają-

cych szczegółowo zasady żądania takiej pomocy; 

 wstępu i wjazdu do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania 

ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych, na tereny pozostające w admi-

nistracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, 

ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych te-

renów, na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, 

młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń pię-

trzących wodę
375

;  

 prowadzenia działań kontrolnych w powyższych miejscach bez konieczności 

uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika; 

 noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej i broni sygnałowej; 

 noszenia kajdanek i ręcznego miotacza gazu. 

Strażnik PSR może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego 

czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego  

w postaci siły fizycznej, psa służbowego, kajdanek, chemicznych środków obez-

                                                      
374 Chodzi o takie czynności procesowe, jak legitymowanie osób podejrzanych w celu ustale-

nia ich tożsamości, odebranie za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, 

zatrzymywanie za pokwitowaniem dokumentów, kontrola środków transportowych w celu spraw-

dzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb, przeszukiwanie osób  

i pomieszczeń na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia 

przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi, doprowadze-

nie do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi 

potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających. 
375 Z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych 

szczególnego przeznaczenia chronionych tajemnicą państwową. 
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władniających w postaci ręcznego miotacza gazu oraz broni gazowej. Jeżeli zasto-

sowanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające lub ich 

użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik PSR 

ma prawo użycia broni palnej
376

. Strażnicy podczas wykonywania czynności służ-

bowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach dla funkcjonariu-

sza publicznego. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z mini-

strem właściwym do spraw wewnętrznych, w formie rozporządzenia, określa szcze-

gółowe zasady i warunki współdziałania PSR z Policją
377

. Straż współpracuje rów-

nież z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbęd-

nym do realizacji jego zadań ustawowych. 

Ogniwem wykonawczym w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego podmiotu kierowania ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego 

szczebla gminnego jest straż gminna (miejska)
378

. Może być ona utworzona przez 

radę gminy po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódz-

kiego (stołecznego) Policji, która zawiadamia o tym wojewodę. Strażą kieruje ko-

mendant zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez wójta, burmistrza (prezy-

denta miasta), po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta woje-

wódzkiego (stołecznego) Policji. Przełożonym komendanta jest wójt, burmistrz 

(prezydent miasta). Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin 

straży nadawany przez radę gminy. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony 

porządku publicznego, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do jej za-

dań należy w szczególności
379

: 

 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

 czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie okre-

ślonym w przepisach o ruchu drogowym; 

 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia  

i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków 

klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 

 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem 

osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przy-

bycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków 

zdarzenia; 

                                                      
376 Art. 23a ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym, dz. cyt. 
377 Rozporządzenie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej 

z Policją, DzU nr 4, poz. 12. 
378 W gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż no-

si nazwę straż miejska. 
379 Art. 11 ust. 1 ustawy o strażach gminnych, dz. cyt.  
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 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

 współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych; 

 doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorsze-

nia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających 

ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; 

 informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym  

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowy-

mi i organizacjami społecznymi; 

 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych na potrzeby gminy. 

W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowa-

nia i rejestrowania z użyciem środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania zadań. Czynności 

te są również wykonywane w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miej-

scach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicz-

nej
380

. Strażnik, wykonując zadania, ma prawo do
381

: 

 udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych 

środków oddziaływania wychowawczego; 

 legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich 

tożsamości; 

 ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego do-

prowadzenia do najbliższej jednostki Policji; 

 dokonywania w określonych sytuacjach kontroli osobistej, przeglądania 

zawartości podręcznych bagaży; 

 nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia okre-

ślone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach  

o wykroczenia; 

 dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie 

do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych –  

w trybie i zakresie określonymi w kodeksie postępowania w sprawach  

o wykroczenia; 

                                                      
380 Art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych, dz. cyt. 
381 Tamże, art. 12. 
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 usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przy-

padkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym; 

 wydawania poleceń; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych; 

 zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodar-

czych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz 

organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraź-

nej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji. 

Wobec osób uniemożliwiających wykonanie zadań określonych w ustawie 

strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycz-

nej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony; 

kajdanek; pałki obronnej wielofunkcyjnej; psa i konia służbowego; przedmiotów 

przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, ręcz-

nego miotacza gazu
382

. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się nie-

wystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie 

jest możliwe, w określonych sytuacjach strażnik ma prawo użycia broni palnej 

bojowej
383

. 

2.4. Wnioski 

Systemem obronności państwa obejmuje podsystem kierowania oraz dwa 

podsystemy wykonawcze – militarny (Siły Zbrojne RP) i pozamilitarny (poza-

militarne ogniwa obronne). Stosując analogię
384

, w podobny sposób ujmuję sys-

tem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Składa się on również  

z komponentu kierowania (ogólna administracja bezpieczeństwa i porządku 

publicznego) oraz trzech komponentów wykonawczych – policyjnego (policje 

administracyjne
385

 i kryminalne), militarnego (Siły Zbrojne RP) oraz społeczne-

go. Komponent kierowania ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego 

tworzą organy państwa zarówno odpowiadające za stanowienie podstawowych 

regulacji prawnych (Sejm, Senat), jak również wykonawcze, odpowiadające za: 

stanie na straży bezpieczeństwa państwa (Prezydent RP); zapewnienie we-

wnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także zarządza-

nie kryzysowe (Rada Ministrów); ochronę bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego (minister właściwy w sprawach wewnętrznych); ochronę bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach (wojewoda); za-

                                                      
382 Art. 14 ustawy o strażach gminnych, dz. cyt. 
383 Tamże, art. 18. 
384 Wykorzystano opis zawarty w opracowaniu Ogniwa ochrony państwa, Warszawa, s. 35 i n. 
385 Można tu dodać tzw. resortowe systemy ratownicze, obejmujące ratownictwo górnicze 

(Stacje Ratownictwa Górniczego), kolejowe (Techniczne Służby PKP), morskie (Polskie Ratow-

nictwo Okrętowe), radiacyjne (Państwowa Agencja Atomistyki). 
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pewnienie bezpieczeństwa publicznego (samorząd województwa); zapewnienie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (samorząd powiatowy  

i gminny). Organy te pozostają w ustanowionych prawnie relacjach kompeten-

cyjnych, mają do dyspozycji aparat wykonawczy (administracyjny, sztabowy, 

organizacyjny) oraz konieczną infrastrukturę. 

Komponent policyjny tworzą ogniwa wykonawcze administracji publicznej 

(służby, inspekcje i straże), inne instytucje państwowe, jak również wspomaga-

jący je przedsiębiorcy, na których są nakładane lub zlecane zadania z zakresu 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (komercyjne firmy ochrony 

osób i mienia) w granicach powszechnie obowiązującego prawa. 

Komponent społeczny to organizacje, realizujące ratownictwo górskie i ja-

skiniowe (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe), medyczne (Polski Czerwony Krzyż) i wodne (Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). 

Komponent militarny jest podstawowym, wyspecjalizowanym elementem 

systemu obronnego państwa, który również uczestniczy w ochronie bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. W ramach realizacji swej 

funkcji siły zbrojne wykonują zadania, wynikające ze Strategii obronności Rze-

czypospolitej Polskiej (uwzględniającej zaangażowanie w ochronę tego rodzaju 

bezpieczeństwa), a także Polityczno-strategicznych dyrektyw obronnych (podpi-

sanych przez prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej) i resortowych strategii różnych ministrów. Siły zbrojne zawsze stanowiły 

znaczącą siłę w kształtowaniu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Każdorazowo, po poważnym kryzysie lub wojnie, proces formowania bezpie-

czeństwa państwa i obywateli polega w znacznej mierze na przekształcaniu czę-

ści sił zbrojnych w odpowiednie organy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Dalsza i bliższa historia transformacji sił zbrojnych w wyspecjalizowane forma-

cje, służące ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazuje, że 

wszystkie służby porządkowe wywodzą się z sił zbrojnych. Pogląd ten wyraziłem 

podczas wystąpienia na seminarium pt. Policja wojskowa w systemie bezpie-

czeństwa wewnętrznego państwa
386

, co zostało uznane przez uczestników semi-

narium za trafne wskazanie etiologii służb porządkowych
387

. Konsekwencją tak 

sformułowanej tezy jest stosowanie do klasyfikowania wymienionych podmio-

tów bezpieczeństwa – kryterium zorganizowania na wzór wojskowy. 

                                                      
386 Seminarium odbyło się 26 listopada 2009 r. w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 

w Mińsku Mazowieckim.  
387 Zob. szerzej: http://promilitaria21.org/fresh/showpage.php?pageID=56&idgtxe10=3639 

[dostęp 30.12.2010 r.]. 

http://promilitaria21.org/fresh/showpage.php?pageID=56&idgtxe10=3639
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Biorąc pod uwagę zadania i kompetencję poszczególnych podmiotów bez-

pieczeństwa i porządku publicznego, uważam, że szczególną funkcję spełnia 

wśród nich Policja, będąca organem, który w przeciwieństwie do pozostałych 

wymienionych formacji nie realizuje zadań tylko w określonym obszarze ak-

tywności administracji, np. ochrony przyrody, obszarów kolejowych itd. Jak 

zauważa Z. Leoński, jest to (…) organ, który łączy funkcje policji kryminalnej  

z funkcjami policji w sferze administracji
388

. Policja jest bowiem powołana do 

wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Posiada na te 

potrzeby znaczne uprawnienia, które w tym zakresie sytuują ją na pozycji domi-

nującej względem innych podmiotów. Dodatkowo: 

 Policja jest najbardziej liczebna ze wszystkich podmiotów; 

 relacje Policji z pozostałymi elementami systemu są najszersze, o czym 

świadczy największa liczba rozporządzeń w sprawie współpracy z innymi 

podmiotami; 

 Policja ma najwięcej kompetencji w sferze ochrony bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w warunkach pokoju; 

 spośród policji na wzór wojskowy Policja jest najbardziej powiązana formal-

nie z SZ RP; 

 Policja jest największą formacją podległą ministrowi właściwemu w 

sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 regulacje prawne dotyczące uprawnień i sposobu korzystania z nich przez 

poszczególne formacje ochronne odsyłają do przepisów określających 

sposób postępowania funkcjonariuszy Policji
389

; 

 jedyną formacją, do pomocy której można zarządzić użycie innych podmio-

tów
390

 – jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań  

w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, prezes Rady 

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

uzgodniony z ministrem obrony narodowej, może zarządzić użycie żołnie-

rzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (zagadnienie to 

szczegółowo zostało przedstawione w podrozdziale 4.1.); 

 Policja jest jedyną formacją niemilitarnego komponentu ochrony bezpie-

czeństwa i porządku publicznego, której stan etatowy określa ustawa bu-

dżetowa państwa
391

. 

                                                      
388 Z. Leoński, Policji administracyjna. Istota, rodzaje, zadania..., dz. cyt., s. 8. 
389 Np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowa-

nia przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, DzU nr 141, poz. 1186. 
390 Żandarmerię Wojskową (art. 18a ustawy o Policji), Straż Graniczną (art. 18b ustawy o Po-

licji). 
391 Art. 13 ust. 2 ustawy o Policji, dz. cyt. 
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Podsumowując, ustawodawca przypisał Policji rolę koordynatora i głównego 

organizatora całego administracyjno-prawnego systemu ochrony bezpieczeństwa 

obywateli. Wniosek taki wynika również z analizy zakresu i treści kompetencji 

organów Policji w dziedzinie nadzoru i kontroli nad innymi umundurowanymi 

formacjami powołanym do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz do ochrony innych wartości i dóbr publicznych. Przykładowo nadzór nad 

działalnością straży gminnych w zakresie fachowym sprawuje komendant główny 

Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji
392

. 

Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają przyjęcie założenia, że okre-

ślenie szczegółowych relacji SZ RP z Policją pozwoli na zidentyfikowanie naj-

szerszego zakresu współpracy i współdziałania SZ RP z formacjami bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego oraz stosowanych form, metod i środków. Forma-

cja ta wykazuje się największą samodzielnością działania we wszystkich obsza-

rach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cechy tej nie mają inne podmioty, 

których kompetencje ograniczone są m.in.: 

 terenem działania, np. obszar kolejowy, w pociągach i innych pojazdach 

kolejowych (SOK), tereny Lasów Państwowych (SL), teren parku naro-

dowego (SPN, SP) itp.; 

 zakresem sprawowanej ochrony np. walka z pożarami, klęskami żywio-

łowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (PSP), ochrona granicy pań-

stwowej na lądzie i na morzu oraz kontrola ruchu granicznego (SG), 

ochrona porządku publicznego, wynikająca z ustaw i aktów prawa miej-

scowego (Straż Gminna); kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo ło-

wieckie (PSŁ); ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej 

(strażnicy łowieccy); kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlą-

dowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie (PSR); zwalczanie 

przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przy-

rody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia (SL); 

ochrona mienia parku narodowego oraz zwalczanie przestępstw i wykro-

czeń w zakresie ochrony przyrody (SPN). 

Podmioty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zostały poddane 

badaniu w czterech ujęciach – podmiotowym, strukturalnym, przedmiotowym 

oraz formalnym. Ujęcie podmiotowe posłużyło do wskazania zbioru podmiotów, 

pełniących funkcje i wykonujących zadania związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. Zwrócono również 

uwagę na problemy ich klasyfikowania i poczyniono w tym względzie stosowne 

                                                      
392 M. Kamiński, Policja administracyjna w sensie przedmiotowym i podmiotowym a problem 

ochrony bezpieczeństwa obywateli [w:] Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP, Warszawa 

2007. 
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ograniczania, prowadzące do wyboru grupy podmiotów zorganizowanych na 

wzór wojskowy. Ujęcie strukturalne pozwoliło na uszeregowanie podmiotów ze 

względu na szczeble organizacyjne państwa. Zabieg ten był niezbędny, aby od-

nieść się do przyjętego terenu badań, którym jest szczebel województwa. Ujęcie 

przedmiotowe, wyodrębnione ze względu na dobro chronione, stanowiło kryte-

rium, zawężające ogół podmiotów działających w sferze bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego. Zastosowano tu również ujęcie formalne, odnoszące się do 

prawnego zobowiązania podmiotów do podejmowania aktywności w sferze 

bezpieczeństwa. W szczególności to kryterium posłużyło do wskazania Policji 

jako formacji mogącej uzyskać najszersze wsparcie SZ RP w warunkach nor-

malnego funkcjonowania państwa i obywateli. Stąd też dalsza części pracy zo-

stała ukierunkowana na relacje pomiędzy tymi podmiotami systemu ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Konieczność takiego selektywnego podejścia do rozwiązania problemów ba-

dawczych wynikała również z nierozwiązanego dotychczas problemu wskazania 

pełnego katalogu podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Wydaje się, że odpowiednie do jego rozwiązania mogą być dwa podejścia, słu-

żące sklasyfikowaniu tych podmiotów. Pierwsze wskazuje na podmioty zobo-

wiązane regulacjami prawnymi do ochrony dobra prawnego w postaci bezpie-

czeństwa i porządku publicznego. Drugie podejście obejmuje podmioty, których 

działalność przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego. Stosując rygorystycznie pierwsze podejście, oka-

zuje się, że pełen katalog powinien obejmować również np. konsula RP, który 

może odmówić wydania wizy osobie ze względu na ochronę bezpieczeństwa  

i porządku publicznego; zarządcę nieruchomości uznanej za niezbędną na cele 

obronności i bezpieczeństwa państwa
393

; obserwatora reprezentującego Skarb 

Państwa w spółce kapitałowej o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego 

lub bezpieczeństwa publicznego
394

. Podmiotów tych jednak nie odnajdziemy  

w żadnym z katalogów ujmowanych w literaturze przedmiotu. Zatem każdy  

z nich jest niekompletny i zasługuje jedynie na miano typologii, nie zaś klasyfikacji.  

Uwzględnienie drugiego wskazanego podejścia, mimo jego logicznego uza-

sadnienia – powoduje konieczność wskazania konkretnych instytucji i organiza-

cji chroniących, a zamiar dokonania pełnej ich klasyfikacji czyni jeszcze trud-

niejszym, a nawet niemożliwym. Przecież na bezpieczeństwo i porządek pu-

                                                      
393 Wymienionej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie okre-

ślenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa 

państwa, DzU nr 207, poz. 2107. 
394 Zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych upraw-

nieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywania w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu 

dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, DzU nr 132, poz. 1108. 
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blicznych wpływa bezpośrednio lub pośrednio tak wiele czynników, zdarzeń, 

realizacji, że łatwiej wymienić podmioty, których działalność z nimi się nie wią-

że, niż te z nimi powiązane. 

Z powyższych konkluzji wynika, że nie istnieje możliwość całościowego po-

dejścia do problemu wskazania na rolę SZ RP w ochronie bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w stanie zwyczajnym w odniesieniu do wszystkich podmio-

tów tworzących system jego ochrony. Niemniej, przedstawienie poszczególnych 

podmiotów bezpieczeństwa i porządku publicznego w tradycyjnym, niepełnym 

ujęciu, pozwoliło na uzasadnienie tezy, że są one elementami realizującym 

wspólną funkcję państwa. Pozwoliło to na zidentyfikowanie związków pomię-

dzy tymi podmiotami, czyli relacji prawnych poznanych w wyniku zastosowa-

nego ujęcia formalnego.  

Wskazanie tych cech konstytutywnych pozwoliło na twierdzenie, że mamy 

do czynienia z systemem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za-

tem zasadne jest dążenie do określenia miejsca SZ RP w tak kompromisowo 

scharakteryzowanym systemie poprzez identyfikację rodzajów relacji SZ RP  

z jego elementami oraz zdolności SZ RP do wpływania na bezpieczeństwo  

w warunkach stanu zwyczajnego. 
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3. Zdolność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Zdolność do działania w kontekście funkcjonowania sił zbrojnych to zdol-

ność do zachowywania niezbędnego poziomu siły bojowej w czasie potrzebnym 

do osiągnięcia zamierzonych celów
395

. Wyróżniana jest również zdolność opera-

cyjna utożsamiana z właściwością, określającą stan możliwości danej jednostki 

do podjęcia określonych działań na obszarze kraju lub poza jego granicami, 

samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi wojskami w określonym czasie  

i przestrzeni w określonych warunkach, zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem. 

O stanie zdolności operacyjnej jednostki decyduje m.in. skład organizacyjny, 

posiadany potencjał sił i środków, stopień wyszkolenia i ukompletowania  

w sprzęt wojskowy oraz odpowiedni stan zapasów materiałowych
396

. 

Zdolnością Sił Zbrojnych RP do ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego jest zatem zdolność do działań na rzecz tego bezpieczeństwa bądź 

wspomagania podmiotów realizujących takie zadania zgodnie z uregulowaniami 

formalnymi.  

W rozdziale tym prezentuję wyniki badań zdolności SZ RP do podejmowania 

działań w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ich możliwe 

zadania i kompetencje, formy i środki oddziaływania oraz gotowość do działania 

w tej sferze bezpieczeństwa.  

Współczesne postrzeganie sił zbrojnych zrywa z tradycyjnym sprowadza-

niem ich roli jedynie do stosowania przemocy zbrojnej. Zmiana tego podejścia 

jest widoczna w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, strategii wojskowej 

oraz strategiach poszczególnych działów administracji państwowej. B. Balcero-

wicz twierdzi, że współczesnymi celami działania sił zbrojnych są
397

: 

 zapobieganie powstawaniu zagrożeń oraz ich ograniczanie; 

 ochrona bytu narodowego i państwowego w warunkach skonkretyzowania 

się tych zagrożeń; 

 zapewnienie nienaruszalności terytorium państwa; 

 zapewnienie suwerenności państwowej rozumianej jako wyłączność  

w zakresie egzekwowania prawa na jego terytorium. 

                                                      
395 Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7 wprowadzona rozkazem 

nr 42/Szkol./P3 szefa Sztabu Generalnego z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do 

użytku „Doktryny Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” DD/7. 
396 Tamże. 
397 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010, s. 29. 
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W tym rejestrze celów SZ odnajdujemy interesujący nas udział SZ RP  

w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznych w postaci udziału SZ RP  

w obronie praworządności, porządku publicznego i trwałości państwa
398

. Reali-

zacja tego zapisu może być postrzegana z perspektywy bezpośredniego i po-

średniego zaangażowania sił zbrojnych. W przypadku zaangażowania bezpo-

średniego w ochronę praworządności i porządku publicznego mamy do czynie-

nia z udziałem potencjału osobowego i sprzętowego w wykonywaniu konkret-

nych czynności ochronnych. Działanie pośrednie obejmuje obecność sił zbroj-

nych w świadomości społecznej jako czynnik, kształtujący poczucie bezpieczeń-

stwa, uczestniczenie przedstawicieli sił zbrojnych w podmiotach kolegialnych 

tego rodzaju bezpieczeństwa oraz szkolenie i kształcenie podmiotów zewnętrznych. 

W innym ujęciu, rozpatrywany problem można postrzegać ze względu na 

zewnętrzną i wewnętrzną funkcję sił zbrojnych. Funkcja zewnętrzna to osiąganie 

i utrzymanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Funkcja wewnętrzna to 

osiąganie i utrzymanie ładu społecznego w ramach organizacji państwowej, jest 

kwestią porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego
399

.  

3.1. Zadania i kompetencje 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa  

i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszal-

ności jego granic
400

. Są podmiotem stojącym na straży suwerenności i niepodle-

głości narodu polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Ponadto mogą brać 

udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach 

antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, 

a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu
401

. Stan ewidencyjny żołnie-

rzy w Siłach Zbrojnych RP wynosi ogółem 100 272, w tym: oficerowie (genera-

łowie – 140) 22 705; podoficerowie – 41 779, szeregowi – 33 317, kandydaci do 

zawodowej służby wojskowej (elewi, podchorążowie) – 2471
402

. 

W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą jako ich rodzaje: 1) Wojska Lądowe;  

2) Siły Powietrzne; 3) Marynarka Wojenna; 4) Wojska Specjalne
403

. 

                                                      
398 Pozostałe cele pośrednie to: 1) wspieranie polityki i ochrona interesów państwa na arenie 

międzynarodowej; 2) realizacja zobowiązań międzynarodowych i sojuszniczych w zakresie użycia 

sił zbrojnych. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, dz. cyt., s. 30. 
399 B. Balcerowicz, dz. cyt., s. 32. 
400 Art. 26 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
401 Art. 3. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej, DzU z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z późn. zm. 
402 Na podstawie informacji MON, http://www.mon.gov.pl/pl/strona/47/LG_54_55 [dostęp 

29.07.2010 r.]. 
403 Art. 3. ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
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Wojska Lądowe są przeznaczone do zapewnienia obrony przed uderzeniami 

lądowo-powietrznymi w dowolnym rejonie, na każdym kierunku działania i w obli-

czu każdej formy zagrożenia militarnego. Siły Powietrzne są rodzajem sił zbrojnych 

przeznaczonym do obrony przestrzeni powietrznej kraju. Funkcjonują w ramach 

narodowego systemu obrony powietrznej, który jest zintegrowany z systemem 

sojuszniczym oraz z właściwym europejskim systemem cywilno-wojskowym. 

Marynarka Wojenna jest przeznaczona do obrony interesów państwa na polskich 

obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie 

wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strate-

gicznej operacji obronnej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Ma-

rynarka Wojenna utrzymuje zdolności do realizacji zadań związanych z zapew-

nieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza 

nim. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej 

w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Wojska 

Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych tak w kraju, jak  

i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny; prowadzone we współ-

działaniu z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie.  

Ponadto wszystkie rodzaje wojsk są przygotowane do realizacji zadań wynika-

jących z międzynarodowych zobowiązań Polski związanych z zapewnieniem bez-

pieczeństwa
404

. Siły zbrojne składają się z jednostek wojskowych i związków 

organizacyjnych
405

. W skład sił zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Woj-

skowa
406

, Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Inspektorat Wsparcia Sił Zbroj-

nych, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Po ogłoszeniu powszechnej lub 

częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny częścią sił zbrojnych stają się również 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego
407

. W wa-

runkach normalnego funkcjonowania państwa żołnierz zawodowy, za jego pisem-

ną zgodą, może także pełnić zawodową służbę wojskową w tych formacjach, jak 

również Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Ra-

dy Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Departamencie Sądów Woj-

skowych Ministerstwa Sprawiedliwości lub Agencji Wywiadu i innych instytu-

cjach i podmiotach realizujących szczególne zadania na rzecz obronności oraz 

bezpieczeństwa państwa
408

. 

                                                      
404 Zob. szerzej: Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, MON, Warszawa 2008. 
405 Przez związek organizacyjny rozumie się jednostki wojskowe zorganizowane w określoną 

strukturę, w szczególności w korpus, dywizję lub brygadę, funkcjonującą samodzielnie albo w 

składzie rodzaju Sił Zbrojnych. 
406 Art. 3 ust. 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
407 Tamże, art. 3 ust. 8. 
408 Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

DzU z 2010 r., nr 90, poz. 593 z późn. zm.,  



114 

Spośród wszystkich formacji SZ RP Żandarmeria Wojskowa jest najbardziej 

zbliżona kompetencjami, zadaniami, strukturą, wyposażeniem i przygotowaniem 

do analogicznych Policji. Stąd szczególne miejsce zajęła ona w obszarze podję-

tych przez mnie badań.  

W Siłach Zbrojnych RP zadania przewidziane dla Policji w stosunku do 

wszystkich żołnierzy wykonują Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy 

porządkowe
409

. Żandarmerię Wojskową tworzą: Komenda Główna Żandarmerii 

Wojskowej, terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej, specjali-

styczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej. Terenowymi jednost-

kami organizacyjnymi Żandarmerii Wojskowej są oddziały Żandarmerii Woj-

skowej, wydziały Żandarmerii Wojskowej
410

. W strukturze Żandarmerii funk-

cjonują piony: dochodzeniowo-śledczy, prewencyjny oraz administracyjno-logi-

styczno-techniczny. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są
411

: 

 zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej; 

 ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek 

wojskowych oraz w miejscach publicznych; 

 ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zama-

chami naruszającymi te dobra; 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ujawnianie i ściganie ich spraw-

ców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wy-

kroczeń;  

 zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom 

patologicznym, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach 

Zbrojnych;  

 współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami wła-

ściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poli-

cjami wojskowymi; 

 zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i li-

kwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszu-

kiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę 

życia i zdrowia oraz mienia. 

                                                      
409 Art. 2 ustawy o Policji, dz. cyt. 
410 Do 10 lipca 2010 r. były nimi również placówki Żandarmerii Wojskowej, które obecnie są 

zamiejscowymi komórkami wewnętrznymi oddziałów lub wydziałów Żandarmerii Wojskowej. 

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach od-

szkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą 

wojskową oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 113, poz. 745, art. 8. 
411 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-

rządkowych, DzU nr 123, poz. 1353 z późn. zm. 
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Żandarmeria Wojskowa wykonuje swoje zadania poprzez
412

: 

 kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku pu-

blicznego; 

 interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej lub po-

rządku publicznego; 

 opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny 

wojskowej i przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także występowanie do 

tych organów z wnioskami mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu 

przestępstw, wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych; 

 wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

 wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach przewi-

dzianych w przepisach o postępowaniu karnym i karnym skarbowym; 

 zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw i wykroczeń 

oraz sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych; 

 poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żoł-

nierzy, a także poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe broni, 

amunicji, materiałów wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz 

materiałów zawierających informacje niejawne; 

 wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn wojsko-

wych oraz kierowanie ruchem drogowym w zakresie i na zasadach prze-

widzianych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych; 

 kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz odznak  

i oznak wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego 

oraz przebywania poza terenami i obiektami jednostek wojskowych; 

 kontrolowanie posiadania uprawnień do używania munduru oraz odznak  

i oznak wojskowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepi-

sach o odznakach i mundurach; 

 konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego; 

 przymusowe doprowadzanie osób w zakresie i na zasadach przewidzianych w 

przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonaw-

czym i cywilnym; 

 asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych w zakresie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

 współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez 

masowych przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek woj-

                                                      
412 Art. 4 ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, dz. 

cyt. 
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skowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o bezpie-

czeństwie imprez masowych; 

 wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i wojskowych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury; 

 kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, w szczególności przecho-

wywania uzbrojenia i środków bojowych; 

 kontrolowanie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o narkomanii, a także wykonywanie 

czynności przewidzianych w tych przepisach dla organów wojskowych; 

 wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, 

a także zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmują-

cych kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych. 

Żandarmeria Wojskowa wykonuje również czynności na polecenie sądu woj-

skowego i prokuratora wojskowego oraz sądu powszechnego i prokuratora po-

wszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także organów administracji 

rządowej i wojskowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowią-

zek ten wynika z odrębnych przepisów
413

. 

Żandarmeria Wojskowa współdziała z ABW
414

, Policją
415

, Strażą Graniczną
416

, 

Inspekcją Celną
417

, organami kontroli skarbowej
418

, Biurem Ochrony Rządu
419

 

oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w 

sprawach o przestępstwa oraz organami, którym przysługują uprawnienia oskar-

życiela publicznego i organami uprawnionymi do nakładania grzywien w formie 

mandatu karnego
420

.  

                                                      
413 Art. 4. ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, dz. cyt. 
414 Szczegółowe zasady określono w porozumieniu z szefem Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego z 17.10.2002 r. o współdziałaniu ŻW i ABW. 
415 Porozumienie z komendantem głównym Policji z 16.01.2002 r. o współpracy Policji i ŻW. 
416 Porozumienie z komendantem głównym Straży Granicznej z 10.01.2002 r. o współdziała-

niu ŻW i Straży Granicznej. 
417 Porozumienie z Głównym Inspektorem Celnym z 10.01.2002 r. o współdziałaniu ŻW i In-

spekcji Celnej. 
418 Porozumienie z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej z 15.01.2002 r. w sprawie 

współdziałania.  
419 Porozumienie z Biurem Ochrony Rządu z 8.01.2001 r. w sprawie zasad współdziałania ŻW 

i BOR. 
420 § 2 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 

współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z orga-

nami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, DzU nr 157, poz. 1842. 
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Charakteryzując działania podejmowane w ramach takiej współpracy zwrócić 

należy uwagę na zmianę właściwości przedmiotowo-podmiotowej ŻW wynikają-

cą ze zmiany Kodeksu postępowania karnego. Wszystkie przepisy wykonawcze 

oraz porozumienia zawarte przez ŻW powstawały w momencie obowiązywania 

poprzedniej kognicji sądów wojskowych
421

. A zatem oceniając realną możliwość 

realizacji wspólnych działań z innymi podmiotami uwzględniać należy obowiązu-

jące przesłanki właściwości sądów wojskowych, prokuratury i ŻW
422

. Jednocze-

śnie bez zmian pozostaje realizowanie kontroli ruchu drogowego, służby patro-

lowej, służby konwojowej. Na podstawie art. 129 ustawy kodeks ruchu drogowe-

go ust 4 w niezmienionej formie pozostaje prowadzenie przez ŻW kontroli ruchu 

drogowego tj.: „kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazda-

mi SZ RP oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kie-

rujących innymi pojazdami, a także kierowania ruchem drogowym w związku  

z pilotowaniem kolumn wojskowych należy również do Żandarmerii Wojskowej  

i wojskowych organów porządkowych. W tym samym zakresie Żandarmerii Woj-

skowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjan-

tów określone w ust 2”. Wykonywanie zadań z zakresu służby patrolowej i kon-

wojowej także pozostają bez zmian. Także wszystkie uprawnienia ŻW wynikające 

z art. 17 ustawy o ŻW i wojskowych organach porządkowych pozostają niezmie-

nione przez nowelizację kpk
423

. 

Biorąc pod uwagę zakres współdziałania określony rozporządzeniami, wspólne 

działania polegają w szczególności na
424

: 

 stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym 

terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku pu-

blicznego; 

 wzajemnym korzystaniu ze środków łączności, środków transportu, psów 

służbowych podczas prowadzenia wspólnych działań lub ściganiu spraw-

ców przestępstw i wykroczeń; 

                                                      
421 Zob. szerzej s. 26–27.  
422 Kwestia tych przesłanek była i wciąż pozostaje przedmiotem interpretacji i dyskusji. 

Świadczy o tym treść Analizy przepisów uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej usta-

wą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw, w zakresie dotyczącym pospolitych karalnych czynów zabronionych (opracowanie 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej); Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2009 r. WZP 

2/09 (OSNKW 2009/9/73, Biul.SN 2009/9/25), czy też wątpliwości wyrażane przez B. Packa (No-

we żandarmskie wyzwania, artykuł niepublikowany).    
423 Zmiana zakresu właściwości podmiotowo–przedmiotowej Żandarmerii Wojskowej w związ-

ku z nowelizacją przepisów kpk oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko Ministerstwa Obrony 

Narodowej, http://www.wp.mil.pl/pl/strona/256/PG_154_226. 
424 § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami 

uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych..., dz. cyt.  
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 organizowaniu i prowadzeniu wspólnych patroli; 

 wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spo-

koju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozryw-

kowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych; 

 współpracy podczas zabezpieczania miejsca przestępstwa w celu niedo-

puszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów 

uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia; 

 udzielaniu, w miarę potrzeby, pomocy podczas doprowadzania do wła-

ściwych organów sprawców przestępstw i wykroczeń. 

ŻW współdziała również z wojskowymi organami porządkowymi oraz do-

wódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów, sze-

fem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do 

realizacji jego zadań ustawowych. 

Współdziałanie Straży Ochrony Kolei z ŻW polega w szczególności na
425

: 

 wspólnym prowadzeniu działań porządkowych i prewencyjnych w celu 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pocią-

gach i innych pojazdach kolejowych; 

 wzajemnym korzystaniu z będących w dyspozycji Straży Ochrony Kolei  

i Żandarmerii Wojskowej środków łączności, środków lokomocji i innych 

środków technicznych oraz psów służbowych podczas prowadzenia działań; 

 współpracy w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz mienia na obszarze 

kolejowym; 

 współpracy w zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszcze-

nia do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa przed przybyciem orga-

nów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia; 

 współpracy podczas prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach  

o wykroczenia w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach  

o wykroczenia; 

 wspólnym prowadzeniu bezpośredniego pościgu za sprawcą przestępstwa; 

 udzielaniu w miarę potrzeby pomocy podczas doprowadzania do organów 

Policji sprawców przestępstw i wykroczeń. 

                                                      
425 § 1 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form 

współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową, dz. cyt. 
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Komendanci SOK i komendanci jednostek organizacyjnych ŻW realizują 

współdziałanie poprzez
426

: 

 stałą wymianę informacji w formie pisemnej; dotyczącą popełnianych 

przez żołnierzy przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym, na 

dworcach i w pociągach; 

 ustalanie szczegółowego sposobu współdziałania w celu zapewnienia po-

rządku i bezpieczeństwa w zagrożonych rejonach; 

 organizowanie wspólnych patroli na dworcach, stacjach i odcinkach linii ko-

lejowych, na których występuje nasilenie przestępstw i wykroczeń popełnia-

nych przez żołnierzy; 

 podejmowanie środków zapewniających porządek i bezpieczeństwo na 

obszarze kolejowym, na dworcach i w pociągach w okresach masowych 

przejazdów osób powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i 

zwolnionych z tej służby; 

 organizowanie wspólnych szkoleń oraz spotkań informacyjnych w celu 

analizy zagrożeń i sposobów ich eliminacji oraz doskonalenia współdzia-

łania. 

Do jej zadań należy wykonywanie czynności ochronnych wobec: 1) ministra 

obrony narodowej, sekretarza stanu – pierwszego zastępcy ministra obrony naro-

dowej i sekretarza lub sekretarzy stanu oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego; 2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu, marszałka 

Senatu i prezesa Rady Ministrów podczas ich pobytu na terenie jednostek woj-

skowych; 3) niektórych członków wojskowych delegacji zagranicznych przeby-

wających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) osób oraz delegacji ochra-

nianych przez Biuro Ochrony Rządu podczas ich pobytu na terenie jednostek woj-

skowych; 5) innych osób na podstawie odrębnej decyzji ministra obrony narodo-

wej
427

. 

Czynności ochronne wobec osób wykonują w formie: 

 ochrony bezpośredniej, 

 ochrony w miejscach pracy, 

 ochrony w miejscach czasowego pobytu, 

 pilotowania kolumn pojazdów, 

 rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, 

 ochrony sanitarnej żywienia, 

                                                      
426 § 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form 

współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową, dz. cyt. 
427 § 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób,  

w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu 

współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu, DzU nr 16, poz. 159 z późn. 

zm. 
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 czynności rozpoznawczych i prewencyjnych wobec obsługi prasowej i ra-

diowej. 

W sferze bezpieczeństwa w ruchu drogowym żołnierze ŻW posiadają znacz-

ne możliwości oddziaływania na jego stan. Jedną z nich jest kierowanie ruchem 

drogowym w związku z pilotowaniem kolumn wojskowych. Umundurowani 

żołnierze ŻW i żołnierze wojskowych organów porządkowych, wykonując te 

czynności wydają polecenia i sygnały w celu krótkotrwałego zamknięcia lub 

otwarcia ruchu na drodze na czas przejazdu pojazdu lub kolumny (kolumn) po-

jazdów wojskowych
428

. Takie zabezpieczenie przejazdu przez własne siły nie-

wątpliwie przyczynia się do ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym bez an-

gażowania innych służb. Należy zwrócić uwagę na to, że kierowaniem ruchem 

w związku z pilotowaniem kolumny wiąże się z wydawaniem poleceń i sygna-

łów wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kolejnym możliwym 

oddziaływaniem żołnierzy ŻW i wojskowych organów porządkowych w tej 

sferze są ich uprawnienia do kierowania ruchem drogowym na drogach publicz-

nych w ramach szkolenia
429

. Ta forma koresponduje z przekonaniem jednego  

z badanych ekspertów, który stwierdził, że SZ RP, wykonując ćwiczenia i inne 

działania treningowe, powinny czynić to w warunkach realnych. Szkolenie  

w warunkach realnego ruchu drogowego przy odpowiedniej koordynacji z dzia-

łaniami Policji może stanowić znaczne wsparcie dla jej działań. Ponadto żołnie-

rze ŻW i wojskowych organów porządkowych mogą kierować ruchem drogo-

wym w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub zdrowia albo przywracania 

zakłóconego porządku publicznego do czasu zakończenia akcji albo przejęcia 

tych czynności przez właściwy organ. We wszystkich wymienionych okoliczno-

ściach przed przystąpieniem do kierowania ruchem drogowym żołnierze ŻW  

i żołnierze wojskowych organów porządkowych powinni – w miarę możliwości 

– powiadomić właściwą terytorialnie jednostkę Policji
430

. 

W sferze wymiany informacji współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z Po-

licją jest realizowane poprzez ewidencjonowanie kierowców naruszających 

przepisy ruchu drogowego. W razie stwierdzenia naruszenia tych przepisów, 

podlegającego wpisaniu do ewidencji przez żołnierza, pełniącego czynną służbę 

wojskową lub inną osobę kierującą pojazdem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, komendant jednostki organizacyjnej ŻW informuje niezwłocznie o tym 

                                                      
428 § 11 ust. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie 

kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i woj-

skowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Poli-

cją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, DzU nr 40, 

poz. 364. 
429 Tamże, § 11 ust. 2. 
430 Tamże, § 12. 
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komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce za-

mieszkania tej osoby
431

. Przekazuje mu również informację od sądu wojskowe-

go, prokuratora wojskowego lub starosty o postanowieniu (decyzji) o zatrzyma-

niu prawa jazdy, o decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowa-

nia pojazdem albo o orzeczeniu środka karnego lub kary dodatkowej zakazu 

prowadzenia pojazdów. 

Poszukując zadań SZ RP w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego należy wspomnieć o Marynarce Wojennej RP. Do jej istotnego od-

działywania zaliczyć należy: 

 wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej i 

polskiej strefy ekonomicznej, 

 udział w ratowaniu życia w polskiej strefie ratownictwa (SAR – Serach 

and Rescue) oraz ratowanie załóg samolotów we współdziałaniu z siłami 

powietrznymi, 

 zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich po-

przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, 

 udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich
432

. 

Istotna dla bezpieczeństwa w stanie zwyczajnym jest również współpraca 

urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną polegająca m.in. 

na: a) ratowania życia ludzkiego na morzu, b) koordynacji akcji: przeciwpowo-

dziowych, przeciwsztormowych i przeciwpożarowych, c) nadzoru nad porząd-

kiem żeglugowym, d) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach mor-

skich oraz morskich portach i przystaniach, e) kontroli i nadzoru ruchu morskie-

go
433

. Ważnym elementem wykorzystywanym do zapewnienia bezpieczeństwa 

jest wzajemna wymiana informacji i współdziałanie w zakresie: a) bezpieczeń-

stwa żeglugi morskiej, b) korzystania z dróg morskich, portów i przystani,  

c) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją 

zasobów mineralnych dna morskiego, d) prowadzenia prac podwodnych i wy-

dobywania mienia z morza, e) ochrony środowiska morskiego przed zanieczysz-

czeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych 

substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i gór-

niczego, f) warunków żeglowności dróg morskich oraz porządku portowo-

żeglugowego, g) sytuacji lodowych, sztormowych i powodziowych
434

. 

                                                      
431 § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu..., dz. cyt. 
432 K. Rokiciński, T. Szubrycht, M. Zieliński, Zasady wykorzystania sił morskich, Warszawa 

2006, s. 18. 
433 § 1 pkt 1) rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 

r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną, DzU nr 75, 

poz. 850. 
434 Tamże, § 1 pkt 2. 
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Wspomniane już Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wspomaga 

urzędy morskie w zakresie: badań hydrograficznych i pomiarów geodezyjnych; 

oznakowania nawigacyjnego dróg morskich, portów i przystani morskich; wy-

znaczania dróg morskich, red i kotwicowisk oraz ustalania ich wielkości; opra-

cowywania wydawnictw kartograficznych i nautycznych, w tym ostrzeżeń na-

wigacyjnych; budowy i utrzymania systemów radionawigacyjnych
435

. Realizacja 

takich zadań stanowi niewątpliwie znaczny wpływ na bezpieczeństwo polskiego 

obszaru morskiego. 

Siły Zbrojne RP wspierają układ pozamilitarny w ramach systemu zarządzania 

kryzysowego. Mogą brać udział w reagowaniu na wszelkie możliwe zagrożenia 

niemilitarne
436

: 

 obrona przed terroryzmem, 

 likwidacja skutków awarii chemicznych i radiacyjnych, 

 akcje poszukiwawczo-ratownicze, 

 działania przeciwepidemiczne, 

 akcje przeciwpowodziowe i przeciwlodowe, 

 akcje odśnieżania, 

 wzmocnienie straży granicznej w ochronie granicy, 

 wzmocnienie Policji w sytuacjach przywracania porządku publicznego, 

 ochrona i obrona obiektów, 

 gaszenie pożarów przestrzennych, 

 oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych.  

Udział Sił Zbrojnych RP w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

przewiduje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, którym przypisuje
437

: 

 zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, 

 udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach 

reagowania kryzysowego i humanitarnych, 

 wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu. 

                                                      
435 § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 

r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną, dz. cyt. 
436 Reagowanie odbywa się na podstawie Planu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbroj-

nych RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, który uwzględnia: 1) plan udziału SZ RP  

w obronie przed terroryzmem; 2) plan udziału SZ RP w zwalczaniu powodzi i zjawisk lodowych;  

3) plan udziału SZ RP w akcji odśnieżania; 4) plan udziału SZ RP w akcjach ratowniczo-

gaśniczych  

i usuwaniu skutków pożarów przestrzennych; 5) plan udziału SZ RP w likwidacji skutków awarii 

technicznych z toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) i wypadków radiacyjnych; 6) plan 

udziału SZ RP w oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych; 7) plan 

udziału SZ RP w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych; 8) plan działań przeciw epidemiologicz-

nych. 
437 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, dz. cyt., pkt 55. 
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Wypełnienie zadań związanych z udziałem SZ w zapewnieniu bezpieczeń-

stwa wewnętrznego państwa i pomocy społeczeństwu jest związane z:  

 monitorowaniem i ochroną przestrzeni powietrznej oraz wsparciem 

ochrony granicy lądowej i wód terytorialnych;  

 prowadzeniem działalności rozpoznawczej i wywiadowczej; 

 monitorowaniem skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicz-

nych na terytorium kraju; 

 oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebez-

piecznych pochodzenia wojskowego; 

 prowadzeniem działań poszukiwawczo-ratowniczych; 

 pomocą władzom państwowym, administracji publicznej oraz społeczeń-

stwu w reagowaniu na zagrożenia
438

. 

Ze względu na przyjęte ograniczenia badawcze w zakresie działania SZ RP  

w warunkach normalnego funkcjonowania państwa (z wyłączeniem reagowania 

kryzysowego) można stwierdzić, że w warunkach tych siły zbrojne przede 

wszystkim realizują zadania oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych  

i niebezpiecznych, a ich udział odbywa się w trybie interwencji, które są nor-

malnymi i spodziewanymi zdarzeniami życia codziennego.  

Oczywiste jest, że na prawie całym terytorium RP odkrywanie niewybuchów 

i materiałów niebezpiecznych jest nieuchronne i nie może stanowić zaskoczenia, 

podobnie jak występowanie przestępczości i wypadków drogowych. Tym sa-

mym nie można zgodzić się z powszechnym podejściem, zakładającym, że  

w razie tego zagrożenia wymagane jest tzw. reagowanie kryzysowe
439

. Wystę-

powanie niewybuchów jest często traktowane jako normalna przeszkoda inwe-

stycyjna. Świadczy o tym wymóg zapewniania w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych nadzoru saperskiego – na równi z nadzorem geologicznym, hy-

drogeologicznym i archeologicznym. Przecież w przypadku napotkania niebez-

piecznych przeszkód geologicznych, hydrologicznych nikt o reagowaniu kryzy-

sowym nie myśli. 

Badanie zdolności sił zbrojnych do ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego obejmuje również tak zwaną asystencję wojskową. Termin ten odnosi 

do różnych form pomocy udzielanej władzom cywilnym, będącej następstwem 

prawnie umocowanego żądania określonego organu. Istotą asystencji jest wystą-

pienie formalnie określonego trybu i zakresu uzyskiwania wsparcia przez odpo-

                                                      
438 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, dz. cyt., pkt 79. 
439 Np. Procedura reagowania kryzysowego na niewypały i niewybuchy – Sytuacja nr 4. Za-

rządzenie nr 1429 komendanta głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadze-

nia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, Dz. Urz. KGP nr 3, poz. 8. Należy 

również zaznaczyć, że reagowanie kryzysowe określone zarządzeniem nie jest tożsame z ustawo-

wym reagowaniem kryzysowym.  
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wiednie podmioty, zwykle w sytuacjach szczególnych, w których nie mogą one 

samodzielnie zrealizować swych zadań. Precyzyjne regulacje prawne dotyczące 

asystencji wojskowej w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego moż-

na odnaleźć w przepisach z początku XX wieku. W okresie tym podstawę użycia 

wojska do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowił dekret  

o użyciu wojska w wypadkach wyjątkowych
440

. Uprawniał on ministra spraw 

wewnętrznych do występowanie z żądaniem jego użycia w sytuacjach szczegól-

nych, gdy porządek publiczny nie mógł być dostatecznie zabezpieczony przez 

organy mu podległe
441

. Użycie sił zbrojnych do wspomagania ochrony bezpie-

czeństwa i porządku publicznego było również możliwe na mocy przepisów  

o postępowaniu doraźnem
442

. Ten szczególny tryb ścigania przestępstw mógł 

być wprowadzany przez Radę Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości  

w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych, jeśli szerzyły się one w spo-

sób szczególnie niebezpieczny dla porządku i bezpieczeństwa publicznego lub 

istniała groźba bezpośredniego ich szerzenia się
443

. W okresie obowiązywania 

trybu doraźnego, na czas trwania posiedzeń sądowych, właściwa władza admini-

stracyjna mogła zwrócić się do najbliższej władzy wojskowej o odpowiednią 

asystencję wojskową. Wnioskowanie o asystencję następowało w przypadkach, 

gdy organy policji państwowej, które miały być użyte do ochrony sądu, mogły 

być niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa sądu
444

. Na ówczesne 

regulacje prawne warto również spojrzeć poprzez osobowy zakres działania 

Żandarmerii Wojskowej, który rozciągał się również na osoby cywilne, co do 

których, w myśl szczególnych przepisów, była dopuszczalna ingerencja władz  

i organów wojskowych celem utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku 

publicznego
445

. W stosunku do tych osób działania te miały charakter pomocni-

czy i odnosiły się do przypadków: 

 schwytania na gorącym uczynku przestępstwa ściganego z urzędu lub 

bezpośrednio potem w czasie pościgu, jeżeli natychmiastowe wkroczenie 

cywilnych organów bezpieczeństwa publicznego jest niemożliwe; 

                                                      
440 Dekret z 2 stycznia 1919 roku o użyciu wojska w wypadkach wyjątkowych, DzU nr 1, poz. 

80. 
441 Tamże, art. 2. 
442 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. o postępowaniu do-

raźnem, DzU nr 33, poz. 315. 
443 Tamże, art. 1. 
444 Tamże, art. 19. 
445 § 1 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wojskowych z dnia 17 listopada 1936 r. wydane co 

do § 25–29 w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem sprawiedliwości,  

w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarme-

rii, DzU nr 88, poz. 618. 
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 popełnienia w budynku zajętym przez siły zbrojne albo w obrębie jed-

nostki wojskowej (formacji, zakładu, urzędu) przestępstwa ściganego  

z urzędu, nienależącego do właściwości sądów wojskowych
446

. 

W przepisach, regulujących służbę tej formacji, również normowano kwestie 

asystencji, wskazując na jej działalność służbową, polegająca na udzielaniu po-

mocy (asystencyj) władzom cywilnym w ramach obowiązujących przepisów  

o udzielaniu pomocy wojskowej władzom cywilnym (służba asystencyjna)
447

. 

Służba asystencyjna polegała na udzielaniu przez Żandarmerię pomocy wła-

dzom cywilnym podczas tłumienia rozruchów oraz na współdziałaniu w razie 

klęsk żywiołowych i we wszystkich innych przypadkach, w których była do-

puszczalna pomoc wojskowa władzom cywilnym. 

Przywoływane przepisy rozgraniczały asystencję od współdziałania Żandar-

merii z cywilnymi władzami i organami bezpieczeństwa. Współdziałanie to 

dotyczyło spraw, wynikających z powszechnego wymiaru sprawiedliwości, 

sprawowanego przez cywilne władze sądowe i prokuratorskie oraz spraw zwią-

zanych z zapobiegawczą i wykonawczą służbą bezpieczeństwa publicznego. 

Organy Żandarmerii były obowiązane udzielać cywilnym władzom i organom, 

powołanym do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw, pomocy służbo-

wej w stosunku do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu, oraz w sto-

sunku do wszystkich osób zamieszkałych albo przebywających na terenach  

i obiektach wojskowych, do których dostęp organów cywilnych podlega ograni-

czeniom. Pomoc następowała również na wezwanie służbowe tych organów  

w celu pokonania oporu, zabezpieczenia porządku publicznego oraz we wszyst-

kich innych przypadkach, w których pomoc taka jest dopuszczalna ze względu 

na przeznaczenie Żandarmerii jako wojskowego organu bezpieczeństwa pu-

blicznego. 

Współcześnie Siły Zbroje RP zostały wyposażone w wiele uprawnień umoż-

liwiających im wspieranie systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Są 

to zarówno możliwości współuczestniczenia w reagowaniu kryzysowym, jak 

również wykonywania czynności na rzecz bezpieczeństwa w warunkach nor-

malnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa.  

Odnosząc się do unormowań i tradycji historycznych w zakresie udziału SZ 

RP w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanu obecnego 

– zdają się być one podobne. Jedna z obecnych podstawowych regulacji jest 

zawarta w ustawie o Policji
448

, z której wynika, że w ściśle określonych przy-

padkach, jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów Policji okaże się 

                                                      
446 Tamże, § 2. 
447 § 3 rozporządzenia wydanego co do § 25–29..., dz. cyt. 
448 Art. 18 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji, dz. cyt. 
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niewystarczające, do pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji 

mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej
449

. Może wystąpić w razie zagrożenia, zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 

 niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli; 

 bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach; 

 bezpośredniego zagrożenia obiektów i urządzeń ważnych dla bezpieczeń-

stwa lub obronności państwa, siedzib naczelnych organów władzy, na-

czelnych i centralnych organów administracji państwowej, wymiaru 

sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej, przedstawi-

cielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, organi-

zacji międzynarodowych, obiektów dozorowanych przez uzbrojone for-

macje ochronne; 

 zagrożenia przestępstwami o charakterze terrorystycznym bądź ich doko-

nania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpie-

czeństwa lub obronności państwa, mogące być niebezpieczne dla życia 

ludzkiego. 

Przedmiotowa pomoc Sił Zbrojnych RP następuje na podstawie postanowie-

nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek prezesa Rady 

Ministrów. Może ona być udzielona również samodzielnie przez oddziały i pod-

oddziały sił zbrojnych w ramach przeciwdziałania zagrożeniu przestępstwem  

o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów 

mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa 

bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego wówczas, 

gdy oddziały i pododdziały Policji nie dysponują możliwościami skutecznego 

przeciwdziałania tym zagrożeniom
450

. W przypadkach niecierpiących zwłoki 

decyzję o udzieleniu pomocy podejmuje minister obrony narodowej na wniosek 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określając zakres i formę pomocy, 

zawiadamiając o niej niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pre-

zesa Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie wydaje 

postanowienie o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji. Procedurę użycia jedno-

stek Policji i SZ przedstawiono graficznie na rysunku 3.  

                                                      
449 Należy przez to rozumieć jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wy-

dzielone do realizacji zadań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, lub utworzone w tym celu 

zgrupowania zadaniowe. § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłóce-

nia porządku publicznego, DzU nr 135, poz. 1134.  
450 Wprowadzone do działania zarządzeniem prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego ds. wewnętrznych. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzją ministra właściwe-

go ds. wewnętrznych z niezwłocznym powiadomieniem prezesa Rady Ministrów. 
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Rysunek 3. Procedura użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłóce-

nia porządku publicznego 

Użycie oddziałów Policji oraz oddziałów sił zbrojnych powinno być odpo-

wiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia po-

rządku publicznego. Stopień zagrożenia określa się na podstawie przewidywa-

nego rozwoju sytuacji, w tym zagrożenia popełnieniem przestępstw o charakte-

rze terrorystycznym, oraz z uwzględnieniem aktualnego poziomu dostępności sił 

i środków pozostających w dyspozycji Policji. 

Niezwłocznie po zakończonych działaniach dowódca jednostki Policji i do-

wódca jednostki sił zbrojnych są obowiązani złożyć szczegółowe pisemne rapor-

ty bezpośrednim przełożonym. Powinny one zawierać w szczególności: 

 wskazanie stopnia policyjnego lub wojskowego, imienia i nazwiska do-

wódcy oddziału; 

 określenie liczebności oddziału oraz czasu i miejsca wykonanych działań; 

 opis sytuacji bezpośrednio poprzedzającej użycie oraz przebieg użycia 

oddziału; 
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 inne dane wymagane odnośnie do raportów, jeżeli były użyte środki 

przymusu bezpośredniego lub broń palna; 

 podpis dowódcy oddziału. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie sporządza szczegó-

łową informację dotyczącą użycia oddziałów Policji i przekazuje ją prezesowi 

Rady Ministrów oraz właściwemu wojewodzie (wojewodom). Minister obrony 

narodowej niezwłocznie sporządza szczegółową informację dotyczącą użycia 

oddziałów Sił Zbrojnych i przekazuje ją Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-

skiej, prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-

nych oraz właściwemu wojewodzie (wojewodom). 

Podsumowując asystencję sił zbrojnych w formie udzielania pomocy poprzez 

użycie jej oddziałów i pododdziałów w razie zagrożenia bezpieczeństwa pu-

blicznego lub zakłócenia porządku publicznego, należy stwierdzić, że przesłan-

kami do jej stosowania będą zagrożenia o znacznej skali i ciężarze gatunkowym. 

Doświadczania wskazują, że mogą być to:  

 zbiorowe zakłócenia porządku publicznego, występujące jednocześnie  

w wielu różnych miejscach (zamieszki, bunty społeczne);  

 aktywne formy działań destruktywnych, wymagające reagowania na 

znaczną skalę z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni;  

 występowanie bezpośredniego zagrożenia i towarzyszącego mu poczucia 

społecznego zagrożenia lub wzburzenia (sytuacje kryzysowe), prowadzą-

cych do zachowań irracjonalnych o znacznej skali;  

 zdarzenia, wymagające interwencji wojsk specjalnych (np. GROM).  

Biorąc pod uwagę skalę zdarzeń, które mogą uzasadniać podjęcie decyzji  

o użyciu oddziałów i pododdziałów SZ RP, mimo że regulacje prawne jedno-

znacznie tego nie określają, wydaje się uprawnione wnioskowanie, że takie 

wsparcie odbywać się będzie przede wszystkim w sytuacjach poważnego kryzy-

su państwa i zagrożenia jego bezpieczeństwa. Jednak dotychczasowa praktyka 

wskazuje na konieczność zrewidowanie takiego stanowiska. Przykładem mogą 

być ćwiczenia zgrywających służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,  

w których zakłada się użycie jednostki GROM do interweniowania wobec 

sprawców uprowadzenia i przetrzymywania zakładników
451

. Oznacza to przewi-

dywanie użycia pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji w trybie 

postępowania niecierpiącego zwłoki, w sytuacji koniecznej interwencji Policji 

na zdarzenie lokalne, które nie ma cech wyjątkowości i przekroczenia jej nor-

malnych możliwości. Podobnie można wnioskować o możliwych przesłankach 

                                                      
451 Ćwiczenia zorganizowane przez Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w dniu 14 września 2010 r. pod kryptonimem Polonia 2010. 
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wspierania ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Żandarmerię 

Wojskową i inne jednostki SZ RP.  

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  

w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są 

niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, zarządza prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z ministrem obrony narodo-

wej
452

. Procedurę tę przedstawiono graficznie na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Procedura użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy 

Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia policjantów
453

, 

a uprawnienia te mogą być stosowane wobec wszystkich osób i w zakresie nie-

zbędnym do wykonania zadań. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasa-

dach i w trybie określonym dla policjantów.  

W przeciwieństwie do warunków użycia oddziałów i pododdziałów, w któ-

rych wymieniono przykładowe sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

lub zakłócenia porządku publicznego, uzasadniające ich użycie, przesłanki 

udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową zostały sprowadzone do ogól-

nego warunku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Taki zapis 

stwarza znaczną swobodę w określaniu zagrożeń uzasadniających wnioskowanie 

                                                      
452 Art. 18a ustawy o Policji, dz. cyt. 
453 Określone w art. 15–17 ustawy o Policji, dz. cyt. 
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o udzielenie takiego wsparcia. Okazuje się bowiem, że nawet stałe, cykliczne  

i przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, które ze 

względu na intensywność występowania wymagają okresowego i nadzwyczaj-

nego działania Policji, mogą powodować niewystarczalność sił policyjnych do 

wykonania przypisanych im zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego. 

Innym obszarem bezpieczeństwa państwa, w którym istnieje możliwość 

wsparcia przez SZ RP, są sytuacje wywołane zagrożeniami o charakterze sani-

tarnym, w których znaczącą siłą może być Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna. 

Organami Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej są: szef Służby Weterynaryjnej, 

Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego, wojskowi inspektorzy weterynaryjni
454

. 

Wojskowi inspektorzy weterynaryjni są upoważnieni w szczególności do: 

 wstępu na teren i do obiektów jednostek organizacyjnych podległych  

i nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, na teren i do obiektów 

zajmowanych przez wojska obce, przebywające na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, a także do środków transportu, w tym okrętów i statków 

powietrznych wykorzystywanych do przewozu produktów pochodzenia 

zwierzęcego i zwierząt na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz wojsk obcych; 

 przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej produktów pocho-

dzenia zwierzęcego i zwierząt przewożonych na potrzeby wojsk obcych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz okazania dokumentów i udo-

stępnienia niezbędnych danych związanych z prowadzonymi czynnościami; 

 pobierania nieodpłatnych próbek do badań laboratoryjnych; 

 dokonywania kontroli podmiotów zaopatrujących lub ubiegających się  

o zaopatrywanie jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych 

przez ministra obrony narodowej oraz wojsk obcych w produkty spożyw-

cze pochodzenia zwierzęcego
455

wydawania, niezbędnych ze względu na 

ochronę zdrowia i życia ludzkiego, decyzji i zaleceń w związku z naru-

szeniem przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-

weterynaryjnego
456

. 

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna współdziała z Inspekcją Weterynaryjną, 

Wojskową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Sanitarną, służbą zdrowia 

                                                      
454 § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie 

Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, DzU nr 47, poz. 313 z późn. zm.  
455 W zakresie i na zasadach określonych w prawodawstwie weterynaryjnym w rozumieniu art. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. 
456 § 8 ust. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie 

Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, dz. cyt.  
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w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra 

obrony narodowej oraz służbą weterynaryjną i służbą zdrowia jednostek wojsk 

obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
457

.  

Kolejnym obszarem bezpieczeństwa i porządku publicznego, w którym jest 

możliwy udział przedstawicieli SZ RP – jest działalność różnych organów kole-

gialnych zarówno powoływanych przez władzę publiczną, jak i przez organy 

społeczne. Analiza obowiązujących regulacji prawnych dotyczących powoływa-

nia i funkcjonowania organów zarządzających działaniami w ramach przyjętych 

strategii i programów pozwoliła na wyodrębnienie następujących dziedzin ak-

tywności, w których mogą być angażowani przedstawiciele Sił Zbrojnych: 

 bezpieczeństwo państwa, terenowe – udział w zespołach zarządzania kry-

zysowego wszystkich szczebli administracji publicznej; 

 bezpieczeństwo ruchu drogowego – udział w radach bezpieczeństwa ru-

chu drogowego; 

 bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – udział w zespołach ds. bez-

pieczeństwa na obszarach kolejowych; 

 readaptacja i pomoc skazanym – udział w radach ds. spraw społecznej re-

adaptacji i pomocy skazanym; 

 ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – udział w zespo-

łach koordynacyjnych programu „Razem bezpieczniej”. 

Zdolność Sił Zbrojnych RP do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego powinna być badana również z punktu widzenia zakresu współpracy cy-

wilno-wojskowej. Wymiar tej współpracy jest zdeterminowany koncepcją udzia-

łu wszystkich podmiotów w państwie zaangażowanych w ochronę bezpieczeń-

stwa narodowego. Państwo wypełnia obowiązek kształtowania jego podmiotów 

bezpieczeństwa (uprawnień, zadań, relacji pomiędzy nimi). W tych ramach 

istotna jest współpraca cywilno-wojskowa, kształtująca realizacje SZ RP z in-

nymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach 

normalnego funkcjonowania państwa. Zakres ten wykracza poza centralną część 

relacji cywilno-wojskowych, za którą uznaje się: funkcjonowanie państwa  

w czasie kryzysu polityczno-militarnego i wojny oraz nabiera szczególnego zna-

czenia w obliczu katastrof naturalnych, awarii technicznych i spowodowanego 

tymi zjawiskami zaangażowania SZ w utrzymanie porządku publicznego
458

. 

Zmiana paradygmatu postrzegania roli SZ w państwie spowodowała szcze-

gólne zainteresowanie centralną częścią relacji cywilno-wojskowych i wprowa-

dzeniem konkretnych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych w obszarze bez-

                                                      
457 Tamże, § 7. 
458 Zob. M. Wojciszko, Podstawy prawne wspólnych działań cywilno-wojskowych w sytua-

cjach szczególnych zagrożeń państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 1. 
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pieczeństwa narodowego
459

. Tendencja ta wynika również z faktu wstąpienia 

Polski do NATO i obowiązywania tam w terminologii wojskowej akronimu 

CIMIC (ang. civil-military co-operation) – oznaczającego koordynację działań, 

mającą na celu wsparcie sojuszniczych i narodowych sił zbrojnych, zachodzącą 

pomiędzy dowódcami wojskowymi oraz podmiotami cywilnymi, a także organi-

zacjami i agencjami międzynarodowymi, krajowymi i pozarządowymi
460

. 

Twierdzenie, że władze cywilne coraz częściej potrzebują środków wojskowych: 

z drugiej strony dla operacji militarnych ogromne znaczenie ma wsparcie cywil-

ne
461

, trafnie odzwierciedla, pogłębiające się wzajemne relacje pomiędzy współ-

pracującymi podmiotami. Dotyczy ono nie tylko sytuacji regulowanych usta-

wami, odnoszącymi się do stanów nadzwyczajnych, ale również do tego, co 

mieści się poza nimi. Przy czym równie istotne jest to, że siły zbrojne są naj-

ważniejszym i na razie niezastąpionym, decydującym narzędziem polityki i stra-

tegii bezpieczeństwa
462

. 

3.2. Formy i środki działań w sferze bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

Treścią tego podrozdziału są wyniki badań zaangażowania Sił Zbrojnych RP 

w ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. Zaan-

gażowanie to przyjmuje postać działań samodzielnych oraz działań wspólnych  

z innymi podmiotami. Działania wspólne wiążą się z występowanie relacji za-

chodzących pomiędzy SZ RP a podmiotami systemu ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. Relacje te determinują formy podejmowanych działań  

i stosowane środki.  

Przez relacje rozumiem rodzaj związków między podmiotem i jego otocze-

niem, którymi są akcje, reakcje, interakcje, stosunki, kontakty, więzi i oddziały-

wania
463

. Stosownie do przyjętych założeń i przedmiotu moich badań za zacho-

dzące pomiędzy SZ RP a pozostałymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego relacje przyjąłem: pomoc, współpracę i współdziałanie. 

Zgodnie z definicjami słownikowymi wsparciem jest: pomoc udzielona ko-

muś, zwłaszcza pomoc materialna
464

. Pomoc zaś może być traktowana jako for-

                                                      
459 Tamże, s. 104. 
460 Zob. szerzej: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002,  

s. 163. 
461 Koncepcja Strategiczna Sojuszu z 1999 r., cyt. za: M. Wojciszko, dz. cyt., s. 105. 
462 W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe AON” 

2008, nr 1, s. 26. 
463 Zob. M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań problemów bezpie-

czeństwa i obronności państwa, dz. cyt., s. 80. 
464 Słownik języka polskiego, t. 3, dz. cyt., s. 712. 
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ma jednostronnego, nie wzajemnego wsparcia, postać niesymetrycznej relacji 

wzajemnej. Jest działaniem podejmowanym po to, aby komuś pomóc, np.  

w trudnych lub niebezpiecznych sytuacjach albo w jakiejś pracy
465

.  

Współpraca jest pracą wykonywaną wspólnie z kimś, z innym; działalność 

prowadzona wspólnie
466

.  

Współdziałanie to tyle, co działać, pracować wspólnie z kimś, pomagać ko-

muś w jakiejś działalności
467

.  

W języku potocznym współpraca i współdziałanie są traktowane jako pojęcia 

bliskoznaczne. Określeniem tym są nazywane również inne rodzaje działań  

o dających się wskazać różnicach. Trafnie ujął je J. Prońko, zauważając, że 

współdziałanie odnosimy do działań jednorazowych – wtedy, gdy pragniemy 

podkreślić jedność celu wspólnych działań
468

, natomiast pojęcia współpraca 

używamy, gdy chcemy zaznaczyć długofalowość wspólnych działań, ich wielo-

płaszczyznowość
469

. Szerzej współdziałanie jest definiowane jako wspólne dzia-

łanie co najmniej dwóch autonomicznych podmiotów. Istotą współdziałania jest 

dążenie do efektywnego zrealizowania celów, do których podmioty te zostały 

powołane, ale wspólnym wysiłkiem. Współdziałanie powinno charakteryzować 

się takim cechami, jak wspólny cel uczestników; autonomiczność uczestników – 

brak stosunku podległości; dobrowolne uzgodnienie zadań do realizacji; reali-

zacja własnych zadań przez podmioty współdziałające, z których część polega 

na udzielaniu wzajemnej pomocy dla osiągnięcia celu głównego
470

. 

Przyjmuję zatem, że współdziałanie jest zorientowane na wspólnotę celów, 

dla których wspólne działania są podejmowane. Podczas współpracy cele po-

szczególnych podmiotów mogą być osiągane niezbieżnie. W dalszej części ni-

niejszej pracy tak zdefiniowane współdziałanie i współpraca zostaną wykorzy-

stane do klasyfikowania zidentyfikowanych form i metod działania na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowanych wspólnie z podmiota-

mi systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zabieg ten jest 

niezbędny, gdyż regulacje prawne w sposób nieostry określają możliwe działa-

nia wspólne. Przykładowo, pojęciem wsparcia posługują się twórcy prawa, regu-

lując kwestie relacji Sił Zbrojnych RP i Policji. W ustawie o Policji zawężone 

                                                      
465 Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 2, Warszawa 2000, s. 172. 
466 Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1981, s. 769. 
467 Tamże, s. 768. 
468 J. Prońko, Teoretyczne aspekty współdziałania. Materiały z konferencji pt. Współdziałanie 

struktur organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z pozostałymi elementami 

systemu obronnego. Warszawa 2006, s. 45. 
469 Tamże. 
470 W. Lidwa, Współdziałanie w walce lądowej, Toruń 2000, s. 90. 
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jest ono do kontekstu: sposób logistycznego wsparcia działań Policji
471

 i zakres 

wsparcia logistycznego Policji
472

. Do określenia innych istotnych relacji jest 

stosowane pojęcie pomocy. Sformułowania te nie odzwierciedlają jednak rze-

czywistych relacji zachodzących pomiędzy przedmiotowymi podmiotami. 

Jako kryterium, porządkujące postrzeganie udziału SZ RP w ochronie bez-

pieczeństwa i porządku publicznego, przyjąłem typologię działań wyróżnioną w 

prawie administracyjnym. Za J. Starościakiem
473

 przyjmuję zatem, że są to: sto-

sowanie ogólnie obowiązujących przepisów, wydawanie aktów administracyj-

nych, zawieranie porozumień administracyjnych, zawieranie umów, prowadze-

nie działalności społeczno-organizatorskiej, wykonywanie czynności materialno-

technicznych. Takie założenie uzasadnione jest faktem, że ochrona bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego jest realizowana przez określone prawem podmio-

ty, których działania są realizowane poprzez administrowanie bezpieczeństwem, 

a stosowane przez nie formy i sposoby działań wynikają z zakreślonych prawem 

regulacji, uwarunkowań i potrzeb.  

Poszczególnym formom działania można przyporządkować określone meto-

dy działania, przyjmując, że metoda jest to świadomy i konsekwentnie stosowa-

ny sposób postępowania dla osiągnięcia celu
474

. Należy również wspomnieć  

o stosowanych środkach w ich prawnej, rzeczowej i osobowej postaci. Przyją-

łem tu, że środkami prawnymi są szczególne uprawnienia przyznane wyspecjali-

zowanym podmiotom, umożliwiające szybką i skuteczną reakcję na niebezpie-

czeństwo, zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
475

. Mianem 

środków rzeczowych określa on potencjał zaopatrzeniowy i usługowy, składają-

cy się z takich elementów, jak zasoby materiałowe oraz nieruchomości i rzeczy 

ruchome wraz z ich obsługą. Środki osobowe utożsamiam z potencjałem ludz-

kim (siłami) możliwym do wykorzystania w działaniach stanowiących przed-

miot współpracy bądź współdziałania.  

Miejsce form, metod i środków realizacyjnych udziału SZ RP w ochronie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawiono na rysunku 5.  

                                                      
471 Dz. cyt, art. 18 ust. 8 pkt 3. 
472 Tamże, art. 18 ust. 9 pkt 3. 
473 J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 231. 
474 Słownik języka polskiego PWN, dz. cyt., t. 2, s. 137 
475 Do takiego definiowania skłaniają rozważania czynione przez E. Urę. Zob. szerzej: E. Ura, 

Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 240. 
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Rysunek 5. Miejsce form, metod i środków udziału SZ RP w ochronie bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego  

W tym miejscu warto powrócić do rysu historycznego udziału wojsk w ochronie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aktem wykonawczym do dekretu o użyciu 

wojska w wypadkach wyjątkowych było rozporządzenie o sposobie użycia wojska 

dla zabezpieczenia porządku publicznego
476

. Przewidywało ono możliwość wezwa-

nia wojska przez władze cywilne w przypadkach: do celów zapobiegawczych i ra-

towniczych podczas klęsk żywiołowych; do uprzedzenia lub stłumienia zbiorowych 

aktów gwałtu publicznego, zbrojnych wystąpień przeciw państwu, bezpieczeństwu 

życia i całości mienia obywateli; we wszystkich innych wypadkach, przewidzianych 

w poszczególnych ustawach administracyjnych lub sądowych
477

. Warunkiem ubie-

gania się o pomoc w wymienionych przypadkach były niewystarczające siły i środki 

władz cywilnych oraz wskazanie w żądaniu celu interwencji wojskowej, miejsca 

oraz liczebności żądanego oddziału i inne dane uzupełniające. Udzielanie pomocy 

następowało na rozkaz dowódcy właściwego Okręgu Generalnego. Określenie stanu 

liczebnego oddziału, rodzaj broni i innych warunków, przeznaczonych do pomocy 

władzy cywilnej należało do wyłącznej decyzji władz wojskowych
478

. Dla tak okre-

ślonej asystencji wojskowej przepisy przewidywały reakcję na przewidywane roz-

                                                      
476 Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska dla zabez-

pieczenia porządku publicznego, Dz. P.P.P. nr 35, poz. 276. 
477 Tamże, art. 1. 
478 Tamże, art. 7.  
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ruchy w formie pozostawania w gotowość do działań oraz bezpośrednią pomoc 

podczas likwidowania w razie ich wystąpienia. W trakcie gotowości do działań 

aktywność wojska sprowadzała się do: pozostawania w koszarach i oczekiwania na 

żądanie władz cywilnych do podjęcia interwencji w uprzednio wskazanych miej-

scach zagrożenia; w przypadkach mniejszej wagi wysłania we wskazane miejsca 

patroli i podjazdów w liczbie, składzie i na czas określony przez władze bezpieczeń-

stwa publicznego
479

. W związku z udzieloną pomocą wojskową w czasie rozruchów 

działania interwencyjne polegały na: ochronie ważnych obiektów przez ich obsadę  

i zabezpieczenie przed opanowaniem; wystawienie posterunków chroniących obiek-

ty i ich sąsiednie obszary; utrzymywanie w pogotowiu stałej dostatecznej siły zbroj-

nej; wysyłaniu odpowiedniej liczby co najmniej dwuosobowych patroli
480

. Warto 

podkreślić, że podstawową zasadą takiego wojskowego zaangażowania była dyrek-

tywa, zakładająca, że pomoc wojskowa przeznaczona jest na to, by dać władzom 

publicznym i ich organom należytą ochronę, a ich zarządzeniom zapewnić bez-

względny posłuch; nigdy zaś do sprawowania bezpośredniej funkcji policji (milicji) 

lub tych urzędów
481

. Podczas wykonywania swych zadań wojsko mogło stosować 

środki przymusu. W pierwszej kolejności przewidywano użycie przez piechotę ba-

gnetów. Jeśli okazywało się to niewystarczające, było dopuszczalne użycie broni 

palnej. Do zapobiegania powstawaniu oraz rozpędzania tłumu na ulicach i placach 

były stosowane patrole kawalerii. W razie poważnych rozruchów działania piechoty 

i kawalerii mogły być wspierane użyciem karabinów maszynowych, a przypadkach 

szczególnych artylerią. 

Obecnie problem form i metod udziału SZ RP w ochronie bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego jest bardziej złożony. Wiąże się to ze znaczną specjalizacją 

zarówno współczesnych SZ RP, jak i formacji powołanych do ochrony bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego.  

Stanowienie ogólnie obowiązujących przepisów jest czynnością polegającą na 

wydawaniu aktu normatywnego, który spełnia łącznie cechy: jednostronności aktu, 

skierowanie do nieoznaczonego kręgu osób. W kontekście tego należy wspomnieć o 

uczestnictwie towarzyszącym w procesie legislacyjnym innych podmiotów niż or-

gany stanowiące poprzez opiniowanie i przygotowywanie projektów ustaw, rozpo-

rządzeń, uchwał, zarządzeń, decyzji i wytycznych. W wypadku ministra obrony 

narodowej stanowienie prawa przyjmuje formę
482

: 

                                                      
479 Art. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska dla 

zabezpieczenia porządku publicznego, dz. cyt.. 
480 Tamże, art. 18. 
481 Tamże, art. 17. 
482 § 5 obwieszczenia ministra obrony narodowej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, 

Dz. Urz. MON nr 16, poz. 189. 
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 rozporządzenia lub zarządzenia – tylko, jeżeli projektowany akt prawny 

znajduje podstawę w wyraźnym przepisie rangi ustawy; 

 decyzji lub wytycznych – w pozostałych przypadkach. 

Szczególne istotne są rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczące 

określenia sposobu wykonywania uprawnień i czynności (np. w sprawie osób,  

w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz 

zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu) 

oraz działalności podległych mu organów (np. w sprawie Wojskowej Inspekcji We-

terynaryjnej). Stanowione przez ministra obrony narodowej akty prawne, wpływa-

jące na sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego szczegółowo są prezentowane 

w dalszej części pracy. W tym miejscu należy wspomnieć o opiniodawczej roli SZ 

RP w stanowieniu ogólnie obowiązujących przepisów o charakterze lokalnym. Taka 

możliwość wpływania na bezpieczeństwo i porządek publiczny skutkuje przykła-

dowo w procedurze ustalania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, poda-

wania i konsumpcji napojów alkoholowych na terenie gminy. Rady gmin, podejmu-

jąc uchwały w tej sprawie, powinny uprzednio ich projekty przedkładać do zaopi-

niowania m.in. właściwym dowódcom garnizonów wojskowych
483

. Nieprzedłożenie 

projektu do zaopiniowania stanowi podstawę do uchylenia uchwały przez wojewo-

dę. Oznacza to, że przedstawiciele SZ RP mogą wpływać na akty prawa miej-

scowego. 

Wydawanie aktów administracyjnych jest czynnością organu administra-

cyjnego opartą na ogólnie obowiązujących przepisach prawa, jednostronnie usta-

loną normą prawną, określającą sytuację konkretnie wskazanego adresata,  

w indywidualnie oznaczonej sprawie. Czynność ta w przyjętym przez mnie za-

kresie badawczym i przyjętych ograniczeniach nie jest istotna, co nie oznacza, 

że sama w sobie nie jest jedną z najważniejszych form działania administracji. 

Przykładami jej stosowania może być wydawanie zezwoleń na wejście na teren 

poligonu, a także wydawanie decyzji o umożliwieniu pełnienia przez poboro-

wych służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.  

Porozumienie to niewładcza forma działania administracji. Zawierane jest 

ono między podmiotami niepowiązanymi organizacyjną lub służbową podległo-

ścią. Stosunki między stronami porozumienia cechuje równość. Zobowiązania 

                                                      
483 Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi, DzU z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm. W miejscowościach, w któ-

rych są rozmieszczone jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych tak do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz usytu-

owanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych są ustalane przez radę 

gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. 
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sfery publicznej, dotyczące realizacji zadań ujętych w porozumieniach, są wy-

konywane wspólnie.  

Kluczowymi dla bezpośrednich działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego są następujące porozumienia: 

 o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej, 

 o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bez-

pieczeństwa na obszarach kolejowych
484

, 

 w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Poli-

cją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
485

. 

Porozumienie o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej swoim zakre-

sem obejmuje cztery podstawowe obszary – działania prewencyjne, czynności 

operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze oraz wymianę informacji  

i łączności
486

. Istnieje również możliwość współpracy w innym zakresie niż 

wymieniony, przykładowo realizowana przez szefów wewnętrznych komórek 

organizacyjnych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i kierowników 

komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji
487

. Taka współpraca wy-

maga jednak zgody właściwych komendantów głównych. Szczegółowe działa-

nia realizowane w wymienionych zakresach przedstawiono w tabeli 2. 

Koszty finansowe współpracy każda ze stron ponosi we własnym zakresie  

z wyjątkiem wykonywania badań i ekspertyz kryminalistycznych opłacanych 

przez zlecającego. Środkami wykorzystywanymi do realizacji porozumienia są: 

 rzeczowe – pomieszczenia służbowe, sprzęt techniczny, w tym laborato-

ryjny i transportu lądowego wodnego i powietrznego, baza szkoleniowa, 

zbiory informatyczne, środki łączności radiowej systemów konwencjo-

nalnych i rankingowych; 

 osobowe – kadra instruktorska, żołnierze ŻW; 

 prawne, tj. uprawnienia ŻW w ramach wykonywanych czynności docho-

dzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, gromadzenia informa-

cji, poszukiwania osób i rzeczy, legitymowania, kontroli ruchu drogowe-

go i innych. 

 

                                                      
484 Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 70. 
485 Z dnia 20 kwietnia 2005 r., Dz. Urz. MON nr 10, poz. 89. 
486 § 1 porozumienia o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej, dz. cyt.  
487 Tamże, § 7. 
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Tabela 2. Zakres współpracy ŻW i Policji 

Lp. 
Zakres 

współpracy 
Działania 

1.  Prewencyjny 

 Organizacja wspólnych patroli w rejonach zagrożonych naruszeniem 

porządku publicznego. 

 Organizowanie wspólnych kontroli ruchu drogowego. 

 Wspólne prowadzenie działań prewencyjnych podczas zgromadzeń  

i imprez masowych oraz szkoleń i ćwiczeń wojsk. 

 Realizowanie wspólnych przedsięwzięć w jednostkach i instytucjach 

woskowych oraz środowisku cywilnym, mających na celu zapobiega-

nie przestępczości i występowaniu zjawisk patologicznych 

2.  

Operacyjno-

rozpoznaw-

czy 

 Wzajemne przekazywanie informacji o przygotowaniu, usiłowaniu  

i dokonywaniu przestępstw i wykroczeń należących do właściwości 

ŻW i Policji. 

 Prowadzenie wspólnych czynności operacyjno-rozpoznawczych prze-

ciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń należących do właściwości. 

 Prowadzenie poszukiwań osób, ukrywających się przed organami 

ścigania, osób zaginionych oraz poszukiwanie i identyfikowanie rzeczy 

utraconych w wyniku przestępstwa. 

 Wzajemne udzielanie pomocy w stosowaniu środków pracy operacyj-

nej oraz środków techniki operacyjnej w przypadkach szczególnie uza-

sadnionych potrzebami prowadzonych spraw 

3.  

Dochodze-

niowo- 

-śledczy 

 Zabezpieczanie miejsc przestępstw w celu niedopuszczenia do zatarcia 

śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do pro-

wadzenia śledztwa lub dochodzenia. 

 Wykrywanie sprawców przestępstw poprzez prowadzenie czynności 

dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych w ramach 

powołanych do tego celu wspólnych grup operacyjno-procesowych. 

 Wzajemna pomoc podczas wykonywania czynności dochodzeniowo-

śledczych. 

 Korzystanie z opinii biegłych oraz pomocy biegłych specjalistów. 

 Wykonywanie badań i ekspertyz kryminalistycznych na koszt zlecającego. 

 Zatrzymywanie osób, pojazdów i rzeczy poszukiwanych przez organy 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

4.  
Wymiana 

informacji 

 Wzajemne korzystanie ze zbiorów informatycznych ŻW i Policji. 

 Wymiana informacji w dziedzinie stosowania techniki kryminalistycz-

nej i techniki specjalnej. 

 Przekazywanie informacji na potrzeby postępowań sprawdzających, 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji 

niejawnych. 

 Bieżąc wymianę informacji dotyczących: popełnianych przestępstw, 

wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy; wymiany 

stanów osobowych żołnierzy; uroczystości z udziałem wojska; prze-

grupowania się większych grup żołnierzy i sprzętu wojskowego. 

 Organizowanie współdziałania na podstawie posiadanych środków 

łączności radiowej 
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Lp. Zakres 

współpracy 

Działania 

5.  Inny 

 Wszelkie działania, na które wyrażą zgodę komendanci główni ŻW 

oraz Policji, a w wypadkach niecierpiących zwłoki właściwi terytorial-

nie komendanci oddziałów ŻW i komendanci wojewódzcy (stołeczny) 

Policji. 

Źródło: na podstawie porozumienia o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej, dz. 

cyt.  

Porozumienie to należy uznać za kluczowe, gdyż jest ono podstawą do za-

wierania porozumień na szczeblach wojewódzkich i powiatowych. Kształtuje 

ono praktyczny układ wzajemnych powiązań pomiędzy jednostkami terenowymi 

ŻW i Policji, czyniąc współpracę skuteczną, korzystną i ekonomiczną. 

Porozumienie o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy 

stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych zostało zawarte pomiędzy ko-

mendantem głównym Policji, komendantem głównym Straży Granicznej, ko-

mendantem głównym Żandarmerii Wojskowej a Spółką Polskie Koleje Pań-

stwowe Spółka Akcyjna. Uwzględnia ono współpracę w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa pasażerów przewożonych koleją, towarów oraz należytego 

utrzymania szlaków kolejowych na obszarach kolejowych, dworcach i w pojaz-

dach kolejowych oraz przeciwdziałanie, rozpoznawanie i neutralizowanie zagro-

żeń terrorystycznych. Koordynowaniem i monitorowaniem działań zajmują się 

odpowiednio PKP SA Centrala, Komenda Główna Policji, Komenda Główna 

Straży Granicznej, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. Strategia jest 

realizowana przez spółki Grupy PKP, komendy wojewódzkie i Komendę Sto-

łeczną Policji, a także oddziały Straży Granicznej oraz jednostki organizacyjne 

Żandarmerii Wojskowej. Porozumienie to przewiduje również możliwość two-

rzenia lokalnych strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach 

kolejowych przez zainteresowane podmioty. Ze względu na to, że bezpośrednie 

działania są realizowane na szczeblu województwa, szczegółowe metody i środ-

ki wsparcia udzielanego przez ŻW wymienionym podmiotom na obszarach ko-

lejowych zostały przedstawione w rozdziale 4. tego porozumienia pt. Możliwości 

wspierania przez Siły Zbrojne RP podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego w województwie. 

Porozumienie w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
488

 jest jak 

                                                      
488 Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, Dz. Urz. MON 

nr 10, poz. 89. 
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najbardziej powiązane ze wsparciem sił zbrojnych udzielanym w stanie zwy-

czajnym
489

. Porozumienie to zakłada, że Strony w zakresie swoich kompetencji 

zobowiązują się do współdziałania w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kry-

zysowym, w tym aktom terrorystycznym oraz ograniczania i usuwania skutków 

tych sytuacji, a także zabezpieczania przemieszczania się i pobytu wojsk obcych 

na terytorium RP
490

. W mojej ocenie treść tego porozumienia jest nieadekwatna 

do jego tytułu. Dodatkowe trudności może powodować sposób rozumienia sytu-

acji kryzysowej w kontekście zawartego porozumienia. Zgodnie z ustawą o za-

rządzaniu kryzysowym
491

 pierwotne ujęcie sytuacji kryzysowej było następują-

ce: jest to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwen-

cji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równocze-

snym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak  

w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia 

bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczaj-

nych, o których mowa w konstytucji RP
492

. Ujęcie to zostało zakwestionowane 

przez Trybunał Konstytucyjny
493

 i obecnie nie istnieje definicja sytuacji kryzy-

sowej w polskich ustawach. Mimo to interpretacja sytuacji kryzysowej podana  

w tym porozumieniu nie przystaje do warunków współdziałania określonych  

w nim, gdyż zakłada ono między innymi reagowanie kryzysowe na zdarzenie  

w postaci dezercji z bronią, którego do sytuacji kryzysowej zakwalifikować nie 

można. 

W przepisach policyjnych sytuacja kryzysowa jest zdefiniowana jako zdarze-

nie sprowadzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub mienia, spo-

wodowane bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra lub klęską żywio-

łową, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wyda-

rzeń albo eskalacji zagrożenia, w których do ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego niezbędne jest użycie większej liczby policjantów, w tym zorganizo-

wanych w oddziały lub pododdziały, w tym uzbrojone
494

. Jednak określenie to 

bardziej odzwierciedlające zakres porozumienia, ze względu na obowiązywanie 

                                                      
489 W ramach przeprowadzonych badań określających instrumentarium pojęciowe na potrzeby 

niniejszej pracy, przyjąłem, że stan zwyczajny państwa obejmuje również przygotowanie i zapo-

bieganie sytuacjom kryzysowym. 
490 § 1 ust. 1 porozumienia w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 

Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, dz. cyt.  
491 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU nr 89, poz. 590 z późn. 

zm. 
492 Tamże, art. 3 pkt 1. 
493 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 50/07. 
494 § 2 pkt 6 zarządzenia nr 213 komendanta głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r.  

w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia  

i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, Dz Urz KGP nr 5, poz. 49. 
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jedynie w Policji, nie może być podstawą do rozgraniczania działań i udzielane-

go wsparcia na te, które są realizowane w stanie zwyczajnym i poza nim przez 

wszystkie podmioty bezpieczeństwa. W obecnym stanie prawnym używanie 

rozległego, ale nie do końca obligatoryjnego ujęcia policyjnego
495

 sytuacji kry-

zysowej pozwala „objąć” porozumieniem również zdarzenia niezbyt ryzykowne 

(niewyjątkowe i celowo wywołane), występujące cyklicznie, mieszczące się  

w warunkach zwyczajnego funkcjonowania państwa i obywateli. Do zdarzeń tych 

zaliczam zgromadzenia i uroczystości publiczne wysokiego ryzyka, w szczegól-

ności z udziałem osób podlegających ochronie; imprezy masowe o podwyższo-

nym ryzyku
496

.  

Zatem w warunkach stanu zwyczajnego wspieranie przez SZ RP Policji 

obejmuje zapewnienie łączności pomiędzy służbą dyżurną Komendy Głównej 

Policji a Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodo-

wej
497

; rozpoznawanie zagrożeń oraz wzajemne informowanie o nich.  

Udzielanie pomocy Policji przez Siły Zbrojne RP w szczególności polega na: 

 umożliwieniu korzystania przez policyjne statki powietrzne z wojskowych 

lotnisk i lądowisk oraz znajdującego się tam zaplecza eksploatacyjnego; 

 realizacji przewozów sił policyjnych wojskowymi środkami transportowymi; 

 zakwaterowaniu oraz żywieniu policjantów w obiektach wojskowych; 

 udzielaniu przez wojskową służbę zdrowia pomocy medycznej policjan-

tom poszkodowanym w działaniach; 

 kierowaniu Żandarmerii Wojskowej do wykonywania zadań w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 wspieraniu w działaniach poszukiwawczych osób zaginionych; 

 udostępnianiu sprzętu wojskowego, w tym inżynieryjnego, środków do-

wodzenia, łączności i informatyki oraz do zabiegów specjalnych. 

Na zasadzie wzajemności Policja wspiera Siły Zbrojne RP w zakresie: 

 podejmowania działań prewencyjnych w strefach umiejscowionych przy 

obiektach lub terenach wojskowych; 

                                                      
495 Wyrażonego katalogiem zawartym w § 3 zarządzenia nr 213 komendanta głównego Policji 

z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przy-

padkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego, Dz. Urz. KGP nr 5, poz. 49. 
496 W przypadku tych zdarzeń, które są pożądane i zachodzą dlatego, że w wyniku formalnej 

procedury uzyskano zgodę na ich wystąpienie, gdy już one wystąpią, w myśl przytoczonych prze-

pisów obejmowane są postępowaniem określonym jako przeciwdziałanie (tj. przeciwstawianie się 

zjawiskom niepożądanym). Jest to swego rodzaju paradoks formalny. 
497 CZK MON funkcjonuje od 1.01.2011 r. i przejęło prawa i obowiązki Dyżurnej Służby Ope-

racyjnej Sił Zbrojnych RP. 
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 wspierania Żandarmerii Wojskowej w zabezpieczeniu transportu i ruchu 

wojsk własnych, sojuszniczych oraz działaniach prewencyjnych w rejonie 

obiektów i na terenach wojskowych; 

 prowadzenia działań policyjnych w obiektach i na terenach wojskowych, 

w tym w zakresie zwalczania aktów terrorystycznych; 

 udzielania pomocy medycznej przez policyjne zespoły medyczne żołnie-

rzom Sił Zbrojnych RP poszkodowanym we wspólnych działaniach. 

Przedmiotem tego porozumienia jest również wspólna działalność szkole-

niowa. Obejmuje ona: wspólne treningi, ćwiczenia sztabowe, udział przedstawi-

cieli w ćwiczeniach z zakresu reagowania kryzysowego, udział przedstawicieli 

Policji w planowaniu ćwiczeń i treningów Sił Zbrojnych RP, w których przewi-

duje się uczestnictwo wydzielonych sił policyjnych. Umożliwia ono korzystanie 

z bazy szkoleniowej, świadczenia usług dydaktycznych na zasadach wzajemno-

ści oraz wymianę materiałów szkoleniowych, doświadczeń z ćwiczeń i realnych 

działań w sytuacjach zagrożeń
498

. 

Siły Zbrojne RP mogą dokonywać wsparcia podmiotów bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego również w ramach współpracy w zakresie bazowania, zao-

patrywania sił i środków Straży Granicznej oraz Policji
499

. Współpraca ta służy 

wykorzystaniu obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji stron i polega 

na świadczeniu usług w zakresie: 

 czasowego bazowania i zaopatrywania statków powietrznych; 

 czasowego bazowania i zaopatrywania jednostek pływających. 

Współpracujące strony, każda w zakresie swojej właściwości, zobowiązują 

dowódcę Wojsk Lądowych, dowódcę Sił Powietrznych, dowódcę Marynarki 

Wojennej, komendanta głównego Straży Granicznej oraz komendanta głównego 

Policji, do
500

: 

 umożliwienia bazowania statków powietrznych i jednostek pływających 

stron; 

 umożliwienia czasowego dostępu do niezbędnych mediów w miejscu ba-

zowania statków powietrznych i jednostek pływających stron – w miarę 

posiadanych możliwości i po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju nie-

zbędnych mediów – w przypadku krótkotrwałego pobytu do 24 godzin  

                                                      
498 § 3 porozumienie w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Poli-

cją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, dz. cyt.  
499 Określonej w porozumieniu między ministrem obrony narodowej a ministrem spraw we-

wnętrznych i administracji zawartym w dniu 30 września 2008 r. w sprawie współpracy w zakresie 

bazowania i zaopatrzenia statków powietrznych oraz jednostek pływających na lotniskach i w 

bazach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej i Policji, Dz. Urz. MON nr 19, 

poz. 257. 
500 Tamże, § 3. 
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w rozliczeniu bezkosztowym, przy dłuższych okresach bazowania rozli-

czanie kosztów niezbędnych mediów będzie realizowane w wyniku indy-

widualnych uzgodnień w ramach sum na zlecenie, o których mowa  

w przepisach dotyczących finansów publicznych; 

 zapewnienia – w miarę posiadanych możliwości i po wcześniejszym 

uzgodnieniu – tankowania paliwa dla bazujących statków powietrznych  

i jednostek pływających stron; 

 realizację – w ramach posiadanych możliwości i po wcześniejszym 

uzgodnieniu – innych usług, zapewniających możliwość funkcjonowania  

i wykonywania ustawowych zadań przez statki powietrzne i jednostki 

pływające stron na zasadach wzajemności w ramach sum na zlecenie,  

o których mowa w przepisach dotyczących finansów publicznych. 

Wsparcia logistycznego i środkami rzeczowymi dotyczy porozumienie  

w sprawie korzystania z wojskowych transportowych statków powietrznych przez 

formacje podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji
501

. Porozu-

mienie to jest zawarte w celu ograniczenia wydatków związanych z realizacją 

zadań formacji podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji
502

 

oraz zadań wynikających z międzynarodowych umów lub porozumień. Przewi-

duje ono, że minister obrony narodowej zobowiązuje się do udostępnienia statku 

powietrznego wraz z załogą w celu wykonania lotu na rzecz formacji 

MSWiA
503

. Udostępnienie to obejmuje: podstawienie statku powietrznego na 

uzgodnionym z odpowiednią formacją MSWiA lotnisku, położonym na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej lub lotnisku na terytorium państwa, gdzie jest 

wykonywane zadanie; przelot statku powietrznego celem wykonania przewozu 

lub konwoju. Formacja MSWiA, na rzecz której wykonano lot statkiem po-

wietrznym, pokrywa koszty wykonania lotu ze środków finansowych pozostają-

cych w jej dyspozycji
504

. Wykorzystanie statku powietrznego, w ramach tego 

porozumienia, nie może naruszać zadań realizowanych przez Siły Zbrojne Rze-

czypospolitej Polskiej. 

Porozumienie o współpracy między ministrem obrony narodowej i Związkiem 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
505

 przewiduje zobo-

                                                      
501 Porozumienie między ministrem obrony narodowej a ministrem spraw wewnętrznych i ad-

ministracji zawarte w dniu 28 października 2008 r., Dz. Urz. MON nr 21, poz. 277. 
502 Tj. Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu. 
503 § 2 ust. 1 porozumienia w sprawie korzystania z wojskowych transportowych statków po-

wietrznych…, dz. cyt. 
504 Tamże, § 5 ust. 1. 
505 Porozumienie o współpracy między ministrem obrony narodowej i Związkiem Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w Warszawie w dniu 16 marca 2010 r., Dz. 

Urz. MON nr 5, poz. 61. 



145 

wiązanie umawiających się stron do wzajemnej pomocy w akcjach ratowniczo-

gaśniczych. Związek OSP współdziała z wojskowymi strażami pożarnymi  

w ramach wzajemnej pomocy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Resort obrony 

narodowej udziela związkowi OSP pomocy, w miarę posiadanych możliwości, 

m.in. poprzez wsparcie logistyczne jego inicjatyw na podstawie planu współpra-

cy i umów cywilnoprawnych określających warunki korzystania z nieruchomo-

ści lub ich części oraz sprzętu wojskowego. 

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Transparency International 

Polska
506

 przewiduje wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań zapobiegających 

zjawiskom korupcyjnym w resorcie obrony narodowej. Wiąże się ono z udzia-

łem SZ RP w realizacji Strategii antykorupcyjnej.  

Porozumienie dotyczące uzupełnienia poborowymi formacji uzbrojonych nie 

wchodzących w skład Sił Zbrojnych w latach 2002–2005
507

 było przykładem 

organizowania wsparcia z zakresu uzupełniania stanów etatowych formacji 

MSWiA. Porozumienie miało na względzie potrzebę priorytetowego traktowa-

nia polityki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz porządku 

publicznego, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania formacji uzbrojo-

nych. Szerzej na ten temat zawierają treści rozdziału 4. niniejszego opracowania. 

Kolejną prawną formą działania MON i SZ RP jest zawieranie umów. 

Umowa jest aktem dwustronnym, wymagającym zgodnej woli dwóch stron. 

Forma ta w zasadzie nie występuje samodzielnie, lecz jest związana z aktem 

administracyjnym, wskazującym na umowę jako formę organizatorską pracy 

administracyjnej. Jest ona wykorzystywana w dziedzinie stosunków majątko-

wych, ale również wykonawstwa zadań. W zakresie stosunków majątkowych 

MON jako strona umożliwia, udostępni bądź użycza posiadane zasoby forma-

cjom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego do realizacji przez nie 

zadań. Umowy zawierane w formie zlecania zadań publicznych na rzecz SZ RP 

dotyczą realizacji zadań przez organizacje pozarządowe
508

. W tym miejscu 

chciałbym nadmienić, że w wyniku podjętych przeze mnie czynności
509

 nie zi-

dentyfikowałem umów dotyczących zlecenia zadań publicznych w zakresie 

                                                      
506 Zawarte w Warszawie w dniu 6 marca 2007 r. przez ministra obrony narodowej, Dz. Urz. 

MON nr 6, poz. 88. 
507 Porozumienie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej z dnia 

9 maja 2001 r., Dz. Urz. MON nr 6, poz. 60. 
508 Decyzja nr 483/MON ministra obrony narodowej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie 

zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarzą-

dowym, Dz. Urz. MON nr 21, poz. 266. 
509 Na podstawie analizy zasobów bazy aktów prawnych Lex Omega z użyciem wyszukiwarki 

formatki Baza wiedzy. Zawężenia: 1) kategoria – Prawo resortowe, 2) obowiązywanie – Obowią-

zujące, 3) wydawnictwo – Dz. Urz. Min. Obrony Narodowej. Stan prawny bazy w dniu 6.08.2010 r.  
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obronności państwa organizacjom pozarządowym, które inspirowałyby te orga-

nizacje do działań w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Stosowanie społeczno-organizacyjnej formy działania w sferze bezpieczeństwa 

i porządku publicznego polega na stosowaniu niewładczych form oddziaływania. 

Działalność w tej formie nie tworzy bezpośrednio normy prawnej i nie wiąże się ze 

stosowaniem przymusu. Jak zauważa J. Starościak, fakt, że ta działalność nie wy-

twarza bezpośrednio porządku prawnego, nie dowodzi jednak, że jest ona obojętna 

dla tego porządku lub że w wyniku użycia tej formy działania nie powstają żadne 

normy współżycia społecznego
510

. Dlatego ta forma działania może mieć istotny 

wpływ na postawy i zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu bądź służą jego 

ochronie. Najczęściej działania z tego zakresu polegają na: 

 prowadzeniu samodzielnej działalności profilaktycznej przez Żandarmerię 

Wojskową zgodnie z właściwością podmiotową, jak również wobec osób 

spoza SZ RP; 

 prowadzeniu powyższej działalności w ramach współpracy z Policją. 

W znacznym stopniu formy i metody działania ŻW zdeterminowane są zało-

żeniami Rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych za-

chowań „Razem bezpieczniej”. Program kładzie nacisk na współpracę Policji 

m.in. z Żandarmerią Wojskową w obszarach: 

 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania – za-

danie zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji w tych miej-

scach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne poprzez wykorzystywanie 

sił i środków Żandarmerii Wojskowej; 

 bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej – realizacja zadań 

zawartych w Porozumieniu o współdziałaniu w zakresie strategii zmierza-

jącej do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, zawartego  

6 lipca 2004 r. pomiędzy komendantem głównym Policji, komendantem 

głównym Straży Granicznej, komendantem głównym Żandarmerii Woj-

skowej a Spółką PKP SA; 

 bezpieczeństwo w ruchu drogowym – realizacja zadania zwiększenia licz-

by i aktywności patroli policyjnych na drogach oraz edukacji w celu 

kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego; 

 ochrona dziedzictwa narodowego – prowadzenie szkoleń, wydawanie pu-

blikacji, współpraca z wyspecjalizowanymi strukturami resortu kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego, stowarzyszeniami, towarzystwami itd. 

Należy również wspomnieć o zobowiązaniach SZ RP, wynikających z Naro-

dowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

                                                      
510 J. Starościak, Prawo administracyjne, dz. cyt., s. 253. 
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lata 2006–2010
511

. Wyznacza on ministrowi obrony narodowej zadanie podno-

szenia kompetencji pracowników resortu w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Zadanie to jest realizowane poprzez procedury: 

 doskonalenia i upowszechniania w jednostkach wojskowych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

 usprawniania procedury interwencji oraz zasad postępowania wobec nie-

trzeźwych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej;  

 przygotowania i wdrożenia udoskonalonej procedury postępowania wo-

bec nadużywających alkoholu żołnierzy zawodowej kadry wojskowej. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej systematycznie prowadzą zajęcia profilak-

tyczne w szkołach i jednostkach wojskowych, które mają na celu zapoznanie 

uczestników ruchu drogowego z obowiązującymi przepisami, istniejącymi nie-

bezpieczeństwami podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, funkcjonującym 

systemem kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu. Szczegól-

ną uwagę poświęca się zagrożeniom i konsekwencjom prawnym, wynikającym  

z faktu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz zażywania środków 

odurzających
512

. Podczas zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 

oraz jednostkach wojskowych jest poruszana również problematyka ochrony 

obiektów dziedzictwa narodowego. W ten sposób jest podnoszony poziom wie-

dzy uczestników spotkań z zakresu konsekwencji prawnych w razie niszczenia 

tych obiektów. Ponadto w ramach tych działań są upowszechniane założenia 

programu ministra obrony narodowej Tradycja zobowiązuje, którego najważ-

niejszym celem jest upowszechnianie historii i tradycji oręża polskiego. 

Organy resortu obrony narodowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do-

wództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, okręgów wojskowych i jednostek wojsko-

wych, wsparte działaniami jednostek ŻW, realizują wiele przedsięwzięć mają-

cych na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania te 

służyły zapobieganiu zagrożeniom wywoływanym przez pojazdy woskowe
513

. 

                                                      
511 Przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2007 r. 
512 Na podstawie Sprawozdania komendanta głównego ŻW z realizacji Rządowego programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Roczniki 2007, 

2008, 2009. 
513 1–2 października 2008 r. szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ru-

chu Wojsk zorganizowało i przeprowadziło w m. Rynia I Konferencję profilaktyki bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym wojskowych pojazdów mechanicznych Sił Zbrojnych RP. Zorganizowano  

w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Rodzajach Sił Zbrojnych, Garnizonie Warszawa oraz 

ŻW wieloszczeblowe konkursy o tytuł najlepszego kierowcy, których głównym celem było do-

skonalenie kierowców ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz techniki jazdy samocho-

dem. Wyłoniono kandydatów do piątego finału konkursu o miano najlepszego kierowcy Sił Zbroj-

nych RP – Ustka, 30.06–3.07.2008 r. 
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W 2007 i 2008 przedstawiciele ŻW, Policji i Prokuratury Wojskowej przepro-

wadzili z żołnierzami i personelem jednostek 3508 (w 2007 r. – 2823) różnego 

rodzaju działań profilaktycznych, w tym 2224 (2224) pogadanek, 342 (209) 

spotkania środowiskowe oraz 942 (390) w innych formach, których tematem 

była dyscyplina ruchu drogowego żołnierzy-kierowców wojskowych i prywat-

nych pojazdów mechanicznych
514

. Przedstawiciele ŻW, uczestnicząc w realizacji 

przedsięwzięć określonych w Rządowym programie ograniczenia przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w obszarze działania dotyczą-

cym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczestniczą w akcjach: Prędkość, Alko-

hol, Niechronieni, Bezpieczne Ferie, Bezpieczny weekend. Realizują również wła-

sne przedsięwzięcia wyznaczone w Programie profilaktycznym z zakresu bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym na lata 2007–2009, opracowanym przez Komendę 

Główną ŻW i zatwierdzonym przez ministra obrony narodowej. Celem operacyj-

nym programu jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. 

Celami szczegółowymi są: zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń w ruchu 

drogowym, zmniejszenie liczby wypadków oraz kolizji spowodowanych przez 

nietrzeźwych użytkowników dróg, propagowanie pożądanych, bezpiecznych za-

chowań wszystkich uczestników w ruchu drogowym. W celach zapobiegawczych 

m.in. są wysyłane do jednostek wojskowych komunikatów o zagrożeniach i nie-

sprzyjających warunkach drogowych na podstawie informacji meteorologicznych. 

Motywuje się również żołnierzy do doskonalenia techniki jazdy w ramach wie-

loszczeblowych konkursów o tytuł najlepszego kierowcy. 

Wymienione działania, choć w znacznej części, dotyczą bezpośrednio pojazdów 

wojskowych i ich kierowców oraz żołnierzy i ich pojazdów prywatnych, w rzeczywi-

stości odnoszą się do sfery publicznej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszak po-

jazdy te są użytkowane i kierowane na drogach publicznych wśród innych uczestni-

ków ruchu drogowego. Stanowić mogą zarówno źródło zagrożeń bezpieczeństwa, jak 

również być ich ofiarą. Jednak, biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń drogowych powo-

dowanych przez żołnierzy i pracowników wojska, to ich udział w generowaniu zagro-

żeń jest statystycznie nieistotny. W 2008 r. byli oni sprawcami 44 wypadków drogo-

wych (64 w 2007 r., 49 w 2006 r., 67 w 2005 r.), co stanowiło 0,089% wszystkich 

wypadków w Polsce. We wskazanym okresie spowodowali 226 kolizji drogowych 

(343 w 2007 r., 285 w 2006 r., 359 w 2005 r.), co stanowiło 0,059% wszystkich koli-

zji. Zdarzeń na drogach spowodowanych pod wpływem alkoholu było 58 (28 w 2007 

r., 28 w 2006 r., 37 w 2005 r.). 

                                                      
514 Na podstawie: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym 

zakresie w 2007 r. oraz w 2008 r. Opracowanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-

go. 
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Ogół działań, metod i środków stosowanych przez ŻW w ramach działań 

społeczno-organizacyjnych przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Działania, metody i środki stosowane przez ŻW w ramach działalności  

społeczno-organizacyjnej 

Lp. 

Obszar 

bezpie-

czeństwa 

Działania Metody Środki 

1.  Bezpie-

czeństwo  

w ruchu 

drogowym 

Program profilaktyczny 

z zakresu bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym 

na lata 2007–2009 

Pogadanki, 

informo-

wanie, 

ćwiczenia 

Prezentacje multimedial-

ne, filmy, foldery (np. 

dotyczące: bezpiecznego 

przejazdu przez przejaz-

dy kolejowe i tramwajo-

we; bezpiecznego użyt-

kowania pojazdów  

w warunkach jesienno-

zimowych, ulotki oraz 

książki edukacyjne z 

zakresu bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, 

mapy samochodowe 

Polski, zawierające mate-

riały z zakresu bezpie-

czeństwa ruchu drogo-

wego, film pt. Przewóz 

materiałów niebezpiecz-

nych transportem drogo-

wym, Agresja w ruchu 

drogowym, Droga krzy-

żami znaczona 

2.  Bezpie-

czeństwo  

w szkole 

Program profilaktyczny 

z zakresu przeciwdziała-

nia narkomanii na lata 

2006–2010; Program 

profilaktyczny z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na lata 

2007–2009; Program 

profilaktyczny Żandar-

merii Wojskowej z za-

kresu przeciwdziałania 

problemom alkoholo-

wym w Siłach Zbrojnych 

RP na lata 2008–2012 

Pogadanki, 

prezentacje 

Prezentacje multimedial-

ne, foldery, ulotki oraz 

książki edukacyjne z 

zakresu profilaktyki nar-

kotykowej, alkoholowej  

i ruchu drogowego 

3.  Przemoc  

w rodzinie 

Interwencje dotyczące 

przeciwdziałania prze-

Informo-

wane o 

Ulotki, informatory 
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Lp. 

Obszar 

bezpie-

czeństwa 

Działania Metody Środki 

mocy w rodzinie, udzie-

lanie pomocy prawnej i 

psychologicznej ofia-

rom, program Przeciw-

działanie przemocy w 

rodzinach wojskowych i 

dyskryminacji kobiet 

przysługu-

jących 

prawach, 

pomoc 

psycholo-

giczna 

4.  Ochrona 

dziedzictwa 

narodowe-

go 

Program „Tradycja 

zobowiązuje” 

Pogadanki Brak 

5.  Rozwiązy-

wanie pro-

blemów 

alkoholo-

wych 

Wprowadzenie do pro-

gramów kształcenia i 

resortowych programów 

szkoleń tematyki doty-

czącej problemów alko-

holowych, profilaktyki 

oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Prowadzenie szkoleń 

specjalistycznych dot. 

wczesnej diagnozy  

i krótkiej interwencji 

wobec osób z proble-

mem alkoholowym 

Szkolenie Materiały edukacyjne 

Źródło: na podstawie sprawozdań komendanta głównego ŻW z realizacji Rządowego 

programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  

z lat 2007, 2008, 2009. 

Realizacja czynności materialno-technicznych ma wyraźną podstawę prawną 

w formie upoważnienia, mającego postać aktu normatywnego albo aktu administra-

cyjnego, wywołującego konkretne skutki prawne. Do czynności o charakterze mate-

rialno-technicznym należą: 

 użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 

publicznego
515

; 

 użycie Żandarmerii Wojskowej do pomocy Policji
516

; 

                                                      
515 Na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddzia-

łów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bez-

pieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, dz. cyt. 
516 Na podstawie ustawy o Policji, dz. cyt., art. 18a. 
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 interwencje minerskich patroli oczyszczania terenu w celu usuwania ma-

teriałów wybuchowych pochodzenia wojskowego; 

 wykonywanie zadań Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów po-

rządkowych wobec podmiotów związanych ze służbą w wojsku
517

 samo-

dzielnie i wspólnie z innymi podmiotami. 

Użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej rozpoczyna się od wydania przez ministra obrony narodowej poleceń nie-

zbędnych do wykonania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

określając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych: 

 skład oddziałów sił zbrojnych, które mają być użyte, oraz ich zadania i li-

czebność; 

 obszar, na jakim oddziały będą wykonywały zadania, oraz czas ich wyko-

nywania; 

 ograniczenia dotyczące użycia posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego 

będącego na wyposażeniu oddziałów. 

Polecenie jest przekazywane dowódcom oddziałów sił zbrojnych według 

procedur obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do-

wódca oddziału decyduje o szczegółowym sposobie wykonania zadań określo-

nych przez ministra obrony narodowej w uzgodnieniu z właściwym dowódcą 

oddziału Policji albo z organem koordynacyjnym
518

 – w przypadkach udzielania 

pomocy w formie prowadzonego samodzielnie przeciwdziałania zagrożeniu 

bądź dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym
519

. Oddziały udzie-

lające pomocy pozostają w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia 

sił zbrojnych. Użycie oddziałów Policji i sił zbrojnych dokumentuje się za po-

mocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Z tą różnicą, że dokumentowanie 

użycia oddziałów Policji, działających samodzielnie lub z pomocą oddziałów sił 

zbrojnych, należy do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, natomiast 

                                                      
517 Określonych w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, 

dz. cyt., art. 3 ust. 2. 
518 Przez organ koordynacyjny należy rozumieć: a) właściwego miejscowo komendanta woje-

wódzkiego Policji – w przypadku działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne na obszarze 

jednego województwa; b) komendanta głównego Policji – w przypadku działań podejmowanych 

przez Policję i siły zbrojne na obszarze większym niż jedno województwo. Organ koordynacyjny 

może upoważnić inną osobę do wykonywania swoich zadań. § 2 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów 

i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpie-

czeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, dz. cyt. 
519 W stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronno-

ści państwa bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego. Art. 18 ust. 1 pkt 

4 ustawy o Policji, dz. cyt. 
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działań oddziałów sił zbrojnych działających samodzielnie należy do właści-

wych organów Żandarmerii Wojskowej. 

Organ koordynacyjny w celu realizacji zadań w ramach działań podejmowa-

nych przez oddziały Policji i oddziały sił zbrojnych zapewnia: 

 właściwy podział zadań stosownie do możliwości wykonawczych tych 

oddziałów; 

 uzgadnianie planów i harmonogramów niezbędnych do wykonywania zadań; 

 warunki do ustalania procedur niezbędnych do wykonywania zadań; 

 informacje niezbędne do realizacji zadań dotyczące w szczególności za-

grożeń, przebiegu zdarzeń i wyników dotychczasowych działań, jak też 

mające wpływ na metody i formy skutecznego przeciwdziałania zagroże-

niom bezpieczeństwa publicznego oraz efektywnego jego przywracania; 

 warunki niezbędne do realizacji koordynacji w porozumieniu z właściwymi 

organami; 

 uzgodnienie sposobu zabezpieczenia przemieszczania oddziałów sił 

zbrojnych w związku z udzielaniem pomocy Policji; 

 realizację wsparcia logistycznego działań Policji prowadzonych z pomocą 

oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa zakres 

tego wsparcia. 

W przypadku użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP w razie zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego oddziały wy-

dzielone do pomocy Policji mogą być użyte w szczególności do: 

 ochrony obiektów; 

 osłony lub izolacji określonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub 

części miast; 

 wspierania działań oddziałów Policji przywracających bezpieczeństwo  

i porządek publiczny, w tym działań antyterrorystycznych. 

W działaniach osłonowych lub izolacyjnych organ koordynacyjny wyznacza 

oddziałom samodzielne odcinki lub obszary wykonywania zadań, a podczas 

wspierania działań oddziałów Policji określa szczegółowe zadania do wykonania 

na rzecz tych oddziałów. Właściwy dowódca oddziału SZ RP jest obowiązany 

każdorazowo uzgadniać szczegółowy tryb współdziałania z właściwym dowód-

cą oddziału Policji albo z organem koordynacyjnym.  

Użycie przez żołnierzy oddziałów sił zbrojnych środków przymusu bezpo-

średniego lub broni palnej następuje na zasadach i w trybie określonych dla po-

licjantów, z tym że: 

 uprawnienia dowódcy oddziału Policji określone w przepisach o użyciu 

przez policjantów broni palnej – przysługują dowódcy oddziału SZ RP; 
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 uprawnienia komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta głównego 

Policji określone w przepisach o użyciu przez policjantów broni palnej – 

przysługują ministrowi obrony narodowej; 

 uprawnienia komendanta głównego Policji, komendanta wojewódzkiego 

Policji i osób przez nich upoważnionych, określone w przepisach o użyciu 

przez policjantów środków przymusu bezpośredniego – przysługują mini-

strowi obrony narodowej. 

Wymianę informacji podczas działań oddziałów Policji prowadzonych z po-

mocą oddziałów SZ RP organizują dowódcy tych oddziałów. Organ koordyna-

cyjny określa techniczne środki przeznaczone do wymiany informacji oraz me-

tody ochrony poufności przekazu informacji. Organ koordynacyjny może wy-

znaczyć policjanta lub zespół policjantów do wykonywania funkcji łącznikowej 

na miejscu realizacji zadań wyznaczonych dla oddziału SZ RP, określając 

szczegółowy zakres czynności w ramach tej funkcji, z jednoczesnym powiado-

mieniem dowódcy oddziału SZ RP. Przedmiotowy organ może ustalić, że wy-

miana informacji jest prowadzona za pośrednictwem policjanta lub zespołu poli-

cjantów wyznaczonego do wykonywania funkcji łącznikowej. 

Podczas wspólnych działań jednostek SZ RP z Policją żołnierze stosują te 

same metody, jak oddziały Policji
520

, tj.: 

 szyki – kordony, tyraliery; 

 posterunki i patrole, jedno- lub wieloosobowe; 

 wykorzystanie środków transportu do osłony żołnierzy albo jako elementy 

działań zaporowo-blokadowych. 

Wsparcie logistyczne działań Policji prowadzonych z pomocą oddziałów SZ 

RP jest realizowane z wykorzystaniem posiadanych i dostępnych do użycia  

w tym zakresie własnych środków rzeczowych z uwzględnieniem konieczności 

zachowania potencjału obronnego i gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Wsparcie logistyczne może obejmować w szczególności trans-

port, wyżywienie, usługi medyczne, sprzęt specjalistyczny oraz zakwaterowanie. 

Żołnierze we wspólnych działaniach z Policją są wyposażeni w następujące 

środki prawne:  

 uprawnienia policjantów wobec wszystkich osób w zakresie niezbędnym 

do wykonywania ich zadań – korzystanie z tych uprawnień następuje na 

zasadach i w trybie określonym dla policjantów
521

; 

                                                      
520 Zob. Zarządzenie nr 1114 komendanta głównego Policji z dnia 19 grudnia 2006 r. w spra-

wie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji, Dz. Urz. KGP nr 

1, poz. 1. 
521 Ma tu zastosowanie m.in. rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy wykony-

waniu niektórych uprawnień policjantów, dz. cyt. 
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 prawo użycia broni. 

Oznacza to, że żołnierze mają wówczas uprawnienia do:  

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

kpk i innych ustawach; 

 zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwo-

lenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w 

wyznaczonym terminie nie powróciły do niego; 

 zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-

grożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

 pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków w trybie i przypad-

kach określonych w przepisach kpk; 

 pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej toż-

samości; 

 przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych  

w przepisach kpk i innych ustaw; 

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży  

i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transpor-

tu lądowego, powietrznego i wodnego; 

 obserwowania i rejestrowania z użyciem środków technicznych obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-

rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na 

podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 

 żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów admini-

stracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; 

 zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych  

i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypad-

kach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy w ramach obowiązu-

jących przepisów prawa; 

 dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek 

paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego; 

 stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci fizycznych, 

technicznych i chemicznych środków służących do obezwładniania bądź 

konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, pałek służbowych, 

wodnych środków obezwładniających, psów i koni służbowych, pocisków 

niepenetracyjnych miotanych z broni palnej.  

Szczególnym uprawnieniem jest w tych okolicznościach prawo użycia broni 

palnej. Żołnierze, wchodzący w skład oddziału, mogą użyć broni palnej wyłącz-
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nie na rozkaz dowódcy oddziału sił zbrojnych. Dowódca oddziału może wydać 

rozkaz w przypadkach określonych w ustawie o Policji
522 

oraz po uprzednim 

uzyskaniu zgody ministra obrony narodowej. Zgoda nie jest wymagana, gdy 

wszelka zwłoka w użyciu broni palnej groziłaby bezpośrednim niebezpieczeń-

stwem dla życia ludzkiego. W razie niemożności nawiązania przez żołnierza 

kontaktu z dowódcą oddziału ma on prawo użycia broni palnej w przypadkach 

określonych w ustawie
523

. Bezpośrednio przed wydaniem rozkazu użycia broni 

palnej przez żołnierzy wchodzących w skład oddziału sił zbrojnych dowódca 

oddziału jest obowiązany: 

 wezwać do zachowania zgodnego z prawem, zwłaszcza porzucenia broni lub 

niebezpiecznych narzędzi oraz zaniechania bezprawnych działań lub stosowania 

przemocy; 

 zagrozić użyciem broni palnej; 

 wydać rozkaz oddania strzałów ostrzegawczych (salw ostrzegawczych)  

w bezpiecznym kierunku. 

Powyższego postępowania nie stosuje się wówczas, gdy wszelka zwłoka  

w użyciu broni palnej groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia 

ludzkiego. Jednak i w takiej sytuacji należy wydać rozkaz oddania strzałów 

ostrzegawczych. 

Przerwanie użycia broni palnej przez żołnierzy następuje na rozkaz dowódcy od-

działu natychmiast po osiągnięciu zamierzonego celu użycia broni palnej. Oddział 

wycofuje się wówczas niezwłocznie po wykonaniu zadania z tym, że dowódca od-

działu przed wycofaniem oddziału: 

 zabezpiecza na miejscu zdarzenia ślady i dowody związane z użyciem te-

go oddziału oraz podejmuje inne czynności niecierpiące zwłoki, aby nie 

dopuścić do ich zatarcia, a także ustala świadków zdarzenia; 

 zabezpiecza odebraną broń palną, amunicję, materiały wybuchowe i inne nie-

bezpieczne narzędzia. 

Jeżeli wskutek użycia broni palnej nastąpiło zranienie osoby albo nastąpił widocz-

ny stan bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, dowódca oddziału jest obowią-

zany spowodować udzielenie osobie poszkodowanej pierwszej pomocy i następnie 

spowodować podjęcie wobec niej medycznych działań ratowniczych – w rozumieniu 

przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym
524

. Gdy w wyniku użycia broni 

palnej nastąpiła śmierć osoby albo szkoda w mieniu, wtedy dowódca oddziału nie-

zwłocznie powiadamia o tym bezpośredniego przełożonego i właściwego miejscowo 

                                                      
522 Art. 17 ust. 1 ustawy o Policji, dz. cyt. 
523 Tamże. 
524 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, DzU nr 191, 

poz. 1410 z późn. zm. 
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prokuratora rejonowego. W każdym przypadku użycia broni palnej przez oddział SZ 

RP lub podjęcia czynności poprzedzających wydanie rozkazu o jej użyciu dowódca 

oddziału jest obowiązany złożyć szczegółowy, pisemny raport bezpośredniemu prze-

łożonemu
525

.  

Do czynności materialno-technicznych zaliczam również użycie Żandarme-

rii Wojskowej do pomocy Policji, jeżeli siły Policji są niewystarczające do 

wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go. Metodami działania Żandarmerii, ze względu na charakter przydzielonych 

im wówczas zadań, mogą być: 

 służba w patrolach pieszych, zmotoryzowanych – samodzielne bądź mie-

szane; 

 na posterunkach. 

Istotą takiego trybu użycia ŻW jest to, że w myśl zarządzenia prezesa Rady 

Ministrów żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują środki prawne  

w postaci uprawnień policjantów
526

, które mogą stosować wobec wszystkich 

osób i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań. Korzystanie z tych upraw-

nień następuje na zasadach i w trybie określonym dla policjantów. Uprawnienia 

te zostały wymienione wcześniej, w części dotyczącej użycia do pomocy Policji 

pododdziałów i oddziałów SZ RP. Wynika z tego, że żołnierzom Żandarmerii 

przysługuje również prawo do użycia broni palnej w następujących sytuacjach: 

 w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdro-

wie lub wolność policjanta (żołnierza) lub innej osoby, przeciwdziałania 

czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, przeciwko 

osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego po-

rzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie za-

grozić może życiu, zdrowiu lub wolności policjanta albo innej osoby, 

przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną 

policjantowi (żołnierzowi) lub innej osobie uprawnionej do posiadania 

broni palnej; 

 w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu 

na obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności pań-

stwa, na siedziby naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych 

organów administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, na 

obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dy-

                                                      
525 Zawierający w szczególności: wskazanie stopnia oraz imienia i nazwiska dowódcy oddzia-

łu; określenie czasu i miejsca użycia broni palnej ze wskazaniem trybu wydania rozkazu jej uży-

cia; opis sytuacji poprzedzającej użycie broni palnej; opis przyczyn i skutków użycia broni palnej, 

podpis dowódcy oddziału. 
526 Określone w art. 15–17 ustawy o Policji, dz. cyt. 
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plomatyczne i urzędy konsularne państw obcych albo organizacji między-

narodowych, a także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację 

ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów; 

 w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpo-

średnie zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka, w bezpo-

średnim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne, 

albo za osobą, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia 

zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu wymu-

szenia okupu lub określonego zachowania, rozboju, kradzieży rozbójni-

czej, wymuszenia rozbójniczego, umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, 

zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego sprowadzenia w inny sposób nie-

bezpieczeństwa powszechnego dla życia albo zdrowia; 

 w celu ujęcia osoby, jeśli schroniła się ona w miejscu trudno dostępnym,  

a z okoliczności towarzyszących wynika, że może użyć broni palnej lub 

innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu 

lub zdrowiu, w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawne-

go zamachu na konwój ochraniający osoby, dokumenty zawierające wia-

domości stanowiące tajemnicę państwową, pieniądze albo inne przedmio-

ty wartościowe oraz w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby za-

trzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia 

wolności, jeśli ucieczka osoby pozbawionej wolności stwarza zagrożenie 

dla życia albo zdrowia ludzkiego, istnieje uzasadnione podejrzenie, że 

osoba pozbawiona wolności może użyć broni palnej, materiałów wybu-

chowych lub niebezpiecznego narzędzia, a także jeśli pozbawienie wolno-

ści nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem 

popełnienia przestępstwa
527

. 

SZ RP realizują zadania oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych 

pochodzenia wojskowego i są przygotowane do działań poprzez system patroli 

rozminowania. Zadaniem tych patroli
528

 jest rozpoznanie, usuwanie i niszczenie 

przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego  

w czasie pokoju i wojny. Do podstawowych zadań takiego patrolu należy: 

 rozpoznanie terenu (obiektu) na występowanie przedmiotów niebezpiecz-

nych; 

 oczyszczanie terenu (obiektu) z przedmiotów wybuchowych i niebez-

piecznych; 

                                                      
527 Broni palnej nie używa się w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 ustawy o 

Policji w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, 

starców oraz osób o widocznym kalectwie. 
528 Zwanym minerskim patrolem oczyszczania terenu Wojska Polskiego (MPOT WP). 
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 przewożenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych do rejonów ich 

niszczenia; 

 niszczenie (neutralizacja) przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 

Patrole rozminowania w całym kraju mają jednolitą strukturę oraz jednorod-

ne zasadnicze wyposażenie. Patrol składa się z ośmiu żołnierzy zawodowych
529

, 

jest wyposażony w trzy samochody (osobowo-terenowy, specjalny – SAPER 

oraz ciężarowo-terenowy) odpowiednio oznakowane i przystosowane do prze-

wożenia materiałów niebezpiecznych oraz sprzęt do rozpoznania i niszczenia 

przedmiotów wybuchowych (wykrywacze głębinowe, wyciągarki, manipulato-

ry) środki łączności, środki ochronne (kamizelki przeciwodłamkowe, kombine-

zony przeciwwybuchowe) i inny niezbędny sprzęt pomocniczy. W sytuacji tego 

wymagającej patrol ten może być wzmocniony ekspertami z dziedziny chemii, 

elektroniki, grupami minersko-morskimi oraz specjalistami innych rodzajów 

wojsk i służb w celu ustalenia sposobu usunięcia lub zniszczenia wykrytych 

przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Przejazd pojazdów SZ RP  

z materiałami niebezpiecznymi jest organizowany i wykonywany zgodnie  

z międzynarodowymi i krajowymi przepisami, w tym:  

 umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów nie-

bezpiecznych (ADR); 

 ustawą Prawo o ruchu drogowym
530

; 

 rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych
531

.  

Minerski patrol oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebez-

piecznych interweniuje po otrzymaniu zgłoszenia od terenowej administracji 

rządowej, samorządowej lub Policji o wykryciu i miejscu znajdowania się 

przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego pochodzenia wojskowego. Ma 

on obowiązek zrealizować zgłoszenie najpóźniej w ciągu trzech dni od zgłosze-

nia, a zgłoszenia pilne
532

 w ciągu 24 godzin. Niszczenie wykrytych przedmiotów 

wybuchowych i niebezpiecznych powinno odbywać się w miejscu znalezienia. 

Jeśli warunki terenowe na to nie pozwalają, likwidacja niewybuchów i niewypa-

łów powinna odbywać się w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach 

                                                      
529 Dwóch podoficerów zawodowych (dowódca, jego zastępca), trzech saperów, trzech kie-

rowców. 
530 Art. 56 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dz. cyt. 
531 Rozporządzenie z 15 czerwca 1999 r., DzU nr 57, poz. 608 z późn. zm. 
532 Za pilne uznaje się takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych 

lub innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w miejscach stwarzających 

szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi, tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, 

obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji, w zakładach pracy. 
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niszczenia. W Polsce znajduje się sześćdziesiąt miejsc przeznaczonych do nisz-

czenia niewybuchów i niewypałów, w tym
533

: 

 ośrodki szkolenia poligonowego SZ RP – 7 miejsc niszczenia wszelkich 

rodzajów niewybuchów; 

 wojskowe place ćwiczeń – 17 miejsc niszczenia niewybuchów mniejszych 

kalibrów; 

 poligony morskie – 2 miejsca niszczenia wszelkich rodzajów niewybu-

chów; 

 miejsca wyznaczone przez wojewodów – 30 miejsc niszczenia niewybu-

chów małego kalibru
534

; 

 inne – 4. 

Według opinii środowiska wojskowego
535

 minerskie patrole oczyszczania 

wykazują się dużym profesjonalizmem działania. Od ponad dwudziestu lat nie 

było ofiar wśród żołnierzy interweniujących w przeciwieństwie do ofiar wśród 

ludności cywilnej. Według istniejącej opinii profesjonalizm patroli wynika  

z podnoszenia poziomu technicznego wyposażenia oraz systematycznego uza-

wodowienia SZ RP. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej często podejmują działania wspólnie z in-

nymi formacjami w związku z wykonywaniem zadań im przypisanych lub 

wspierając podmioty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sposób 

wykonywania niektórych czynności określa Regulamin ogólny Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej
536

. Wynika z niego, że patrol Żandarmerii Wojskowej 

może działać wspólnie lub w porozumieniu z patrolem Policji, Straży Ochrony 

Kolei (SOK) i Straży Granicznej (SG). Szczegóły tej współpracy określa komen-

dant jednostki Żandarmerii Wojskowej w odrębnych dokumentach
537

. W razie 

spotkania się patroli wojskowych, Policji, SOK i SG ich dowódcy przedstawiają 

się i wymieniają spostrzeżenia ze służby. 

                                                      
533 Na podstawie informacji MON. Rozmieszczenie miejsc do niszczenia przedmiotów wybu-

chowych i niebezpiecznych http//www.wp.mil.pl/plik/File/prezentacja.pps [dostęp 30.12.2010 r.]. 
534 Wojewodowie, w porozumieniu z dowódcami właściwych okręgów wojskowych, wyzna-

czają miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecz-

nych. Art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, DzU nr 67, poz. 679 z późn. zm.  
535 Zob. szerzej: P. Stępniak, Patrol saperski nadal potrzebny, „Przegląd Wojsk Lądowych” 

2005, nr 9. 
536 Wprowadzony decyzją nr 188 /MON ministra obrony narodowej z dnia 10 czerwca 2009 r.  

w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej. 
537 Pkt 475 załącznika do decyzji nr 188 /MON, dz. cyt. 
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W przypadku działań prowadzonych wspólnie z policjantami w ramach pa-

troli mieszanych mają zastosowanie regulacje dotyczące tej służby. Regulacje 

dotyczące pełnienia służby patrolowej
538

 przewidują tzw. działania zewnętrzne, 

tj. działania patrolowe, obchodowe i podstawowe czynności operacyjno-

rozpoznawcze, wykonywane przez Policję lub wspólnie z podmiotami pozapoli-

cyjnymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
539

. Stąd wynika, że 

służbę patrolową policjanci pełnią samodzielnie lub wspólnie z żołnierzami 

Żandarmerii Wojskowej
540

. Służbę patrolową można organizować w formie 

posterunków stałych lub doraźnych
541

: 

 w miejscach lub przy obiektach podlegających szczególnej ochronie, np. 

ambasady, konsulaty; 

 w rejonach odległych od jednostek Policji, które są zagrożone przestęp-

czością lub wykroczeniami; 

 gdy jest to uzasadnione potrzebami służby. 

Jednak określone przepisami wewnętrznymi zasady wykonywania zadań Poli-

cji w ramach współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi (w tym z żołnierzami 

ŻW) mają charakter uniwersalny i nie uwzględniają specyfiki podmiotu współpra-

cującego – w tym jego ograniczonych kompetencji wynikających z właściwości 

przedmiotowej i podmiotowej.   

W przypadku użycia żołnierzy ŻW do pomocy Policji w trybie art. 18a ustawy 

o Policji
542

, co jest kluczowym rozróżnieniem, wspólne działania tych formacji 

opierają się na metodach i formach określonych dla Policji. Żołnierze ŻW, realizu-

jący wspólnie z policjantami działania patrolowe, włączeni są więc w przeciw-

działanie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, w szczególności
543

: 

 zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny; 

 zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych; 

                                                      
538 Zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form 

i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji 

działań o charakterze prewencyjnym, Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 119. 
539 Tamże, § 2. ust. 3. 
540 Jak również ze strażnikami straży gminnej lub miejskiej, funkcjonariuszami Straży Gra-

nicznej, funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, przedstawicielami instytucji i organizacji spo-

łecznych działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych 

podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach. 
541 Zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania 

zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze 

prewencyjnym, dz. cyt., § 13. 
542 Dz. cyt. 
543 Zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form 

i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji 

działań o charakterze prewencyjnym, dz. cyt.,, § 4 ust. 1. 
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 prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych; 

 nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu two-

rzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za 

zapobieganie zagrożeniom. 

W razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia niezwłocznie podejmują 

oni również działania, zmierzające do ujęcia sprawcy.  

Inaczej przedstawia się sposób wykonywania tych samych działań jeżeli żoł-

nierze ŻW działają w ramach swojej normalnej właściwości przedmiotowej  

i podmiotowej. W związku z ich ograniczonymi kompetencjami wobec osób 

napotkanych w trakcie wspólnej z policjantami służby
544

, działania te mają cha-

rakter asystowania (obecności) podczas czynności wykonywanych bezpośrednio 

przez policjanta. Zakres dopuszczonych prawem działań żandarma wobec tych 

osób może ulec rozszerzeniu, jeśli w ramach reakcji na popełnione przestępstwo 

będzie działał w ramach stanu wyższej konieczności, obrony koniecznej lub 

najbardziej prawdopodobnego ujęcia osoby na podstawie art. 243 Kodeksu po-

stępowania karnego. Problem realnych uprawnień żandarma możliwych do wy-

korzystania podczas wspólnej służby dodatkowo uległ komplikacji w wyniku 

wykluczenia możliwości reagowania przez niego wyłącznie w oparciu o prze-

słankę sprawstwa przestępstwa lub wykroczenia dokonanego przez osobę będą-

cą żołnierzem
545

. Przesłanka ta w dużej mierze stanowiła uprzednio uzasadnienie 

do wykonywania konkretnych czynności prawnych podczas wspólnych patroli  

z policjantami.    

W ramach formalno-organizacyjnego przygotowania Policji do wykorzysta-

nia możliwego wsparcia pozapolicyjnego, w tym ze strony ŻW, istnieją również 

inne regulacje służące usprawnieniu współpracy. Za prawidłową organizację 

służby patrolowej, w szczególności za określenie sposobu współpracy z podmio-

tami pozapolicyjnymi oraz współdziałanie z nimi w podejmowaniu działań na 

rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, 

zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, odpowiada komen-

dant powiatowy Policji i komendant komisariatu Policji
546

.  

Komendant wyznacza policjanta odpowiedzialnego za organizację służby pa-

trolowej. Policjant ten m.in. bierze udział we współpracy z podmiotami pozapo-

licyjnymi, mającej na celu wymianę informacji przydatnych do opracowania 

analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, w tym 

                                                      
544 Które nie należą do kategorii określonej w art. 3 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i woj-

skowych organach porządkowych, dz. cyt. 
545 Zob. s. 26. 
546 § 5. ust. 7 zarządzenia nr 768 komendanta głównego Policji w sprawie form i metod wyko-

nywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową…, dz. cyt. 
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uwzględniającej podział zadań. Sporządza również plan dyslokacji służby, 

uwzględniający rozmieszczenie wszystkich służb policyjnych oraz w miarę 

możliwości siły i środki podmiotów pozapolicyjnych, zatem również ŻW. Okre-

ślenie sposobu współpracy z ŻW, jako podmiotem pozapolicyjnym, następuje  

w formie porozumień oraz notatek uzgadniających.  

Wewnętrzne regulacje policyjne przewidują możliwość udziału żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowa również w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego na morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych oraz wodach 

śródlądowych powszechnie dostępnych poprzez wspólną służbę na wodach  

i terenach przywodnych
547

. W przypadku podjęcia takich wspólnych działań 

czynności ochronne realizowane mogą być poprzez
548

: 

 patrolowanie w sposób widoczny dla wszystkich korzystających z danego 

akwenu i terenu przywodnego; 

 organizowanie doraźnych postojów w miejscach zagrożonych; 

 równoczesne patrolowanie rejonu jednostką pływającą i pieszo lub za pomo-

cą innych środków lokomocji, przy współdziałaniu dodatkowych patroli; 

 patrolowanie rejonu z wykorzystaniem ukształtowania terenu, prądów wod-

nych umożliwiających ruch jednostki pływającej z wygaszonym silnikiem, 

pory nocnej itp.; 

 stosowanie innych form określonych przez policjanta odprawiającego do 

służby. 

Jednak w tym miejscu należy ponownie uczynić zastrzeżenie, że realna moż-

liwość wykonywania konkretnych czynności prawnych, w ramach takie formy 

współpracy, będzie uzależniona od posiadanej w danym momencie właściwości 

rzeczowo-podmiotowej żandarma.   

SZ RP w sposób szczególny uczestniczą w ochronie bezpieczeństwa na ob-

szarach kolejowych. Wiąże się ono zarówno ze współtworzeniem struktur orga-

nizacyjnych zarządzających takimi działaniami, jak również bezpośrednimi 

czynnościami patrolowo-interwencyjnymi. Struktury zarządzające zostały usta-

nowione na dwóch poziomach – centralnym i wojewódzkim. W celu zapewnie-

nia i usprawnienia procesu podejmowania decyzji oraz w celu koordynacji dzia-

łań powołano Centralny Zespół ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych, 

w którego skład wchodzi przedstawiciel komendanta głównego Żandarmerii 

                                                      
547 § 9 zarządzenia nr 841 komendanta głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie me-

tod  

i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywod-

nych, Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 68. 
548 Tamże, § 19 ust. 1. 
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Wojskowej. Prace zespołu są organizowane przez komendanta głównego Policji. 

Do zadań zespołu należą: 

 ocena i analiza stanu bezpieczeństwa podróżnych na dworcach kolejo-

wych i w pociągach oraz przewożonego mienia; 

 nadzór nad realizacją strategii działania w zakresie poprawy bezpieczeń-

stwa podróżnych, mienia będącego własnością PKP SA oraz przewożo-

nych towarów; 

 ścisła współpraca w poprawie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 

pomiędzy spółkami Grupy PKP, Policją, Strażą Graniczną i Żandarmerią 

Wojskową; 

 nadzór nad pracą wojewódzkich zespołów ds. bezpieczeństwa na obszarach 

kolejowych. 

Skład osobowy zespołu został przedstawiony na rysunku 6. Na obszarze wo-

jewództw funkcjonują wojewódzkie zespoły ds. bezpieczeństwa na obszarach 

kolejowych, których działanie przedstawiono w kolejnym rozdziale. 

 

Rysunek 6. Zadania i skład Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa  

na Obszarach Kolejowych 
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Współdziałanie SZ RP ze Strażą Ochrony Kolei jest realizowane poprzez
549

:  

 wspólne prowadzenie działań porządkowych i prewencyjnych w celu za-

pewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pocią-

gach i innych pojazdach kolejowych; 

 wzajemne korzystanie z będących w dyspozycji Straży Ochrony Kolei  

i Żandarmerii Wojskowej środków łączności, środków lokomocji i innych 

środków technicznych oraz psów służbowych podczas prowadzenia po-

wyższych działań; 

 współpracę w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz mienia na obszarze 

kolejowym; 

 współpracę w zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszcze-

nia do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa przed przybyciem orga-

nów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia; 

 współpracę podczas prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach  

o wykroczenia w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach  

o wykroczenia
550

; 

 wspólne prowadzeniu bezpośredniego pościgu za sprawcą przestępstwa; 

 udzielanie w miarę potrzeby pomocy podczas doprowadzania do organów 

Policji sprawców przestępstw i wykroczeń. 

Współdziałanie Straży Ochrony Kolei z ŻW jest realizowane również poza 

terenem kolejowym w przypadkach prowadzenia pościgów i doprowadzania 

sprawców czynów zabronionych. Komendanci SOK i komendanci jednostek 

organizacyjnych ŻW realizują współpracę, prowadząc stałą wymianę informacji 

dotyczącą popełnianych przez żołnierzy przestępstw i wykroczeń na obszarze 

kolejowym, na dworcach i w pociągach. Ustalają również szczegóły sposobu 

współdziałania w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zagrożonych 

rejonach. Na dworcach, stacjach i odcinkach linii kolejowych, na których wystę-

puje nasilenie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy, organizują 

wspólne patrole. Podejmowane były również środki, zapewniające porządek  

i bezpieczeństwo w okresach masowych przejazdów osób powołanych do odby-

cia zasadniczej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby. W ramach współ-

działania są organizowane wspólne szkolenia oraz spotkania informacyjne  

w celu analizy zagrożeń i sposobów ich eliminacji. O szczególnej roli ŻW  

w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych 

świadczy również włączenie jej w katalog podmiotów powiadamianych o wy-

stąpieniu poważnych wypadków lub incydentów na liniach kolejowych. Zgodnie 

                                                      
549 § 1 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form 

współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową, dz. cyt. 
550 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. DzU nr 106 poz. 1148 z późn. zm. 
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z obowiązującymi przepisami dyżurny ruchu, który otrzymał zgłoszenie o zda-

rzeniu
551

, powinien żądać od właściwego dyspozytora, stosownie do potrzeb, 

m.in. powiadomienia ŻW
552

. Dyspozytor, któremu zgłoszono zdarzenie, jeżeli 

zachodzi taka konieczność, jest obowiązany zgłosić zdarzenie właściwej teryto-

rialnie komendzie Policji, jednostce ŻW oraz prokuraturze
553

. Zarządca infrastruktu-

ry właściwy dla miejsca zdarzenia jest obowiązany pisemnie zawiadomić o zdarze-

niu, jeżeli zachodzi taka konieczność, właściwą terytorialnie jednostkę ŻW
554

. 

W obszarze poprawy stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie państwowym 

i cywilnym oraz zapewnienia właściwej profilaktyki powypadkowej przewiduje 

się również udział ŻW. Udział ten wynika z organizacji współpracy Komisji 

Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją 

Badania Wypadków Lotniczych. Jednym z obszarów tej współpracy jest organi-

zacja szkoleń dla służb porządku publicznego, służb ratownictwa, prokuratury  

i ŻW w zakresie zasad bezpieczeństwa i warunków podejmowania działań po 

zaistnieniu wypadku lotniczego
555

. 

W. Kotowski w swym komentarzy do Prawa o ruchu drogowym
556

 wyjaśnia 

kwestie uprawnień ŻW i pododdziałów regulacji ruchu jednostek wojskowych, 

które wskazują na metody i formy działania w sferze bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Według tego autora organy te mają uprawnienia identyczne jak 

Policja, ale jedynie w odniesieniu do pojazdów sił zbrojnych oraz innych pojaz-

dów kierowanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. Żandar-

mi mogą zatem kierować ruchem drogowym, przy czym wydawane polecenia są 

wiążące również dla cywilnych uczestników tego ruchu. Jednak, jeżeli okazuje 

się, że kontrolowany jest osobą cywilną, niezwiązaną służbowo z wojskiem, 

odstępują od kontroli. W sytuacji zatrzymania takiej osoby wskutek popełnione-

go przez nią wykroczenia zostaje ona przekazana organom Policji. W analogicz-

nej sytuacji policjant w ramach współpracy między tymi organami ma obowią-

zek zawiadomienia żandarmerii. Organy ŻW w związku z wykonywaniem 

swych czynności w ruchu drogowym są uprawnione do:  

                                                      
551 Zdarzenie – poważny wypadek, wypadek lub incydent na liniach kolejowych. 
552 § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, DzU nr 89 poz. 593. 
553 Tamże, ust. 2 pkt 6. 
554 Tamże, § 5 ust. 1.  
555 § 3 pkt 5 rozporządzenia ministrów obrony narodowej i infrastruktury z dnia 30 grudnia 

2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z 

Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, DzU nr 4, poz. 22. 
556 Komentarz do art. 134 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU nr 

98, poz. 602 [w:] W. Kotowski, Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, War-

szawa 2002. 
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 legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co 

do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;  

 sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojaz-

dem i jego używaniem, świadectwa kwalifikacji, a także dokumentu 

stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpo-

wiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie 

składki tego ubezpieczenia;  

 żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę,  

w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kiero-

wać pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoho-

lu lub środka działającego podobnie do alkoholu;  

 sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, masy lub nacisku 

osi pojazdu znajdującego się na drodze;  

 sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość 

jazdy, czas jazdy oraz postoju;  

 zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów 

stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania;  

 wydawania poleceń co do sposobu zachowania się osobie, która spowo-

dowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy, zagrażającą jego bezpie-

czeństwu lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi;  

 uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nie-

trzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego po-

dobnie do alkoholu, korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładu-

nek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, 

powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowi-

ska, a także korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał doku-

mentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opła-

cenie składki tego ubezpieczenia lub kierowania pojazdem przez osobę 

nieposiadającą uprawnień;  

 używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, w szczególności do bada-

nia pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania na-

ruszenia wymagań ochrony środowiska oraz stanu trzeźwości kierującego;  

 usuwania lub przemieszczania pojazdu w określonych sytuacjach;  

 kontroli warunków i sposobu przewozu materiałów niebezpiecznych oraz 

wymagań związanych z tym przewozem;  

 używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, 

służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;  
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 występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu 

zdrowia kierującego pojazdem;  

 blokowania kół pojazdu pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabro-

nione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.  

Cytowany autor tworząc komentarz prawny, jeszcze przed nowelizacją kpk 

zmieniającą kognicje sądów wojskowych, stwierdzał pewną specyfikę upraw-

nień ŻW przyznanych ze względu na potrzeby SZ, rozciągającą się mimo 

wszystko na cywilnych uczestników ruchu drogowego. Chodzi tu o uprawnienia 

w zakresie podawania sygnałów do zatrzymania na drodze każdego pojazdu sił 

zbrojnych oraz każdego innego pojazdu kierowanego przez żołnierza, pełniące-

go czynną służbę wojskową. Zważywszy, że żołnierz zawodowy może być 

ubrany po cywilnemu i poruszać się prywatnym samochodem, uprawnienie do 

zatrzymania rozciągać się mogło na każdy pojazd. Jeżeli żołnierz Żandarmerii 

stwierdził, że zatrzymany pojazd nie jest pojazdem sił zbrojnych lub nie jest 

kierowany przez żołnierza, pełniącego czynną służbę wojskową, odstępował od 

kontroli, chyba że zachodziła konieczność przekazania kierującego organom 

Policji w związku z popełnionym przez niego czynem zabronionym. Tak wyko-

nywane czynności realnie przyczyniały się do ujawniania naruszeń bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym i doprowadzenia do zastosowania przez uprawniony 

organ sankcji wobec cywilnych uczestników ruchu drogowego. ŻW, korzystając 

ze swych uprawnień w zakresie kontrolowania i kierowania ruchem drogowym 

w sposób stały, oddziaływała na stan jego bezpieczeństwa. Wykonując czynno-

ści wobec pojazdów wojskowych oraz żołnierzy kierujących pojazdami prywat-

nymi przyczyniała się do przestrzegania przepisów oraz zapobiega zagrożeniom, 

które mogą dotykać cywilnych uczestników ruchu drogowego (np. nadmierna 

prędkość, stan nietrzeźwości kierujących). Liczbę przeprowadzonych kontroli  

w ruchu drogowym przez ŻW w latach 2007–2008 przedstawiono na rysunku 7. 

Wobec ujawnionych żołnierzy sprawców naruszeń zasad bezpieczeństwa sto-

sowano przewidziane prawem sankcje. W 2007 roku ukarano 3855 kierowców 

pojazdów prywatnych i 2923 kierowców pojazdów wojskowych. W 2008 roku 

odpowiednio 3162 i 2541. Z przedstawionych danych wynika, że znaczna część 

czynności kontrolnych dotyczyła pojazdów prywatnych żołnierzy, a zatem od-

nosiła się do publicznej sfery bezpieczeństwa ruchu drogowego i nie wiązała się 

z działaniami wojskowymi. Ten obszar oddziaływania od 1 styczna 2009 roku 

uległ ograniczeniu. Obecnie właściwość ŻW nie dotyczy żołnierzy, którzy po-

pełniają swój czyn bez zaistnienia przesłanki kognicji sądów wojskowych
557

. 

Wykluczona jest zatem kompetencja ŻW w przypadku czynu polegającego na 

                                                      
557 Zob. s. 25. 
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kierowaniu prywatnym pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w try-

bie codziennego stawiennictwa w miejscu służby.   
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Źródło: na podstawie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane 

w tym zakresie, rocznik 2007 i 2008 

Rysunek 7. Liczba kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli ruchu drogowego 

ŻW w latach 2007–2008 

Mimo to wciąż żołnierze ŻW wykonują szereg czynności na drogach publicz-

nych i zgodnie ze swoją właściwością stosują sankcje za czyny na nich popełnia-

ne. Taka sfera oddziaływania wpływa również na innych uczestników ruchu dro-

gowego, np. poprzez obecność na drogach patroli ŻW i wynikające z niej profilak-

tyczne oddziaływanie. Częsta taktyka pełnienia służby przez ŻW na drogach opie-

ra się na wykonywaniu czynności wspólnie z policjantami. Oznacza to w praktyce, 

że patrol mieszany może skutecznie podejmować czynności wobec wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. Zwiększa się zatem liczba służb zdolnych do rea-

gowania w czasie i miejscu występowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego. W ramach wspólnych działań patrolowych Żandarmeria Wojskowa w spo-

sób stały uczestniczy w zintegrowanych akcjach z Policją i Strażą Miejską pod 

kryptonimami: „Bezpieczny wyjazd”, „Bezpieczny powrót”, „Prędkość”, „Pasy 

bezpieczeństwa”, „Alkohol i narkotyki”, „Znicz”, „Boże Narodzenie i Nowy 

Rok”, „Prędkość”, „Bezpieczny weekend majowy”, „Alkohol”, „Trzeźwe poran-

ki”. W 2007 r. trakcie wspólnych działań patrolowych skontrolowano 21 615 po-

jazdów, zastosowano 6490 sankcji, w tym 2338 mandatów karnych. W kolejnym 

roku skontrolowano 19 994 pojazdów, zastosowano 5205 sankcji, w tym 1374 
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mandatów karnych
558

. Należy jednak zaznaczyć, że z samego faktu wspólnego 

pełnienia służby z policjantem, kompetencje żołnierza ŻW nie ulegają rozsze-

rzeniu.   

Siły Zbrojne RP uczestniczą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez członkostwo przedstawiciela ministra obrony narodowej  

w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organ ten działa przy 

ministrze właściwym do spraw transportu jako międzyresortowy organ pomoc-

niczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego
559

. Rada 

określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bez-

pieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań w zakresie poprawy tego rodzaju 

bezpieczeństwa należy
560

: 

 proponowanie kierunków polityki państwa; 

 opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

podstawie propozycji przedstawianych przez właściwych ministrów i oceny 

ich realizacji; 

 inicjowanie badań naukowych; 

 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów między-

narodowych; 

 inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej; 

 inicjowanie współpracy zagranicznej; 

 współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami poza-

rządowymi; 

 inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej; 

 analizowanie i ocena podejmowanych działań. 

Przewodniczącym rady jest minister właściwy do spraw transportu, który 

działa z pomocą dwóch zastępców – sekretarz lub podsekretarz stanu w mini-

sterstwie właściwym do spraw wewnętrznych; sekretarz lub podsekretarz stanu 

w ministerstwie właściwym do spraw transportu. Członkami Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są przedstawiciele poszczególnych mini-

strów i podległych im organów, w tym również ministra obrony narodowej. 

Szczegółowy skład rady
561

 i jej zadania przedstawiono na rysunku 8.  

                                                      
558 Według danych zawartych w sprawozdaniach komendanta głównego ŻW z realizacji Rzą-

dowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” za 

lata 2007 i 2008. 
559 art. 140b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU z 2005 r., nr 

108, poz. 908 z późn. zm. 
560 Tamże, art. 140c ust. 2. 
561 W pracach mogą brać udział z głosem doradczym: 1) przedstawiciele organizacji pozarzą-

dowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego; 2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych;  

3) niezależni eksperci. Art. 140l ustawy Prawo o ruchu drogowym, dz. cyt. 
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Rysunek 8. Zadania i skład osobowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

W związku z udziałem w radzie przedstawiciel ministra obrony narodowej 

przekazuje przewodniczącemu: 

 sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w pro-

gramach bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Sprawozdania i informacje, również pochodzące od pozostałych ministrów, 

służą przewodniczącemu rady do złożenia Radzie Ministrów corocznego spra-

wozdania dotyczącego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań 

realizowanych w tym zakresie. Prezes Rady Ministrów składa je Sejmowi, sena-

towi i prezydentowi
562

. Na terenie województw są utworzone wojewódzkie rady 

                                                      
562 Art. 140e ustawy Prawo o ruchu drogowym, dz. cyt. 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego, których działalność jest przedstawiona  

w kolejnym rozdziale. 

Za szczególny rodzaj działań mieszczących się w sferze materialno-

technicznej uznaję aktywność kolegialnych organów sztabowych decydujących 

w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy te często przenoszą 

dobre wojskowe doświadczenia organizacyjne do swoich struktur. Według  

Z. Leońskiego rozwiązaniem organizacyjnym przeniesionym z organizacji woj-

skowej do struktur administracji są tzw. struktury sztabowe
563

. Autor ten zauwa-

ża, że w obecnej administracji publicznej Polski również spotykamy się z reali-

zacją idei organizacji opartej na założeniach sztab–linia, choć jednostki te nie 

noszą takich nazw
564

. Dla potwierdzenia swej tezy wskazuje on następujące ce-

chy komórek sztabowych w administracji publicznej: 

 pełnienie funkcji usługowej w stosunku do komórek liniowych; 

 nieangażowanie się w bezpośrednie realizowanie celów instytucji; 

 doradztwo kierownictwu instytucji w realizacji jego zadań. 

Zadaniem sztabów w administracji jest przygotowanie danych służących roz-

strzygnięciu w sprawach zasadniczych oraz wypracowanie koncepcji ogólnych 

założeń w działalności administracji. Powinny być one tworzone na szczeblach 

wyższych, zwłaszcza centralnych. W wypadku administrowania bezpieczeń-

stwem i porządkiem publicznym można odnaleźć komórki sztabowe, pełniące 

swoją funkcję, w skład których wchodzą przedstawiciele ministra obrony naro-

dowej. Są to kolegialne
565

 komórki sztabowe w postaci organów, których roz-

strzygnięcia są wypadkową wielu punktów widzenia, przeciwstawnych zadań, 

różnych głosów i są (…) bardziej przemyślane niż rozstrzygnięcia jednej oso-

by
566

. Takie rozwiązanie w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego spełnia przesłankę wykorzystywania kolegialności w administracji 

tam, gdzie chodzi o podejmowanie decyzji ważnych z punktu widzenia państwo-

wego
567

. W kolegialnych komórkach sztabowych administracji występują naj-

częściej rozwiązania, polegające na tym, że przewodniczący występuje w po-

dwójnej roli – z jednej strony pełni funkcję przewodniczącego organu, z drugiej 

posiada własne kompetencje i występuje w tym zakresie jako jednoosobowy 

organ. 

Krajowym organem kolegialnym współtworzonym przez przedstawiciela SZ 

RP, który zajmuje się problematyką penitencjarną jest Rada Główna ds. Spo-

                                                      
563 Zob. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2010, s. 66. 
564 Tamże. 
565 Chodzi tu o kolegialność w znaczeniu metody działania, jak też cechę strukturalną organu. 
566 Z. Leoński, Nauka administracji, dz. cyt., s. 90. 
567 Tamże. 
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łecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W jej skład wchodzi przedstawiciel 

ministra obrony narodowej, który uczestniczy w realizacji zadań rady, do któ-

rych należy
568

: 

 organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapo-

bieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych; 

 opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeń-

stwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywa-

nia orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy 

skazanym i ich rodzinom; 

 koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz 

kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, 

podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczają-

cych i zapobiegawczych; 

 podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad 

wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych 

oraz opracowywanie wyników tych kontroli; 

 dokonywanie oceny polityki penitencjarnej; 

 przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania 

środków z funduszu pomocy penitencjarnej; 

 inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu prze-

stępczości i społecznej readaptacji skazanych.  

Przewodniczącym rady jest minister sprawiedliwości. Członków rady powo-

łuje i odwołuje prezes Rady Ministrów. Szczegółowy skład rady przedstawiono 

na rysunku 9.  

 

                                                      
568 § 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do spraw Społecznej 

Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomo-

cy skazanym, DzU nr 113, poz. 723 z późn. zm. 
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Rysunek 9. Zadania i skład Krajowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

Prezes Rady Ministrów może powołać w skład rady głównej przedstawicieli 

stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wy-

znaniowych, a także związków zawodowych i samorządu zawodowego, przed-

stawicieli nauki oraz osoby godne zaufania, które mogą wnieść istotny wkład  

w realizację celów działania rady
569

. Wojewodowie mogą powoływać terenowe 

rady ds. społecznej readaptacji i pomocy skazanym na obszarze odpowiadają-

cym właściwości sądu okręgowego.  

Siły Zbrojne RP są zaangażowane również w działania, służące realizacji 

rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”
570

. Głównymi celami tego programu jest: 

 wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce; 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków; 

                                                      
569 § 2 rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz 

działania Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym..., dz. cyt. 
570 Program „Razem Bezpieczniej” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 18 grudnia 2006 r. 

Stanowi formułę kompleksowego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą 

powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. 
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 zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywi-

zowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współ-

pracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i spo-

łecznościami lokalnymi; 

 poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb 

działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach tego programu 

jest minister spraw wewnętrznych i administracji, który stoi na czele – utworzo-

nego ze wsparciem komendanta głównego Policji – Centralnego zespołu koor-

dynacyjnego programu „Razem bezpieczniej”. W skład zespołu chodzi przed-

stawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej. Strukturę zespołu przedstawiono na 

rysunku 10. 

 

Rysunek 10. Zadania i skład Centralnego zespołu koordynacyjnego programu „Razem 

bezpieczniej” 

Udział SZ RP w organach kolegialnych zajmujących się ochroną bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego jest realizowany również w ramach Komitetu do 

spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
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2012
571

. W jego skład wchodzi przedstawiciel ministra obrony narodowej  

w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu oraz komendant główny 

Żandarmerii Wojskowej. Oznacza to, że resort obrony narodowej uczestniczy  

w koordynacji działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziała-

nia z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w celu zapew-

nienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Na ważną grupę czynności materialno-technicznych z udziałem SZ RP zwró-

cił uwagę jeden z badanych przeze mnie ekspertów. Według tego eksperta czyn-

nością tą jest gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji krymi-

nalnych w ramach funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminal-

nych (KCIK)
572

. Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w istniejących 

regulacjach prawnych, jak również projektach nowych aktów prawnych. Ko-

mendant główny Policji, będący szefem centrum, składa ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych sprawozdanie z działalności centrum. Minister ten, 

przed przedłożeniem prezesowi Rady Ministrów corocznego sprawozdania  

z działalności szefa centrum, jest zobowiązany uzyskać opinię m.in. ministra 

obrony narodowej i załączyć ją do sprawozdania
573

. Poza tym, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, do pracy w centrum mogą być oddelegowani żołnierze. 

Relacje SZ RP z KCIK mają formę uprawnienia i zobowiązania. Podmiotami SZ 

RP uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania 

informacji kryminalnych z centrum są Żandarmeria Wojskowa, szef Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, szef Służby Wywiadu Wojskowego
574

, natomiast 

podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych są mi-

nister obrony narodowej, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, woj-

skowi komendanci uzupełnień
575

. Wskazany zakres relacji włącza zatem SZ RP 

w system przetwarzania informacji kryminalnych, który jest nieodzownym ele-

mentem rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. Ekspert ten zwrócił również uwagę na dyrektywę euro-

pejską
576

, tworzącą sieć wymiany informacji i danych wywiadowczych między 

organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu jej realiza-

                                                      
571 Powołany zarządzeniem nr 33 prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 

Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 
572 Działającego na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu  

i przekazywaniu informacji kryminalnych, DzU z 2010 r., nr 29 poz.153 z późn. zm. 
573 Tamże, art. 11. 
574 Tamże, art. 19. 
575 Tamże, art. 20. 
576 Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia 

wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 386. 
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cji przygotowany projekt ustawy
577

 włącza Żandarmerię Wojskową do grupy 

podmiotów uprawnionych do wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców prze-

stępstw, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania infor-

macji
578

.  

Podsumowując wątek moich badań dotyczących zakresu i form działania SZ 

RP na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, należy stwierdzić, że w dzia-

łaniach tych dominują porozumienia, działalność społeczno-organizacyjna, czyn-

ności materialno-techniczne. Ostatnie dwie z wymienionych powyżej form współ-

pracy w zasadzie nie funkcjonują samoistnie. Są one pochodną prawa stanowio-

nego przez parlament, prawa stanowionego przez ministra obrony narodowej  

w zakresie dopuszczalnego delegacją ustawową, jak również zawieranych porozu-

mień. Można zatem stwierdzić o stanowieniu prawa, umowach, decyzjach admini-

stracyjnych i porozumieniach, że są to formy poprzedzające quasi-materialną (dzia-

łalność społeczno-organizacyjna) i materialną (czynności materialno-techniczne). 

3.3. Gotowość Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji 

zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Przyjąłem, że przedmiotową gotowość należy rozumieć jako zdolność SZ RP 

do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach 

określonej formy i stosowanych metod. Wiąże się ona z wykorzystaniem środ-

ków prawnych, osobowych i rzeczowych. Stosownie do diagnozy prawnych 

form działania zawartej w poprzednim podrozdziale celowe jest przedstawienie 

przedmiotowej gotowości, uwzględniając kolejne ograniczenia badawcze. Po 

pierwsze gotowość stosowania formy o charakterze czynności prawnych, takich 

jak stanowienie prawa, umowy, decyzje administracyjne i porozumienia, jest 

zdeterminowana podstawami formalnymi (uprawnieniem) określonego organu 

do ich wykonywania. W związku z tym, że zostały one wskazane w poprzednim 

podrozdziale nie będą ponownie prezentowane w tym miejscu. Wprawdzie 

można by charakterystykę tej gotowości uzupełnić o takie elementy, jak liczeb-

ność aparatu urzędniczego i wykorzystywane przezeń środki rzeczowe, jednak 

dane te nie wnoszą istotnych wartości do dalszych badań. Po drugie, działalność 

społeczno-organizacyjna oraz czynności materialno-techniczne w swym zakresie 

w pełni odzwierciedlają to, co w działaniach SZ RP jest konieczne, możliwe, 

prawdopodobne lub niedopuszczalne na rzecz bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego w świetle przepisów, decyzji i umów.  

                                                      
577 Projekt z dnia 4 listopada 2010 r. ustawy o wymianie informacji z organami ścigania pań-

stw członkowskich Unii Europejskiej. 
578 Tamże, art. 1 ust. 2 pkt 6. 
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Jednym z istotnych warunków zapewnienia zdolności do realizacji wszelkich 

zadań SZ RP jest odpowiednia liczebność i struktura wewnętrzna zasobów oso-

bowych. Na przestrzeni ostatnich lat w związku z wdrażaniem Programu profe-

sjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010
579

, zaszły 

w nich duże zmiany ilościowe i jakościowe. W początkowym okresie przemian 

obawiano się obniżenia zdolność Sił Zbrojnych do realizacji jej funkcji we-

wnętrznej. W 2009 roku w związku ze zwolnieniem do rezerwy znacznej części 

żołnierzy służby zasadniczej
580

 obawiano się, że decyzja ta może zakłócić funk-

cjonowanie wielu jednostek wojskowych. Jako możliwe zagrożenia funkcjono-

wania SZ zarówno w sferze gotowości do reagowania, jak i zabezpieczenia 

przed zagrożeniami przestępczością i ich negatywnego oddziaływania na oto-

czenie w miejscach koncentracji i działania wskazywano
581

:
 
 

 niemożność pełnej realizacji zadań przez jednostki wojskowe z powodu 

braków w stanie osobowym żołnierzy niezawodowych w istotnych dla 

działalności jednostki specjalnościach wojskowych, np. kierowca kat. C, 

kierowca-operator, kierowca-sanitariusz, kucharz, strażak, wartownik; 

 osłabienie ochrony i obrony obiektów (rozważano konieczność pełnienia 

służb wartowniczej przez żołnierzy zawodowych, jak również wcześniej-

szego kontraktowania usług firm zewnętrznych w zakresie ochrony obiek-

tów woskowych, co będzie generowało dodatkowe koszty finansowe); 

 osłabienie ochrony ppoż.; 

 niemożność utrzymania porządku. 

Realizacja założeń zawartych w przedmiotowym harmonogramie pozwoliła 

jeszcze w roku 2009 pozyskać 16 tys. ochotników do korpusu szeregowych za-

wodowych, którzy zastąpili żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (wzrost  

z ok. 16 980 do ok. 32 000). Prowadzone działania rekrutacyjne zapewniły osią-

gnięcie na przełomie 2009 i 2010 r. zakładanej liczebności SZ RP na poziomie 

ponad 100 tys. żołnierzy zawodowych, w tym ok. 22,7 tys. oficerów, ok. 41,8 

tys. podoficerów, ok. 32 tys. szeregowych zawodowych, ok. 1,3 tys. żołnierzy 

nadterminowych oraz ok. 2,5 tys. kandydatów na żołnierzy zawodowych. Sza-

cowano, że w wyniku podjętych działań organizacyjnych i legislacyjnych na 

koniec 2010 roku liczba żołnierzy zawodowych Narodowych Sił Rezerwowych  

i służby kandydackiej wyniesie ok. 110 000
582

. 

                                                      
579 Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 roku. 
580 Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalnia-

nia żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 roku, 

DzU nr 11, poz. 62. 
581 Zob. szerzej: R. Szandrocho, 90 lat terenowych organów administracji wojskowej, Wro-

cław 2009, s. 254. 
582 Zob. szerzej: Raport z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
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Użycie sił zbrojnych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

wymaga uwzględnienia następujących uwarunkowań
583

: 

 legalność (zgodność z obowiązującym prawem); 

 śmiertelność (potencjalne ryzyko śmiertelności w wyniku użycia siły); 

 ryzyko (bezpieczeństwo użytych sił zbrojnych); 

 koszt (wpływ na budżet sił zbrojnych); 

 adekwatność (czy użycie sił zbrojnych jest odpowiednie do sytuacji); 

 gotowość (wpływ na możliwość prowadzenia przez siły zbrojne innych 

działań). 

W moim przekonaniu do tych uwarunkowań należy dodać również przygo-

towanie rozumiane jako wyszkolenie jednostek SZ do wykonywania konkret-

nych zadań stanowiących dopuszczalne prawnie wsparcie. Badania przeprowa-

dzone przez mnie wskazują jednoznacznie, że obecnie wyszkolenie to jest na 

niskim poziomie, co ogranicza realną zdolność do udzielania takiego wsparcia. 

Zgodnie z opinią jednego z ekspertów poddanych badaniu na potrzeby niniejszej 

pracy SZ RP nie przygotowują się do działań w stanie zwyczajnym. Nie prowa-

dzi się ćwiczeń zgrywających, pozwalających na wypracowanie procedur dowo-

dzenia podczas udzielania pomocy przez oddziały i pododdziały SZ RP uzbrojo-

nym oddziałom i pododdziałom Policji. Teza ta znajduje swoje potwierdzenie  

w zakresie tematycznym zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć szko-

leniowych MON w latach 2007–2012
584

. Ze względu na wyznaczoną siłom 

zbrojnym rolę w systemie reagowania kryzysowego oczywiste jest, że większość 

przedsięwzięć niedotyczących obronności państwa jest skoncentrowana na 

zgrywanie elementów tego systemu. Jednak ze względu na to, że polskie prawo 

dopuszcza udzielenia pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji 

sądzę, że konieczne jest ćwiczenie takiego wariantu współdziałania SZ RP, co 

nie jest czynione.  

W skali Polski wyjątkowa sytuacja przedstawia się w województwie lubuskim, 

w którym co roku są planowane szkolenia zbiorowe, obejmujące problematyką 

wsparcia podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego również  

w stanie zwyczajnym
585

. Szkolenia te dotyczą oceny posiadanych sił i środków 

                                                                                                                                   
tej polskiej na lata 2008–2010”, Warszawa 2010. 

583 Na podstawie How the Army Runs, U.S. Army War College, Edition 2005–2006, s. 475. 
584 Wykaz przedsięwzięć szkoleniowych sił zbrojnych w latach 2007–2012, w których planuje 

się udział przedstawicieli pozamilitarnych struktur obronnych państwa. 
585 Chodzi o szkolenia zbiorowe: Rola i zadania Policji w zwalczaniu terroryzmu oraz zasady 

współdziałania z siłami zbrojnymi RP w czasie pokoju, zagrożenia i wojny, 2009 r. (przedstawienie 

sił i środków Policji oraz możliwości wsparcia jej działania przez pododdziały wojska w aspekcie 

obowiązujących przepisów prawnych); Rola i zadania Straży Leśnej oraz Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w zwalczaniu terroryzmu oraz zasady współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP w czasie 

pokoju, zagrożenia i wojny, 2010 r. (przedstawienie sił i środków Straży Leśnej oraz możliwości 
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Policji i straży leśnej oraz możliwości wsparcia ich działania przez pododdziały 

wojska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa również w warunkach pokoju. 

T. Berliński widzi możliwość wsparcia przez polskie SZ bezpieczeństwa  

i porządku publicznego w zakresie
586

: 

 poszukiwania zaginionych, np. katastrofa samolotu; 

 pomoc humanitarna, np. ewakuacja powietrzna; 

 usuwanie niewypałów; 

 usuwanie niebezpiecznych substancji chemicznych; 

 kontrola wód terytorialnych; 

 wsparcie Straży Granicznej dla przestrzegania praw połowu. 

Sądzę, że realny zakres wsparcia SZ RP udzielanego władzom cywilnym 

może być następujący: 

 transport (zapewnienie wsparcia przez transport wojskowy); 

 komunikacja (zapewnienie wsparcia telekomunikacyjnego); 

 prace publiczne i inżynieryjne (usługi publiczne, budowa i utrzymanie 

obiektów i urządzeń); 

 zwalczanie pożarów (wykrywanie i likwidowanie pożarów); 

 zbieranie informacji i planowanie (gromadzenie i przetwarzanie informa-

cji w celu właściwego reagowania); 

 opieka masowa (zapewnienie i koordynowanie dostępu do żywności, 

schronienia, pierwsza pomoc); 

 udostępnienie zasobów (zapewnienie sprzętu, materiałów, dostaw i perso-

nelu na potrzeby prowadzonych działań); 

 opieka zdrowotna (zapewnienie pomocy publicznym służbom medycz-

nym); 

 poszukiwanie i ratownictwo (odnajdywanie i udzielanie pomocy osobom po-

szkodowanym); 

 zabezpieczanie materiałów niebezpiecznych (wsparcie podczas działań neu-

tralizujących substancje niebezpieczne); 

                                                                                                                                   
wsparcia jej działania przez pododdziały wojska w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. 

Możliwości w zakresie łączności oraz obieg informacji od zdarzenia do reakcji odpowiednich sił 

oraz źródła pozyskiwania informacji); Rola i zadania służby zdrowia i weterynarii szczebla woje-

wódzkiego i powiatowego w zakresie profilaktyki zagrożenia chorobami zakaźnymi oraz w zwal-

czaniu terroryzmu, a także zasady współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju, zagro-

żenia i wojny, 2010 r. (przedstawienie sił i środków służby zdrowia i weterynarii szczebla woje-

wódzkiego i powiatowego oraz możliwości wsparcia jej działania przez pododdziały wojska. 

Możliwości w zakresie łączności oraz obieg informacji od zdarzenia do reakcji odpowiednich sił 

oraz źródła pozyskiwania informacji). 
586 Zob. szerzej: T. Berliński, Różnorodność postrzegania zagrożeń [w:] red. Zarządzanie bez-

pieczeństwem, P. Tyrała, Kraków 2000, s. 69. 
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 zapewnienie żywności (identyfikowanie potrzeb żywnościowych i dostar-

czenie osobom potrzebującym); 

 zapewnienia energii (utrzymanie sprawności systemu energetycznego i do-

staw paliw). 

Ze względu na posiadany potencjał oraz stopień przygotowania spośród wy-

mienionego zakresu wsparcia w stanie zwyczajnym nasze SZ mogą realizować 

tylko część z nich. Wsparcie to może być realizowane w formie pasywnej bądź 

aktywnej. Wsparcie pasywne polega na nieinterwencyjnym działaniu w formie 

bezpośredniej lub pośredniej. Pośredni charakter wsparcia pasywnego jest działa-

niem polegającym na wykorzystywaniu zasobów, usług i wytworów sił zbrojnych 

do utrzymania bądź podnoszenia ogólnej sprawności funkcjonowania wspieranego 

podmiotu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przejawem takiego 

wsparcia jest umożliwienie dostępu podmiotom zewnętrznym do szkolnictwa 

resortowego MON, udzielanie informacji w ramach ogólnych międzyinstytucjo-

nalnych procedur wymiany informacji, zapewnienie dostępu do raportów, analiz  

i prognoz dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Bezpośrednie 

wsparcie pasywne jest nieinterwencyjnym wykorzystaniem potencjału Sił Zbroj-

nych do pomocy podmiotowi w celu zaspokojenia jego potrzeb i umożliwieniu mu 

podjęcia wymaganego działania lub rozwiązania konkretnego problemu bezpie-

czeństwa i porządku publicznego. Ta forma sprowadza się do doradztwa, infor-

mowania i udostępniania zasobów umożliwiających właściwe reagowanie wspie-

ranego podmiotu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na zidentyfi-

kowane zagrożenie.  

Wsparcie aktywne jest włączeniem się sił zbrojnych w rozwiązanie problemu 

bezpieczeństwa poprzez podejmowanie konkretnych czynności ochronnych  

i interwencyjnych
587

 wykonywanych wspólnie i w porozumieniu z podmiotem 

wspieranym, oddziałując na sprawców zagrożenia, jego skutki lub okoliczności, 

prowadzące do jego powstania lub rozwoju. Bezpośrednie działania z tym zwią-

zane polegają na pełnieniu służby patrolowej w miejscach koncentrowaniu się 

zagrożeń, legitymowaniu osób podejrzanych, zatrzymywaniu sprawców prze-

stępstw i wykroczeń. Są to więc interwencyjne działania w bliskiej styczności  

z zagrożeniem realizowane wspólnie z podmiotem wspieranym lub w jego zastęp-

stwie. Aktywne działania pośrednie odnoszą się do warunków występowania za-

grożenia i przyczyn jego powstawania. Polegają na pośrednim oddziaływaniu, 

m.in. poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej wśród osób zagrożonych, 

                                                      
587 Interwencja jest rozumiana jako szybkie włączenie się w tok zdarzenia, naruszającego nor-

my prawne lub zasady współżycia społecznego i podjęcie działań zmierzających do ustalenia 

charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na 

przywrócenie naruszonego porządku prawnego lub zasad współżycia społecznego. 
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udzielanie pomocy ludności, instytucjom i ich personelowi w celu podniesienia 

ich zdolności do samodzielnego, skutecznego reagowania. Działania te koncentru-

ją się nie na skutkach zagrożeń, a na związkach przyczynowo-skutkowych ich 

źródeł. 

Propozycję typologii działań wspierających przez SZ RP w sytuacji zwyczaj-

nej prezentuję na rysunku 11. 

 

 

Rysunek 11. Typologia form działań wspierających realizowanych przez SZ RP ze 

względu na sposób oddziaływania 

Wykorzystując przyjętą typologię do interpretacji danych, wnioskuję, że jed-

nostkami SZ RP predysponowanymi do realizacji prawnie dopuszczalnych form 

wsparcia innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego są:  

I. W ramach aktywnych działań bezpośrednich (typ A): 

 Żandarmeria Wojskowa: 

1) w określonych przypadkach niewpuszczenie i usuniecie osób z im-

prezy masowej odbywającej się na terenie będącym w zarządzie 

MON; 

2) kierowanie ruchem drogowym w razie akcji związanej z ratowa-

niem życia lub zdrowia albo przywracania zakłócanego porządku 

publicznego; 

3) wspólne z innymi służbami prowadzenie działań prewencyjnych  

i porządkowych na obszarach kolejowych; 
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4) wspólne prowadzenie bezpośredniego pościgu za sprawca prze-

stępstw; 

5) podjęcie interwencji wobec osoby innej niż skazanej na wniosek 

odpowiedniego organu Służby Więziennej; 

6) wykonywanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, wspieranie działań poszukiwawczych wskazanych 

przez Centrum Zarządzania Kryzysowego MON; 

 Oddziały i pododdziały SZ RP: 

1) pomoc uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji; 

 Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego: 

1) asysta i udzielanie pomocy organowi egzekucyjnemu podczas wy-

konywania czynności egzekucyjnych w obrębie zajmowanej nieru-

chomości; 

2) asysta i udzielanie pomocy komornikowi podczas wykonywania 

czynności egzekucyjnych w obrębie zajmowanej nieruchomości. 

II. W obszarze tych działań zdecydowanie dominującą rolę odgrywa ŻW, jak 

również w zakresie aktywnych działań pośrednich polegających m.in. na (typ B): 

1) wzajemnym korzystaniu ze środków łączności i lokomocji oraz in-

nych środków technicznych podczas prowadzenia działań z innym 

podmiotem; 

2) współpracy w zabezpieczeniu miejsca przestępstwa; 

3) udzielania pomocy w doprowadzaniu do organów Policji sprawców 

przestępstw i wykroczeń; 

4) wzajemnej pomoc podczas wykonywania czynności dochodzenio-

wo-śledczych. 

III. W zakresie pasywnych działań bezpośrednich przewiduję następujące 

formy (typ C): 

 minister obrony narodowej, szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-

wych, wojskowi komendanci uzupełnień: 

1) przekazywanie informacji kryminalnych do KCIK; 

2) umożliwienie korzystania z wojskowych statków powietrznych 

wraz z załogą (minister); 

 dowódca Sił Powietrznych: 

1) udostępnianie statków powietrznych wraz z załogą w celu wyko-

nywania lotu na rzecz formacji MSWiA; 

 dowódca Sił Powietrznych, dowódca Wojsk Lądowych, dowódca Mary-

narki Wojennej: 

1) umożliwienie bazowania statków powietrznych i jednostek pływa-

jących MSWiA, dostępu do mediów, tankowania paliwa; 
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2) realizacja innych usług zapewniających możliwość funkcjonowania  

i wykonywania ustawowych zadań MSWiA; 

 dowódca Sił Powietrznych, Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Sił 

powietrznych, Centrum Operacji Morskiej Marynarki Wojennej: 

1) informowanie o planowanych lotach statków powietrznych na ma-

łych wysokościach w rejonie strefy nadgranicznej; 

2) przekazywanie informacji dotyczących ujawnionych przestępstw 

skierowanych przeciw nienaruszalności granicy państwowej, wy-

krycia jednostek pływających zagrażających porządkowi publicz-

nemu; 

 Żandarmeria Wojskowa: 

1) przekazywanie informacji o przygotowaniu, usiłowaniu i dokona-

niu przestępstw; 

2) udzielanie pomocy w stosowaniu środków pracy operacyjnej oraz 

środków techniki operacyjnej; 

3) współdziałanie w prowadzeniu czynności analitycznych związanych 

z weryfikacją oświadczeń majątkowych; 

4) przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji zadań BOR; 

5) informowanie komendanta wojewódzkiego Policji o naruszeniu 

przepisów ruchu drogowego podlegającym wpisowi do ewidencji 

kierowców. 

IV. W zakresie pasywnych działań pośrednich można wskazać następujące 

ich formy (typ D): 

 Centrum Zarządzania Kryzysowego MON: 

1) zapewnienie łączności pomiędzy służbą dyżurną KGP i służbami 

własnymi; 

2) umożliwienie prowadzenia wspólnych treningów i ćwiczeń sztabowych; 

3) umożliwienie udziału przedstawicieli Policji w planowaniu ćwiczeń 

i treningów SZ RP, w których przewiduje się udział wydzielonych 

sił policyjnych; 

4) umożliwienie korzystania z bazy szkoleniowej oraz świadczenie 

wzajemnych usług dydaktycznych; 

5) wymiana materiałów szkoleniowych; 

 Żandarmeria Wojskowa: 

1) wzajemne korzystanie z posiadanych analiz dotyczących możliwo-

ści osiągnięcia określonego dochodu posiadanego stanu majątko-

wego – w postępowaniu sprawdzającym. 

Przytoczone propozycje określonych form udzielanego wsparcia wskazują na 

realną możliwość SZ RP do działania w sferze bezpieczeństwa i porządku pu-
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blicznego. Z faktu, że są to działania opisane prawnie i wprowadzone do użytku 

przez poszczególne podmioty, można sformułować wniosek, że są to najczęściej 

stosowane formy wsparcia. Teza ta sformułowana na podstawie analizy typolo-

gicznej dokumentów normatywnych nie jest poparta diagnozą o charakterze 

ilościowym. Ale uznać ją można za wielce prawdopodobną, gdyż potwierdzają 

to uzyskane opinie niektórych badanych ekspertów.  

W inny sposób na gotowość sił zbrojnych do ochrony bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego można spojrzeć poprzez doświadczenia uzyskane w trakcie 

dotychczasowych tego typu działań. Interesujące doświadczenia w tym wzglę-

dzie mają Siły Zbrojne USA, wynikające z ich zaangażowania w likwidację 

zamieszek w Los Angeles. Pozwoliły one na sformułowanie zaleceń co do celo-

wości wykonywania przez wojsko określonych działań ze względu na fazę wy-

stępującej sytuacji kryzysowej – przywracania bezpieczeństwa i porządku; 

ochrony przed jego naruszeniem. Zalecenia te przedstawiam w tabeli 4. 

Tabela 4. Działania wojska odpowiednie i nieodpowiednie ze względu na przywracanie 

bądź ochronę bezpieczeństwa i porządku 

Odpowiednie 

Przywracanie 

bezpieczeństwa  

i porządku 

Ochrona bez-

pieczeństwa  

i porządku 

1. 
Kontrola ruchu drogowego na punktach 

blokadowych 
X  

2. Zapewnienie ochrony obiektów X X 

3. Eskortowanie sprzętu ratunkowego X  

4. 
Zabezpieczenie obszarów i ich patrolo-

wanie 
X  

5. 
Zapewnienie ochrony budynków sądo-

wych 
X  

6. 
Zapewnienie bezpieczeństwa służbom 

ratunkowym 
X X 

7. Ochrona miejsc wrażliwych X X 

8. 
Transportowanie funkcjonariuszy służb 

porządkowych 
X  

9. Manifestacja siły X  

10. Rozpraszanie tłumu X  

11. 
Stosowanie operacyjnych metod kontroli 

tłumu 
X  

12. Zapewnienie ochrony VIP, eskortowanie X  

13. Zapewnienie odwodu, sił szybkiej reakcji X  

14. Połączone patrole X  

15. Inne działania wzajemnie uzgodnione X X 
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Odpowiednie 

Przywracanie 

bezpieczeństwa  

i porządku 

Ochrona bez-

pieczeństwa  

i porządku 

Nieodpowiednie  

1. Negocjacje zakładnicze X X 

2. 
Zatrzymywanie zabarykadowanych po-

dejrzanych 
X X 

3. Poszukiwanie dowodów przestępstw X X 

4. Śledztwa kryminalne X X 

Źródło: na podstawie Ch. Schnaubelt, Lessons in Command and Control from 

the Los Angeles Riots [w:] D. Fastabend, Ch. Schnaubelt, W. Mendel, Military 

Aid to Civil Authorities, Washington 2001. 

Przywracanie bezpieczeństwa i porządku publicznego rozumiem jako reago-

wanie (interwencję) na występujące zagrożenie i jego skutki, naruszające akcep-

towany stan bezpieczeństwa. Dominuje w nim forma aktywnego pośredniego  

i bezpośredniego oddziaływania sił zbrojnych. Faza ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego jest działalnością ukierunkowaną na utrzymanie pozy-

tywnego stanu bezpieczeństwa lub reagowaniem na przewidywane zagrożenia  

w celu uniemożliwienia wystąpienia ich negatywnych skutków. Sił zbrojne an-

gażują się głównie poprzez pasywne pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie. 

Wytyczne te porządkują podejście do roli sił zbrojnych w ochronie bezpie-

czeństwa i porządku publicznego, uświadamiając nam, że różni się ona w zależ-

ności od fazy sytuacji kryzysowej. Przedstawione w tabeli działania wskazują 

również na zdolność sił zbrojnych do przywracania i ochrony bezpieczeństwa 

poprzez wskazanie możliwych do wykonywania zadań na jego rzecz. Doświad-

czenia amerykańskie wskazują, że nadmierne angażowanie sił zbrojnych  

w ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego spotkać się mogą z krytyką 

środowisk stojących na straży swobód obywatelskich. Obecny poziom zaanga-

żowania SZ USA jest uznawany powszechnie za nadmierne militaryzowanie 

sfery cywilnej państwa
588

. Dostrzegane są tam dwa niekorzystne aspekty milita-

ryzacji – ustanawianie przez kongres kolejnych aktów prawnych włączających 

siły zbrojne w bezpośrednie działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego; stosowanie przez policję taktyki wojskowej polegającej na prowa-

dzeniu wręcz wojny z przestępczością. W USA siły zbrojne w ramach rzeczone-

go wsparcia przekazują służbom porządkowym znaczne ilości uzbrojenia woj-

skowego (granaty i broń automatyczną). Są one również wskazane jako militar-

                                                      
588 Zob. Szerzej: D. Weber, Warrior Cops The Ominous Growth of Paramilitarism in Ameri-

can Police Departments, „Cato Institute Briefing Notes” 1999, No. 50. 

http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Christopher+M.+Schnaubelt%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CDwQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22David+Fastabend%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CDsQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Christopher+M.+Schnaubelt%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CDwQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22William+W.+Mendel%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CD0Q9Ag
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ny lider działań na wypadek ataku terrorystycznego. Ponadto prowadzą bezpo-

średnie działania na granicy z Meksykiem, przeciwdziałając przemytowi narko-

tyków i nielegalnej imigracji. Do ich zadań należą również interwencje w celu 

likwidacji miejsc konsumpcji narkotyków (tzw. crack house). Przedstawiciel sił 

zbrojnych stoi na czele Office of National Drug Control Policy, które zajmuje 

się realizacją federalnej strategii walki z narkotykami. W tym miejscu należy 

wspomnieć, że dominujący model funkcjonowania policji w USA jest wzorowa-

ny na taktyce wojskowej, któremu zarzuca się odejście od realizacji pierwotnej 

funkcji utrzymania porządku na rzecz destruktywnego zwalczania wszelkiego 

naruszania prawa. Szkolenie specjalnych służb policyjnych według modelu woj-

skowego (np. SWAT) powoduje, że interwencje takich formacji mają na celu 

zniszczenie przeciwnika i jego otoczenia, mimo że taki sposób działania jest 

rzadko uzasadniony. Czynniki te prowadzą do powstawania negatywnych kon-

sekwencji, do których należą zwiększona śmiertelność sprawców i osób po-

stronnych podczas interwencji policyjnych i wojskowych oraz przekonanie 

obywateli o naruszaniu praw obywatelskich.  

W USA siły zbrojne odgrywają szczególna rolę w walce z narkotykami.  

W 1986 roku R. Regan ustanowił dyrektywę uznającą narkotyki za oficjalne 

zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym wojsko wykonuje  

w tym względzie następujące zadania: 

 asystowanie agencjom rządowym podczas operacji antynarkotykowych; 

 poszukiwanie miejsc uprawy marihuany z użyciem dostosowanych do te-

go celu helikopterów oraz kamuflowanych i uzbrojonych pododdziałów; 

 podejmowanie interwencji antynarkotykowych w ramach utworzonych 

regionalnych wojskowo-cywilnych sił połączonych, które są koordyno-

wane i szkolone według zasad wojskowych; 

 użyczenie nowoczesnych technologii wojskowych regionalnym i lokal-

nym departamentom policji, które uprzednio były zastrzeżone dla działań 

wojennych. 

Departament Obrony USA, współrealizując narodową strategię kontroli nar-

kotyków, określił w tym względzie pięcioelementową misję sił zbrojnych
589

: 

 zapewnienie szkoleń przeciwnarkotykowych, operacyjnego i materialnego 

wsparcia krajom produkcji narkotyków i tranzytowym; 

 wsparcie krajowych wysiłków służb ochrony prawa; 

 udzielanie specjalnej pomocy w realizacji międzynarodowej strategii antyko-

kainowej realizowanej przez Drug Enforcement Administration (DEA); 

                                                      
589 Zob. W. Mendel, M. Munger, The Drug Threat: Getting Priorities Straight [w:] D. 

Fastabend, Ch. Schnaubelt, W.Mendel, Military Aid to Civil Authorities, Washington 2001. 

http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22David+Fastabend%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CDsQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22David+Fastabend%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CDsQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Christopher+M.+Schnaubelt%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CDwQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=pl&sa=G&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22William+W.+Mendel%22&ei=53rgTNCVCMrBswbAxISVDA&ved=0CD0Q9Ag
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 wykrywanie i monitorowanie powietrznych i morskich kanałów przerzu-

towych; 

 uczestniczenie w realizacji strategii przeciwdziałania narkotykom wśród 

społeczności lokalnych. 

Również w Wielkiej Brytanii siłom zbrojnym wyznaczono wiele zadań  

w sferze obrony narodowej i elastycznego reagowania na zagrożenia. Minister 

obrony narodowej określił następujące możliwości reagowania sił zbrojnych  

w stanie zwyczajnym
590

: 

 szybkie reagowanie i ochrona przed poważnymi zagrożeniami integralno-

ści przestrzeni powietrznej, w tym wykorzystaniem powietrznej ochrony 

radarowej; 

 szybkie reagowanie i ochrona przed poważnymi zagrożeniami integralności 

przestrzeni morskiej; 

 przeciwdziałanie terroryzmowi wspólnie z policją na lądzie i w powietrzu; 

 utrzymanie porządku publicznego poprzez wspieranie działań policji w Irlandii 

Północnej; 

 ochrona statków rybackich; 

 prowadzenie morskich poszukiwań i ratownictwa wspólnie ze służbami 

ochrony granicy morskiej; 

 unieszkodliwiane materiałów wybuchowych; 

 naukowe wspieranie działań policyjnych poprzez udzielanie technicznego 

wsparcia i zapewnienia dostępu do naukowych ekspertyz; 

 wspieranie ochrony narodowej infrastruktury krytycznej; 

 zapewnienie zdolności do koordynowania działań obronnych w skali re-

gionów; 

 umożliwienie wykorzystania osobowych rezerw woskowych do wsparcia 

właściwych władz w reagowaniu na potrzeby cywilne. 

We wsparciu bezpieczeństwa i porządku publicznego istotne są formacje SZ 

RP gotowe do realizacji wymienionych powyżej zadań. W opinii badanych ko-

mendantów powiatowych Policji spośród wszystkich służb wchodzących  

w skład SZ RP do działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 

obecnie najlepiej jest przygotowana Żandarmeria Wojskowa (rysunek 12).  

Całkowity potencjał ŻW to 62 jednostki organizacyjne, w których znajduje 

się ok. 4500 stanowisk wojskowych
591

. 

                                                      
590 Na podstawie Developments, Concepts and Doctrine Centre, Operations in the UK: The 

Defence Contribution to Resilience, “Joint Doctrine Publication” 02 (2nd edition), September 

2007. 
591 Na czas „W” siłami terenowych oddziałów Żandarmerii Wojskowej planuje się zmobilizo-

wać 11 batalionów Żandarmerii Wojskowej i wówczas jej skład zwiększy się do 7000 stanowisk 

wojskowych. 
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Rysunek 12. Która ze służb wchodzących w skład SZ RP jest najlepiej  

przygotowana do wspierania ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w stanie zwyczajnym? 

Podobną opinię wyrażają eksperci, którzy stwierdzili, że jest to najlepiej 

przygotowany i wyposażony komponent naszych Sił Zbrojnych. Również taką 

opinię wyrażają badani eksperci ŻW, którzy deklarują posiadanie przez te for-

mację odpowiedniej zdolności do działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Według tej grupy ekspertów posiadany potencjał pozwala na skie-

rowanie do realizacji zadań w rejonie działań organicznych pododdziałów ŻW 

lub zbudowanie grupy zadaniowej ŻW (2–4 bataliony ŻW) zdolnej do realizacji 

pełnego spektrum zadań policyjnych, włącznie z działaniami typowymi dla wy-

specjalizowanych jednostek Policji Wojskowej
592

. Najbardziej zbieżny z potrze-

bami zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym 

jest szczegółowy zakres zadań przypisanych Oddziałowi Specjalnemu ŻW 

(OSŻW) w Warszawie, który obejmuje: 

 zatrzymanie i obezwładnianie sprawców przestępstw posiadających broń, 

materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia; 

 poszukiwanie szczególnie niebezpiecznych przestępców; 

                                                      
592 Na podstawie wystąpienia pt. Żandarmeria Wojskowa w niemilitarnych sytuacjach kryzy-

sowych. Doświadczenia – możliwości – potrzeby wygłoszonego 31 maja 2010 r. podczas pierw-

szego oficjalnego posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012. 
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 zabezpieczenie i udział w czynnościach procesowych, w postępowaniach 

przygotowawczych o szczególnym znaczeniu; 

 realizacja zadań policji sądowej, zwłaszcza w odniesieniu do rozpraw są-

dowych dotyczących szczególnie niebezpiecznych przestępców; 

 wykonywanie czynności ochronnych wobec VIP; 

 fizyczne zwalczanie terroryzmu. 

Sposoby operacyjnego użycia OSŻW mogą mieć charakter działań:  

 samodzielnych – całością sił, realizując zadania na rzecz dowódcy opera-

cji; 

 wydzielonych sił; 

 jako element struktury militarnej; 

 jako wyspecjalizowana jednostka, realizująca zadania związane z kontrolą 

rejonu operacji.  

Tezę o wskazaniu formacji ŻW jako najlepiej przygotowanej do udzielania 

wsparcia w działaniach ochronnych bezpieczeństwa i porządku publicznego 

spośród jednostek SZ RP wspiera również zbieżność ich możliwości z analo-

gicznymi Policji, którymi są: 

 funkcje pełnione w SZ RP mają charakter policyjny; 

 posługiwanie się przez żołnierzy ŻW uprawnieniami policyjnymi wobec 

żołnierzy, a w określonych prawem sytuacjach wobec wszystkich obywa-

teli; 

 tradycja wspólnych działań ŻW, Policji, SG i innych formacji oraz precy-

zowanie tej współpracy na podstawie umów i porozumień; 

 polityczna wola udziału ŻW w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Jak zauważa M. Witczak, w przeciwdziałaniu eskalacji zagrożeń musi 

uczestniczyć cały aparat bezpieczeństwa państwa. Efektywność jego reagowania 

jest uzależniona od skuteczności i form współdziałania formacji specjalistycz-

nych – Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. Ich działania powinny zaowocować efektem synergii. Współpraca 

Żandarmerii Wojskowej z wymienionymi formacjami stanowi ważny element 

funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
593

. Jego zda-

niem, współpraca powinna obejmować m.in. przygotowanie do działań w wa-

runkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych; realizację wspól-

nych przedsięwzięć szkoleniowych; współdziałanie oraz udzielanie wsparcia 

podczas wykonywania zadań w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

dochodzeniowo-śledczych oraz prewencyjnych. 

                                                      
593 M. Witczak, Możliwości działania i wykorzystania zdolności operacyjnych Żandarmerii 

Wojskowej, „Przegląd Żandarmerii” 2010, nr 1.  
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Argumentem potwierdzającym tezę o najlepszym przygotowaniu ŻW do 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego są również formy realizacji 

ustawowych zadań własnych, które są zbieżne z działaniami Policji. To podo-

bieństwo, chociaż nie tożsamość ze względu na właściwość podmiotowo-

przedmiotową, pozwala na twierdzenie, że ŻW ma stałą zdolność do powszech-

nych działań ochronnych ze względu na zbieżność form działania i ich podstawy 

prawne. Formy działania ŻW wobec osób podlegających jej właściwości nie 

różną się od form i podstaw prawnych działania innych formacji ochrony bez-

pieczeństwa i porządku publicznego. Są nimi bowiem: 

 patrole – zapobiegawcze piesze i zmotoryzowane, interwencyjne; 

 konwoje – miejscowe, zamiejscowe; 

 działania profilaktyczne – w szczególności spotkania środowiskowe oraz 

rozmowy indywidualne; 

 czynności operacyjno-rozpoznawcze – pozaprocesowe na podstawie i na 

zasadach określonych w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i przepisach  

o postępowaniu karnym; 

 czynności procesowe – w postępowaniach sprawdzających i przygoto-

wawczych o przestępstwa na podstawie przepisów o postępowaniu kar-

nym i karno-skarbowym; w postępowaniach o wykroczenia na podstawie 

przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia i o postępowaniu 

karnym; 

 poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz osób zaginionych, 

a także poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe broni, amuni-

cji, materiałów wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materia-

łów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową 

na podstawie przepisów o postępowaniu karnym i postępowaniu w spra-

wach o wykroczenia z możliwością stosowania środków pracy operacyj-

no-rozpoznawczej. 

W zakresie podobieństwa form działania odnajdziemy również takie, które są 

charakterystyczne dla działań prowadzonych przez BOR, i są nimi
594

: 

 ochrona bezpośrednia osób; 

 ochrona miejsc pracy; 

 pilotowanie kolumn pojazdów; 

 organizowanie rozpoznań pirotechniczno-radiologicznych; 

 ochrona sanitarna żywienia; 

                                                      
594 Decyzja nr 4/MON ministra obrony narodowej z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i form działań ochronnych realizowanych przez Żandarmerię Wojskową, Dz. Urz. 

MON nr 1, poz. 4. 
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 czynności rozpoznawcze i prewencyjne wobec obsługi prasowej i radiowo-

telewizyjnej. 

Kolejną zbieżnością jest wykonywanie przez ŻW czynności policji sądowej 

w sądach i prokuraturach wojskowych
595

, które polegają na: 

 ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów 

oraz prokuratur; 

 ochronie życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób w czasie 

wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru 

sprawiedliwości; 

 wykonywaniu zarządzeń porządkowych sądu wydanych w celu utrzymania 

powagi sądu; 

 ochronie pomieszczeń dla osób zatrzymanych w celu uniemożliwienia 

samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtar-

gnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebez-

piecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo 

zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia. 

Wymienione czynności są realizowane poprzez: 

 wystawienie posterunków kontrolno-ochronnych; 

 kontrolę osób wchodzących do sądów i prokuratur oraz sprawdzanie wno-

szonych przedmiotów; 

 pełnienie służby w salach rozpraw i w pomieszczeniach prokuratur; 

 osobistą ochronę sędziów i prokuratorów oraz innych osób w czasie wy-

konywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru 

sprawiedliwości; 

 usuwanie z pomieszczeń sądów i prokuratur osób naruszających powagę 

sądu lub zakłócających porządek publiczny. 

W opinii jednego z ekspertów uczestniczących w badaniach prowadzonych 

na potrzeby niniejszej publikacji, ważną rolą SZ RP w ochronie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego jest zapewnienie, aby jednostki i poszczególni żołnierze 

sił zbrojnych nie wpływały swoimi działaniami (zachowaniem) negatywnie na 

otoczenie i społeczeństwo, czyli nie naruszały bezpieczeństwa. W tym kontek-

ście za znaczące dla ochrony bezpieczeństwa są działania ŻW, polegające na 

współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych oraz dowódcami (komen-

dantami) garnizonów w celu
596

: 

                                                      
595 Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu 

czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegóło-

wy sposób ich wykonania, DzU nr 157, poz. 1857. 
596 Na podstawie B. Pacek, Żandarmeria Wojskowa. Komponent Sił Zbrojnych RP, Warszawa 

2007, s. 34. 
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 przeciwdziałania samodzielnym oddaleniom i dezercjom; 

 ochrony broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków bo-

jowych w magazynach pododdziałowych i oddziałowych; 

 kontroli obiektów i sposobu pełnienia służby wartowniczej; 

 koordynowania postępowania służb dyżurnych na wypadek zamachu na 

obiekty, mienie wojskowe i osoby, które je ochraniają; 

 przeciwdziałania przestępczości i zjawiskom patologicznym; 

 zabezpieczenia uroczystości wojskowych i patriotyczno-religijnych; 

 zabezpieczenia pobytu w jednostkach wojskowych i garnizonach osób zaj-

mujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych; 

 zabezpieczenia przemarszu, szkoleń i ćwiczeń wojsk własnych i sojuszni-

czych na poligonach i innych obiektach wojskowych. 

Okazuje się, że ważną sferą przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa  

i porządku publicznego wywoływanym przez SZ RP jest kontrolowanie dostępu 

do alkoholu, który może je powodować. Według rzecznika Żandarmerii Wojsko-

wej 80 procent wykroczeń i 30 procent przestępstw żołnierzy poza koszarami było 

popełnianych pod wpływem alkoholu, a 20 procent przestępstw na służbie zostało 

popełnionych przez pijanych żołnierzy
597

. Z tej perspektywy ważne są uprawnie-

nia dowódcom garnizonów wojskowych do opiniowania uchwał w sprawie usta-

lania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% (z wyjąt-

kiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i konsumpcji 

napojów alkoholowych na terenie gminy. Sądzę, że uzawodowienie naszych SZ  

z pewnością spowoduje radykalne zmniejszenie tych negatywnych zjawisk, lecz 

do czasu zakończenia badan nie miałem dostępu do danych statystycznych opisu-

jących to zjawisko po uzawodowieniu naszych SZ.  

W ramach przeprowadzonych przeze mnie badań opinii ekspertów zaledwie 

jeden badany wskazał jednostki inżynieryjno-saperskie jako podmiot zdolny do 

wspierania kluczowych podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego. Moim zdaniem, zarówno istniejące potrzeby reagowania na zdarzenia i róż-

ne okoliczności, a także możliwości przede wszystkim minerskich patroli oczysz-

czania terenu uzasadniają zaliczenie ich do kluczowych podmiotów wspierają-

cych. Plany użycia sił zbrojnych do oczyszczania terenów z przedmiotów niebez-

piecznych przewidują wydzielenie 39 minerskich patroli oczyszczania terenów,  

w tym patrole Wojsk Lądowych – 25; patrole Inspektoratu Wsparcia SZ – 10; 

patrole Marynarki Wojennej – 2; patrole Sił Powietrznych – 2. Dodatkowo istnieją 

                                                      
597 Cyt. za: M. Stańczyk, Armia rusza na wojnę z pijanymi, „Polska The Times” z 4 listopada 

2008 r.  
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dwie nieetatowe grupy minerów-płetwonurków
598

. Rejony odpowiedzialności 

wydzielonych patroli obejmują obszar całego kraju oraz plaże i wody przybrzeżne 

Morza Bałtyckiego. Czas realizacji zadań zabezpieczenia, unieszkodliwienia  

i niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i innych przedmiotów nie-

bezpiecznych nie przekracza trzech dni od daty zawiadomienia, lecz dotyczy wy-

łącznie znalezisk pochodzenia wojskowego. Skala dokonywanych interwencji 

patroli w związku z zakłóceniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, przed-

stawiona w podrozdziale 4.2. Ocena prowadzonych działań, uzasadnia opinię  

o wysokim przygotowaniu i zdolności tych patroli do przewidywanych zadań. 

Dodatkowo, jak zauważa J. Wojnarowski, siły zbrojne są w stanie udzielić wspar-

cia służbom cywilnym podczas oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych  

i niebezpiecznych (…). Wymaga to jednak wprowadzenia dodatkowych uregulo-

wań prawno-organizacyjnych
599

. Zatem ich realna zdolność jest większa niż okre-

ślony prawem zakres możliwego działania. 

W tym miejscu należy wskazać na posiadane i udostępniane przez SZ RP za-

soby poligonowe, na których mogą być detonowane materiały wybuchowe. Bom-

by zabezpieczane przez policyjnych pirotechników muszą być detonowane na 

poligonach spełniających Polską Normę Obronną NO-02-A043, tj. oddalonych od 

najbliższego osiedla czy fabryki co najmniej o 3 kilometry, a od zabudowań kole-

jowych i drogowych co najmniej 1,5 kilometra. Ministerstwo Obrony Narodowej 

dysponuje 60 takimi poligonami. Siedem z nich jest przystosowanych do tego, aby 

przyjmować najcięższe ładunki. Policja nie ma odpowiednich miejsc neutralizacji 

ładunków wybuchowych, zatem brak dostępu do takich obiektów wojskowych 

całkowicie uniemożliwiłoby skuteczne działanie Policji. Zapewnienie dostępu 

Policji do poligonów wojskowych nie oznacza braku problemów organizacyjnych. 

Większość poligonów może przyjmować tylko ładunki lekkie lub średniociężkie, 

tj. głównie niewypały z okresu II wojny światowej albo ładunki tzw. domowej 

roboty. Zdarza się, że ładunki wybuchowe używane przez przestępców i zabezpie-

czane przez pirotechników są o zdecydowanie większym wagomiarze i mogą być 

unieszkodliwione tylko na siedmiu największych poligonach w Polsce. Często 

oznacza to konieczność ich transportu przez kilkadziesiąt kilometrów. Np. ładunek 

zabezpieczony na Podkarpaciu policyjni saperzy musieli przewieźć prawie 400 

kilometrów po drodze A4 na poligon w okolice Wrocławia. Konieczność tego 

transportowania na znaczną odległość w sposób oczywisty tworzy zagrożenie 

                                                      
598 Na podstawie Informacja na temat roli i zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

podczas klęsk żywiołowych. Zapis stenograficzny (240) z 12. posiedzenia Komisji Obrony Naro-

dowej w dniu 13 maja 2008 r. Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów 2008. 
599 J. Wojnarowski, Udział sił zbrojnych, służb, straży inspekcji i agencji w systemie reagowa-

nia kryzysowego, Warszawa 2006, s. 349. 
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otoczenia. Uwzględniając zwiększającą się ilość materiałów wybuchowych za-

bezpieczanych przez Policję
600

, dostęp do miejsc umożliwiających ich neutraliza-

cję nabiera szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa powszechnego.  

Podsumowując stan przygotowania SZ RP do ochrony bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w stanie zwyczajnym, stwierdzam, że posiadane uprawnie-

nia oraz formy działania ŻW czynią ją formacją najlepiej przygotowaną do rea-

lizacji tego zadania. Ten sformułowany na podstawie analizy przepisów praw-

nych wniosek uzasadniają również opinie ekspertów poddanych przeze mnie 

badaniu. Znaczącą rolę mogą odgrywać również minerskie patrole oczyszczania 

terenu. Cechą wspólną dla obu tych podmiotów jest to, że realizują one zadania 

własne w SZ RP, a jednocześnie ich działalność przekłada się na powszechną 

sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Profil ich działań powoduje, że 

stan wyposażania, umiejętność jego wykorzystania i stosowane metody są 

zbieżne z tymi, które stosują służby porządkowe. 

3.4. Wnioski 

Udział SZ RP w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie 

zwyczajnym może być realizowany na trzech poziomach – strategicznym, operacyj-

nym i taktycznym.  

Poziom strategiczny odzwierciedla koncepcję udziału SZ RP w osiąganiu 

ogólnych i długofalowych celów państwa z zakresu ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. Udział ten został sprecyzowany w Strategii bezpieczeń-

stwa narodowego RP jako wspieranie pozostałych organów państwa w zapew-

nianiu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i udzielanie niezbędnej pomocy 

wojskowej właściwym instytucjom i służbom rządowym oraz samorządowym, 

organizacjom cywilnym i społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia. Odbywa 

się to poprzez: obserwacje i kontrole przestrzeni powietrznej Polski; wsparcie 

ochrony granicy lądowej i wód terytorialnych; działalność rozpoznawczą i wy-

wiadowczą; monitorowanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biolo-

gicznych na terytorium kraju; prowadzenie akcji oczyszczania terenu z materia-

łów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego; 

utrzymanie gotowości do prowadzenia – samodzielnie bądź we współpracy  

z innymi organami i służbami państwowymi – operacji poszukiwawczo-

ratowniczych; uczestniczenie w narodowym systemie zarządzania. Tak sformu-

łowane zadania SZ RP w tej sferze bezpieczeństwa zostały recypowane do Wizji 

                                                      
600 Według danych Centralnego Biura Śledczego Policja zabezpieczyła następujące ilości ma-

teriałów wybuchowych: 2005 r. – 772,1 kg, 2006 r. – 1008,3 kg, 2007 r. – 3020,1 kg, 2008 r. – 

2893,9 kg, 2009 r. – 8732,6 kg. Dane z raportu z działalności CBŚ, Warszawa 2010 r. 
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Sił Zbrojnych RP – 2030. Zamierzenia te określają długofalową rolę sił zbroj-

nych w ochronie rozpatrywanego rodzaju bezpieczeństwa. 

Poziom operacyjny wynika z przetransformowania celów strategicznych w za-

dania, służące ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wskazać tu można 

dwa obszary uczestnictwa SZ RP – udział w realizacji rządowych programów  

z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez uczestniczenie  

w ich zarządzaniu; organizacja współdziałania z podmiotami ochrony bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego w celu skuteczniejszego ich działania. Współzarządza-

nie programami z zakresu ochrony bezpieczeństwa wiąże się z udziałem przedsta-

wicieli SZ RP w sztabowych organach zarządzających (tabela 5). 

Tabela 5. Udział przedstawicieli SZ RP w organach zarządzających strategiami 

bezpieczeństwa 

Lp. 
Przedstawiciel(e)  

organu SZ RP 
Organ zarządzający Rodzaj strategii 

1.  
Ministra obrony  

narodowej 

Krajowa Rada  

Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego 

Krajowy program bez-

pieczeństwa ruchu dro-

gowego 2005–2007–

2013 GAMBIT 2005 

2.  
Ministra obrony  

narodowej 

Zespół koordynacyjny 

ministra SWiA ds. reali-

zacji programu „Razem 

bezpieczniej” 

Rządowy program ogra-

niczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej” 

3.  
Ministra obrony  

narodowej 

Rada Główna do spraw 

Społecznej Readaptacji  

i Pomocy Skazanym 
Programy społecznej 

readaptacji i pomocy 

skazanym 
4.  

Szefów wojewódzkich 

sztabów wojskowych 

Terenowe rady do spraw 

społecznej readaptacji  

i pomocy skazanym 

5.  
Komendanta głównego  

Żandarmerii Wojskowej 

Centralny zespół  

ds. bezpieczeństwa na 

obszarach kolejowych 
Strategia działań zmie-

rzających do poprawy 

stanu bezpieczeństwa na 

obszarach kolejowych 6.  
Dowódców oddziałów 

Żandarmerii Wojskowej 

Wojewódzkie zespoły  

ds. bezpieczeństwa na 

obszarach kolejowych 

Uznać należy, że udział w wymienionych organach przedstawicieli SZ za-

pewnia możliwość wpływania z poziomu operacyjnego na bezpieczeństwo  

i porządek publiczny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przestępczo-

ści pospolitej i zachowań aspołecznych, przeciwdziałania powrotowi do prze-

stępstw osób uprzednio karanych, bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.  

Wymieniony udział ma jednak charakter doradczy i opiniodawczy, a organy 

te nie mają kompetencji decyzyjnych tylko opiniodawczo-doradcze.  
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Na szczeblu operacyjnym ważny jest również obszar organizacji i koordyna-

cji współdziałania wszystkich podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w tym zawarte pomiędzy nimi porozumienia: 

 porozumienie komendanta głównego Policji i komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej; 

 porozumienie komendanta głównego Policji, komendanta głównego Straży 

Granicznej, komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej a spółką Pol-

skie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna o współdziałaniu w zakresie strategii 

zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych; 

 porozumienie w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym; 

 porozumienie komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej i szefa Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie współdziałania Żandarmerii 

Wojskowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Na uwagę zasługuje stan realizacji porozumienia w sprawie korzystania  

z wojskowych transportowych statków powietrznych przez formacje podległe 

ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z obecnymi tenden-

cjami takie wsparcie Sił Powietrznych jest istotnym elementem skutecznego 

działania Policji i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Okazuje się bowiem, że 

ten rodzaj transportu jest podstawową formą wykonywania konwojów zbior-

czych na terenie Europy, które umożliwiają przetransportowanie do Polski za-

trzymanych sprawców przestępstw. Pierwszych sześć zbiorczych konwojów 

wojskowymi statkami powietrznymi miało miejsce w 2007 roku. Do Polski 

przewieziono wówczas 81 osób. Osiągnięte w ten sposób oszczędności wyniosły 

około 400 tys. złotych w stosunku do kosztów konwojów wykonywanych lotami 

rejsowymi PLL LOT, W kolejnym roku wykonano 24 zbiorcze konwoje lotnicze 

(w tym 3 policyjnymi śmigłowcami) przewożąc 280 osób. Uzyskano w ten spo-

sób ok. 1 700 tys. złotych oszczędności
601

. W 2009 w opisywany sposób prze-

transportowano 498 osób, a w 2010 zrealizowano 64 konwoje obejmujące 982 

zatrzymanych. Sądzę, że ta forma policyjno-wojskowej kooperacji będzie przy-

bierał na znaczeniu ze względu na osiągane korzyści ekonomiczne – obniżenie 

kosztów procesu karnego, jak również możliwość zdobywania doświadczenia 

przez pilotów MON – podczas lotów opłacanych przez MSWiA
602

. 

                                                      
601 Na podstawie informacji Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP z 2009 r. 
602 W tym miejscu należy wspomnieć o podobnej funkcji Sił Powietrznych w związku z reali-

zacją umowy resortu zdrowia i MON. W jej ramach lotnictwo wojskowe pomaga transplantolo-

gom w transporcie organów ludzkich. Ośrodki medyczne płacą za te usługi znacznie mniej, niż 

gdyby musiały korzystać z usług prywatnych firm. 
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Analiza przepisów prawnych pozwala na stworzenie szczegółowego wykazu 

regulacji prawnych, które precyzują rodzaje świadczeń realizowanych przez SZ RP 

na rzecz podmiotów chroniących bezpieczeństwo i porządek publiczny. Regulacje 

te wyznaczają poziom działań taktycznych, wręcz wykonawczych. Są nimi:  

 konkretne działania pomocowe przez ŻW i oddziały SZ RP, jeżeli siły Po-

licji okazują się niewystarczające do zapewnieni bezpieczeństwa; 

 wykonywanie wspólnych patroli Policji i ŻW w innych sytuacjach na 

podstawie lokalnych porozumień; 

 stała ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez prowadze-

nie akcji oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. 

Oprócz powyższych ważne jest umożliwienie korzystania z bazy poligono-

wej SZ RP oraz wspólnych szkoleń specjalistów, zajmujących się wykrywaniem 

i niszczeniem ładunków wybuchowych oraz materiałów niebezpiecznych. Uza-

sadnione jest twierdzenie, że bez dostępu do poligonów SZ RP nie jest możliwe 

właściwe zabezpieczenie pirotechniczne realizowane przez Policję.  

Odnosząc się do liczebności sił zbrojnych, należy zaznaczyć, że z perspekty-

wy ich udziału w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w stanie zwyczajnym nie odgrywa ona decydującej roli. Siły Zbrojne RP nie są 

przewidziane do stałych i samodzielnych działań w tym obszarze bezpieczeń-

stwa. Ich rola sprowadza się do udzielania wsparcia w sytuacjach, gdy siły  

i możliwości właściwego działania podmiotów systemu ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego są niewystarczające. Żołnierze zatem w stanie zwyczaj-

nym uzupełniają zasoby osobowe tych podmiotów w liczbie możliwej bez 

względu na minimalne stany etatowe. Twierdzenie to nie ma zastosowania  

w razie reagowania w stanie innym niż zwyczajny, wobec czego wykracza poza 

ramy przedmiotowe niniejszego opracowania. 

Natomiast odmiennie przedstawia się zagadnienie liczebności żołnierzy ŻW, 

którzy są uznawani za najlepiej przygotowany do ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego komponent sił zbrojnych; 4500 etatów wobec stanu li-

czebnego Policji powoduje, że w razie zarządzeniu użycia żołnierzy ŻW do jej 

pomocy nie wszystkie jednostki policyjne mogą otrzymać tak ważne dla nich 

wsparcie
603

. 

                                                      
603 Problem taki był sygnalizowany przez jednostki Policji na terenie województwa warmińsko- 

-mazurskiego podczas użycia żołnierzy do pomocy Policji w okresie 16.12.2005 r.–10.01.2006 r. 
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4. Możliwości wspierania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku  

publicznego w województwie 

Rozdział ten zawiera wyniki badań dotyczących możliwości wspierania przez 

siły zbrojne podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

szczeblu województwa. Scharakteryzowano w nim przesłanki współpracy, które 

wskazują na przyczyny i motywy angażowania SZ RP w ochronę bezpieczeństwa 

w stanie zwyczajnym. W celu wskazania dotychczasowej skali zaangażowania, na 

podstawie konkretnych przykładów działań, badaniami objęto obszar wojewódz-

twa warmińsko-mazurskiego i sformułowane wnioski dotyczą tego obszaru.  

W rozdziale tym zawarto również sądy i opinie komendantów miejskich i powia-

towych Policji tego województwa, dotyczące możliwości i warunków współpracy. 

Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat stosowanych praktyk w tym zakresie  

i napotykanych ograniczeniach. Rozdział ten kończą propozycje nowych form 

udziału SZ RP w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, które odpo-

wiadają na rządowe deklaracje zwiększania ich zaangażowania w utrzymywaniu 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

4.1. Przesłanki współpracy z podmiotami ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

Przesłanki współpracy Sił Zbrojnych RP z podmiotami powołanymi do 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego można podzielić na trzy pod-

stawowe grupy. Pierwsza wynika z uregulowań formalnych zawartych w usta-

wach i ich delegacjach, rozporządzeniach o współpracy resortów, przepisach 

resortowych, jak również w porozumieniach i umowach. Tworzą one stały sys-

tem wzajemnych relacji poszczególnych podmiotów, określający należne świad-

czenia, usługi i obowiązki w związku z zaistnieniem określonych prawem zda-

rzeń, zjawisk i stanów. Nazwać je należy przesłankami prawnymi.  

Druga grupa przesłanek to te, które wyzwalają aktywność podmiotów współ-

pracujących na podstawie istniejących regulacji prawnych, zainicjowaną wolą 

polityczną decydentów. Zainicjowanie takiej współpracy może być nieuzasadnio-

ne rzeczywistymi potrzebami, lecz wynika z chęci osiągnięcia celów politycznych 

i wizerunkowych, np. stworzenie przekonania o sprawnym zarządzaniu bezpie-

czeństwem w państwie, wytworzenie lub ograniczenie poczucia bezpieczeństwa 

(zagrożenia) obywateli. Są to niewątpliwie przesłanki polityczne, choć przybiera-

ją one ostatecznie formę prawną.  
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Ostatnią grupą są przesłanki prakseologiczne. Uzasadnieniem do podjęcia 

współpracy na podstawie istniejących regulacji prawnych są rzeczywiste potrze-

by organizacyjne, będące następstwem codziennych lub incydentalnych potrzeb 

danego podmiotu, których zaspokojenie jest niezbędne do osiągnięcia wyzna-

czonych celów. 

Według opinii komendantów powiatowych i miejskich Policji województwa 

warmińsko-mazurskiego do najważniejszych przesłanek wsparcia udzielanego 

przez SZ RP tej formacji należą:  

 reagowanie kryzysowe i działania poszukiwawcze; 

 akcje i operacje policyjne, zabezpieczanie imprez i uroczystości oraz 

ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Szczegółowo opinie te przedstawiono na rysunku 13. 

0 1 2 3 4 5 6

Zbiorowe zagrożenia bezpieczeństwa i …

Ochrona bezpieczeństwa ruch drogowego 

Pełnienie służby prewencyjnej 

Działania antyterrorystyczne 

Zabezpieczanie imprez i uroczystości

Akcje i operacje policyjne 

Reagowanie kryzysowe

Działania poszukiwawcze 

Konieczność korzystania ze specjalistycznego …

Nie istnieje taka potrzeba

Rysunek 13. Sytuacje, w których istnieje potrzeba udzielania wsparcia przez SZ RP 

podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Biorąc pod uwagę przyjęte ograniczenie badawcze, zakładające badanie 

udziału SZ RP w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie 

zwyczajnym, wskazana przesłanka reagowania kryzysowego nie może być brana 
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pod uwagę
604

. Pozostałe sytuacje, mieszczące się w przyjętym zakresie badań 

charakteryzują się:  

 reagowaniem na zdarzenia rzadko występujące; 

 doraźną potrzebą wykorzystania znacznej liczby osób, która przekracza moż-

liwości podmiotu odpowiedzialnego za reagowanie. Wyjątkiem może być 

wskazanie ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego, która jest stałą i pod-

stawową potrzebą bezpieczeństwa.  

Prezentowaną opinię należy tłumaczyć tym, że niedostatki bezpieczeństwa  

w tym zakresie są poważnym i dotąd nierozwiązanym problemem. Istnieje  

w związku z tym stała potrzeba wszelkiego wsparcia, które tradycyjnie jest 

udzielane przez żołnierzy ŻW. Stan ten wpływa na przekonania komendantów 

powiatowych i miejskich Policji o ciągłej potrzebie zwiększania skali tego od-

działywania za pomocą wszelkich możliwych środków. Sądzę, że nie bez zna-

czenia są również dotychczasowe przesłanki uruchamiania użycia żołnierzy ŻW 

do udzielania pomocy Policji. Spośród rozpoznanych przeze mnie siedmiu przy-

padków takiego użycia pięć z nich było uzasadniane koniecznością nadzwyczaj-

nej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z natężeniem 

ruchu osobowego i pojazdów
605

. Niewątpliwie taka praktyka skłania do kojarze-

nia działań ŻW z ochroną bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza przez 

osoby, które są odpowiedzialne za właściwą organizację i wykorzystanie zarzą-

dzonego wsparcia. 

Powracając do zaprezentowanego wcześniej formalnego podziału przesłanek 

współpracy, można stwierdzić, że na szczeblu województwa mamy do czynienia 

ze wszystkimi wymienionymi. Przesłanki prawne w oczywisty sposób są pod-

stawowymi regulatorami możliwości i ograniczeń we współpracy, współdziała-

niu i uzyskiwanym wsparciu. Przesłanki prakseologiczne współdziałania SZ RP 

z podmiotami systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w wa-

runkach normalnego funkcjonowania państwa podlegają praktycznym ograni-

czeniom ze względu na istniejący paradoks. Polega on na tym, że podmioty, 

które mogą podjąć skuteczne działania wspólne, nie mają kompetencji do decy-

dowania o swym zaangażowaniu w rozwiązanie zidentyfikowanego problemu 

bezpieczeństwa. Również przesłanki polityczne wywierają znaczny wpływ na 

działania w województwie. Wszak wykonawstwo nakazów i zaleceń ministe-

rialnych odbywa się na obszarze działania podległych jednostek organizacyj-

nych. Charakteryzując przesłanki prawne, należy mieć na uwadze regulacje 

                                                      
604 Chociaż można przypuszczać, jak wykazano to poprzednio, że w stwierdzeniach tych za-

wiera się policyjne rozumienie sytuacji kryzysowej odmienne od ustawowego.  
605 Szerzej na temat zob. tabela 6 – Przesłanki użycia ŻW do pomocy Policji w latach 2006–

2007. 
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prawne wskazane uprzednio, stąd dalsze badania skoncentrowałem na porozu-

mieniach, mających wymiar regionalny i lokalny. Jedną z form tworzenia for-

malnych podstaw kształtowania relacji pomiędzy wspierającymi się podmiotami 

jest zawieranie porozumień. Na szczeblu centralnym zawarto porozumienie ko-

mendanta głównego Policji i komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej  

o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej. Porozumienie to stanowi pod-

stawę do zawierania porozumień w województwach i powiatach, tworząc w ten 

sposób system regionalnych i lokalnych uzgodnień. System porozumień przed-

stawiono na rysunku 14.  

 

Rysunek 14. Struktura porozumień pomiędzy ŻW i Policją 

Wymienione porozumienie, jak również porozumienie o współdziałaniu  

w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obsza-

rach kolejowych są uznawane za alternatywę dla organizowania wsparcia ŻW na 

podstawie art. 18a ustawy o Policji. Stanowisko takie przedstawił podsekretarz 

stanu A. Rapacki udzielając odpowiedzi na zapytanie dotyczące zaprzestania 

wykorzystywania ŻW do udzielania pomocy Policji w trybie zarządzeń prezesa 

Rady Ministrów. Według niego możliwości, wynikające z porozumienia  

o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz o współdziałaniu w zakresie 

strategii zmierzającej do poprawy stanu… powodowały, że w 2008 r. nie zaist-

niała potrzeba użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy 
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Policji
606

. Sugerować to może, że wcześniejsze częste wykorzystywanie zapisów 

art. 18a ustawy o Policji wiązać się mogło nie z rzeczywistymi potrzebami bez-

pieczeństwa, lecz było wynikiem przesłanek politycznych. Taką tezę uprawdo-

podabnia wcześniej przedstawione stanowisko ministra obrony narodowej  

A. Szczygły, który stwierdzał, że (…) współpraca Żandarmerii Wojskowej  

z Policją jest ścisła i przebiega prawidłowo, a jej ewentualne ograniczenia wy-

nikają z zakresu działania i zadań, do realizacji których Żandarmeria Wojskowa 

jest powołana
607

. Konstatował również, że Żandarmeria Wojskowa licząca 

obecnie ok. 3 tys. żołnierzy, wspierając Policję liczącą ok. 100 tys. funkcjonariu-

szy, nie ma możliwości zaangażowania większych sił i środków do ciągłego 

wsparcia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne. Obecnie 

znaczna część żołnierzy Żandarmerii Wojskowej zaangażowana jest także  

w realizację zadań poza granicami kraju w misjach pokojowych i stabilizacyj-

nych
608

. Pomimo przedstawiania tak racjonalnych argumentów i istniejących 

ograniczeń Żandarmeria Wojskowa została użyta jeszcze dwukrotnie z powodu: 

natężenia ruchu osobowego i pojazdów podczas okresu przypadającego na ko-

niec wakacji
609

; natężenia ruchu osobowego i pojazdów podczas okresu przypa-

dającego na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wszystkich 

Świętych oraz obchody dnia Narodowego Święta Niepodległości
610

. Przesłanki 

użycia ŻW do pomocy Policji przedstawiono w tabeli 6.  

                                                      
606 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji –  

z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 3051 z dnia 19 grudnia 2008 r. (sygn. SPS-024-

3051/08) w sprawie podjęcia działań mających na celu użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 

do udzielenia pomocy Policji w przyszłym roku i następnych latach w okresach świątecznych  

i wakacyjnych, w trakcie natężenia ruchu turystycznego z 9 stycznia 2009 r. 
607 Odpowiedź ministra obrony narodowej na interpelację nr 8966 w sprawie zwiększenia 

współpracy pomiędzy Żandarmerią Wojskową a Policją w zakresie wspólnej służby patrolowej  

z 21 sierpnia 2007 r.  
608 Tamże. 
609 Zarządzenie nr 92 prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Woj-

skowej do udzielania pomocy Policji, dz. cyt. 
610 Zarządzenie nr 113 prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Woj-

skowej do udzielenia pomocy Policji, dz. cyt. 
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Tabela 6. Przesłanki użycia ŻW do pomocy Policji w latach 2006–2007 

Lp. Przesłanka Czas użycia Podstawa prawna 

1.  
Ochrona bezpieczeństwa  

i porządku publicznego 

Od 13 kwietnia 

2006 r. do 5 

maja 2006 r. 

Zarządzenie nr 56 prezesa 

Rady Ministrów z dnia 13 

kwietnia 2006 r. w sprawie 

użycia żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej do udzielenia 

pomocy Policji, MP nr 27, 

poz. 303 

2.  

Ochrona bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego, podczas 

wizyty apostolskiej w Rzeczy-

pospolitej Polskiej Jego Świą-

tobliwości Papieża Benedykta 

XVI 

Od 25 maja 

2006 r. do 28 

maja 2006 r. 

Zarządzenie nr 75 prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 

maja 2006 r. w sprawie 

użycia żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej do udzielenia 

pomocy Policji, MP nr 34, 

poz. 375 

3. 

Ochrona bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w związku 

z natężeniem ruchu turystycz-

nego podczas okresu wakacyj-

nego 

Od 18 lipca 

2006 r. do 31 

sierpnia 2006 r. 

Zarządzenie nr 110 prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2006 r. w sprawie 

użycia żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej do udzielania 

pomocy Policji, MP nr 48, 

poz. 520 

4. 

Ochrona bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w związku 

z natężeniem ruchu osobowego 

i pojazdów podczas okresu 

świąt Bożego Narodzenia oraz 

Nowego Roku 

Od 20 grudnia 

2006 r. do  

15 stycznia 2007 

r. 

Zarządzenie nr 186 prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie 

użycia żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej do udzielania 

pomocy Policji, MP nr 89, 

poz. 925 

5. 

Ochrona bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w związku 

z natężeniem ruchu osobowego 

i pojazdów podczas świąt 

Wielkiej Nocy, święta pań-

stwowego 1 Maja oraz święta 

narodowego 3 Maja 

Od 6 kwietnia 

2007 r. do 7 

maja 2007 r. 

Zarządzenie nr 35 prezesa 

Rady Ministrów z dnia 5 

kwietnia 2007 r. w sprawie 

użycia żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej do udzielania 

pomocy Policji, MP nr 24, 

poz. 266 

6. 

Ochrona bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w związku 

z natężeniem ruchu osobowego 

i pojazdów podczas okresu przy-

padającego na koniec wakacji 

Od 4 września 

2007 r. do  

16 września 

2007 r. 

Zarządzenie nr 92 prezesa 

Rady Ministrów z dnia 31 

sierpnia 2007 r. w sprawie 

użycia żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej do udzielania 

pomocy Policji, MP nr 57, 

poz. 648 

7. Ochrona bezpieczeństwa i Od 19 paździer- Zarządzenie nr 113 prezesa 
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Lp. Przesłanka Czas użycia Podstawa prawna 

porządku publicznego w związ-

ku z przewidywanym natęże-

niem ruchu osobowego i po-

jazdów podczas okresu przy-

padającego na wybory do Sej-

mu i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, dzień Wszystkich 

Świętych oraz obchody dnia 

Narodowego Święta Niepodle-

głości 

nika 2007 r. do 

12 listopada 

2007 r. 

Rady Ministrów z dnia 15 

października 2007 r. w 

sprawie użycia żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej do 

udzielenia pomocy Policji, 

MP nr 74, poz. 800 

Źródło: na podstawie zarządzeń prezesa Rady Ministrów w latach 2006–2007. 

Nowelizacja ustawy o Policji, wprowadzając art. 18a, stworzyła formalne 

podstawy do użycia Żandarmerii Wojskowej w celu udzielenia pomocy Policji. 

Przesłanką wsparcia jest zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

i niemożność jego ochrony siłami Policji. Dlatego każde zarządzenie użycia do 

pomocy ŻW zawiera uzasadnienie, które ma wskazywać na okoliczności je uza-

sadniające. Podczas zapoznania się z dotychczasowymi przypadkami wykorzy-

stania art. 18a (tabela 6) nasuwają się następujące wątpliwości: czy występowały 

wówczas nadzwyczajne zagrożenia, które wymagały szczególnej ochrony bez-

pieczeństwa przy wsparciu ŻW; czy w trakcie wprowadzania dodatkowych sił 

do ochrony bezpieczeństwa kierowano się wyłącznie przesłankami merytorycz-

nym, czy również politycznymi. 

Wątpliwości te można próbować rozstrzygnąć, poddając analizie trendy za-

grożeń wskazywanych w uzasadnieniach do zarządzeń, korelując je z okresem 

rządzenia przez poszczególne partie polityczne. Stąd też w tym porównaniu 

poddano badaniom skalę przestępczości oraz zagrożeń wypadkami drogowymi 

(z uwzględnieniem ich skutków) oraz personalną obsadę stanowisk rządowych 

uczestniczących w procedurze zarządzania użycia ŻW (tj. prezesa Rady Mini-

strów – zarządzającego, ministra spraw wewnętrznych i administracji – wnio-

skującego
611

). Dane te skorelowane w czasie przedstawiono na rysunku 15.  

Z przedstawionego porównania wynika, że z art. 18a w zakresie zarządzania 

użycia ŻW do pomocy Policji miały możliwość skorzystania trzy partie rządzące – 

SLD, PiS oraz PO. Spośród nich jedynie PiS korzystał z tego ustawowego zapisu.

                                                      
611 Celowo pominięto ministrów obrony narodowej jako podmioty uzgadniające. 
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Jednocześnie należy zauważyć, że w badanym okresie następował systema-

tyczny spadek przestępczości, a zagrożenie w ruchu drogowym miało długo-

trwałą tendencję spadkową, tylko nieznacznie później wzrastając. Łącząc te 

fakty z przytoczonym stanowiskiem podsekretarza stanu A. Rapackiego, prze-

konanie o przesłankach politycznych dotychczasowego zarządzania użycia ŻW 

do pomocy Policji staje się prawdopodobne. Jednak pomimo tak przeprowadzo-

nego dowodu, nie można wykluczać, że w badanym okresie występowały inne 

istotne przesłanki, które nie zostały upublicznione ze względu na ważny interes 

państwa. Jednocześnie wątpliwości nie budzi skutek zrealizowanych działań, 

które poprzez zwiększenie liczebności służb patrolowych krótkotrwale zwięk-

szyły bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Ważnym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 

fizyczna obecność funkcjonariuszy służb porządkowych w miejscach publicz-

nych. Korzystny efekt takiej taktyki ochrony bezpieczeństwa jest wyjaśniany 

głównie na gruncie teorii rutynowej aktywności. Teoria rutynowej aktywności 

(routin activity theory) opiera się na wynikach badań prowadzonych przez Sho-

wa i McKaya (lata 1929, 1942). Badacze ci diagnozowali czynniki społeczne, 

wpływające na powstawanie zachowań przestępnych. Koncepcja ta zakłada, że: 

 przestępstwo jest popełniane, jeśli dochodzi do zbieżności takich elemen-

tów, jak umotywowany sprawca, dostępny cel i brak ochrony; 

 działalność przestępna wywiera częściowy wpływ na rutynową aktywność 

ludzi mieszkających w miastach. 

Teorię tę rozwinęli i upowszechnili R. Cohen i M. Felson. W swych bada-

niach wyjaśnili, że decydującą o przestępczości jest okazja, która pojawia się 

wówczas, gdy łącznie są spełnione trzy przesłanki – obecność zdatnego do ataku 

obiektu, brak odpowiedniej ochrony (strażników i/lub okoliczności chroniących 

obiekt przed atakiem), zmotywowany do działania sprawca
612

. Inaczej formułu-

jąc przyczyny przestępczości wg tej teorii, decydująca jest podaż okazji prze-

stępczych
613

. Zatem w celu odstraszania potencjalnych sprawców i redukcji oka-

zji przestępczych w strategiach zapewniania bezpieczeństwa obywateli zakłada 

się konieczność fizycznej obecności policjantów i innych funkcjonariuszy służb 

patrolujących miejsca publiczne. To prowadzi do wytworzenia czynnika ochron-

nego, broniącego potencjalne cele i zniechęcającego potencjalnych sprawców.  

                                                      
612 Źródło: Passport to Crime Reduction. An Introduction to Crime Reduction, Home Office 

Crime Reduction Center 2003, s. 39. 
613 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999, s. 184. 
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Metodyka szacowania ryzyka występowania tzw. przestępczości pobliskiej
614

 

(ambient crime) uwzględnia obecność patrolu jako zmienną wpływającą na wy-

stępowanie zagrożeń. Relacja ta jest przedstawiana poniższym wzorem
615

. 

 
n celów x przewidywany zysk 

Przestępczość pobliska =                                                                    x sprawcy         

 obecność policji 

 

W mojej opinii słusznie przyjmuje się, że zwiększając liczbę patroli Policji  

i innych służb można doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego
616

. Z tak formułowanego wniosku wynika przesłanka prakseolo-

giczna, aby poprzez zapewnianie obecności patroli w miejscach zagrożonych 

redukować przestępczość pobliską. Oczywiście przy znanych brakach kadro-

wych Policji, zwłaszcza w służbie prewencyjnej realizującej czynności patrolo-

wo-interwencyjne, potrzebne jest wsparcie osobowe udzielane przez żołnierzy 

ŻW, które może być realizowane przez kierowanie żołnierzy ŻW do pełnienia 

wspólnych patroli z policjantami (tzw. patrole mieszane). 

6 grudnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o powszechnym obo-

wiązku obrony
617

, która ograniczyła pobór w 2008 r., zawiesiła go w roku 2009, 

aby w roku 2010 umożliwić pełne uzawodowienie armii. Związane jest to  

z osiąganiem celu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie zarządzania 

zasobami osobowymi, polegającego na zastąpieniu służby obowiązkowej ochot-

niczą zawodową służbą wojskową (stałą i kontraktową) oraz służbą w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych
618

. Zawieszenie powszechnego poboru do peł-

nienia służby wojskowej ogranicza możliwość spełnienia obowiązku zasadniczej 

służby wojskowej poprzez pełnienie przez poborowych służby w formacjach 

uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP
619

. Ale formalnie istnie-

                                                      
614 Przez przestępczość pobliską rozumie się zdarzenia kryminalne zaistniałe w odległości 

500–1000 stóp, tj. ok. 152–304 m od miejsca fizycznej obecności służb porządkowych bądź miej-

sca prawdopodobnego ich pojawienia.  
615 L. Sherman, P. Gartin, M. Buerger, Hot spots of predatory crime: Routine activities and the 

criminology of place, „Criminology” 1989, No. 27, cyt. za: R. McCleary, Rural Hotspots. The 

Case of Adult Businesses, „Criminal Justice Policy Review” Vol. 19, No 2, s. 155–156. 
616 Takie założenie przyjęto w programie „Razem Bezpieczniej”, zobowiązując Policję do or-

ganizowania patroli wspólnie z ŻW. 
617 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU nr 206, 

poz. 1288. 
618 Uzawodowienie stanów osobowych nastąpiło od połowy 2009 r. W dniach 2–4 grudnia 

2008 r. nastąpiło ostatnie wcielenie poborowych do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. 

30 sierpnia 2009 r. zwolniono ostatnich żołnierzy z tej służby. 
619 Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej, dz. cyt. 
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je ustawowa możliwość powrotu do tego i wówczas formacjami uzbrojonymi, 

do których będzie można skierować poborowych, byłyby: oddziały prewencji 

Policji, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu
620

. Skierowanie do służby w tych 

formacjach następowałoby w formie decyzji wojskowego komendanta uzupeł-

nień na wniosek odpowiednio komendantów wojewódzkich Policji, komendan-

tów oddziałów Straży Granicznej lub szefa Biura Ochrony Rządu
621

. 

Powszechną praktyką w Policji było to, że policjanci w służbie kandydackiej, 

byli kierowani do oddziałów prewencji, w których wykonywali
622

:  

 zadania oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-

wencji Policji; 

 służbę patrolową w systemie koncentrycznym pod nadzorem bezpośred-

nich przełożonych. 

W latach 2006–2008 służbę kandydacką w Policji pełniło odpowiednio 3016, 

2850, 1970 poborowych. W 2007 roku do osiągnięcia pełni ustawowego limitu 

stanów etatowych w Policji brakowało prawie 7 tys. funkcjonariuszy, w 2008 r. 

niespełna 2800, a w 2009 r. 3000. Biorąc pod uwagę liczbę poborowych, którym 

umożliwiono służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji oraz braki ka-

drowe, opisywany rodzaj wsparcia mimo charakteru pośredniego był bardzo 

ważny
623

. Z chwilą utraty tej możliwości Policja została zmuszona do poszuki-

wania innych form zapewnienia odpowiedniej liczby policjantów oddziałów 

prewencji. Podjęte środki zaradcze pozwoliły uniknąć utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu służb zapewniających porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli. Niemniej w opisywanym zakresie relacje Sił Zbrojnych RP z Policją 

można porównać do efektu naczyń połączonych, gdyż zachodzące w siłach 

zbrojny przemiany wpływają bezpośrednio na organizację i sposób działania 

Policji. To świadczy o silnym, choć mało eksponowanym, dotychczasowym 

wpływie SZ RP na funkcjonowanie tego podmiotu w sferze zarządzania zaso-

bami osobowymi. 

                                                      
620 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia forma-

cji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadni-

czej służby wojskowej, DzU nr 10, poz. 94. 
621 § 1 ust. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 22 października 1992 r.  

w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach 

uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby, DzU nr 80, poz. 

412 z późn. zm. 
622 § 8 zarządzenia komendanta głównego Policji nr 546 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie 

sposobu pełnienia przez policjantów w służbie kandydackiej służby w oddziałach prewencji Poli-

cji, Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 65.  
623 Np. w Warszawie funkcjonariusze służby kandydackiej stanowili blisko jedną szóstą spo-

śród 12 tysięcy policjantów całego garnizonu. Zajmowali się głównie ochroną imprez masowych 

oraz pełnieniem służby patrolowej. 
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Doraźne potrzeby zapewnienia przez Policję odpowiedniej liczby patroli są 

zaspakajane wsparciem udzielanym przez ŻW, która oprócz realizacji zadań jej 

przypisanych systematycznie wspomaga ochronę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego poprzez wspólne patrole z Policją i innymi służbami. Realizowane 

jest to w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, środkach komunikacji 

publicznej, ruchu drogowym. Skala aktywności ŻW w patrolowaniu miejsc pu-

blicznych została przedstawiona na rysunku 16.  

Z zaprezentowanych danych wynika, że najbardziej wspieranym podmiotem 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. 
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Rysunek 16. Liczba patroli ŻW w miejscach publicznych w latach 2007–2009 

Wskazane przykłady udziału SZ RP w zapewnieniu bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego pozwalają oszacować relacje pomiędzy możliwościami SZ 

RP a ich rzeczywistym zaangażowaniem, co jest przedmiotem kolejnego pod-

rozdziału.  

4.2. Ocena prowadzonych działań 

Formy, metody i środki stosowane przez SZ RP do ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego są zbieżne z działaniami Policji i z tego względu ocena za-

angażowania naszych SZ w tę sferę bezpieczeństwa została przeprowadzona  

z uwzględnieniem współpracy z tą formacją. Takie podejście również jest zdetermi-

nowane dyrektywami zawartymi w dokumentach strategicznych i porozumieniach, 

z których wynika, że Policja organizuje udział SZ RP w ochronie bezpieczeństwa  
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i w dużej mierze odpowiada za te działania. Badania zaangażowania SZ RP w wo-

jewództwie zostały ocenione na podstawie: 

 organizacji współpracy na podstawie porozumień, 

 zaangażowania w służbę patrolową, 

 oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojsko-

wego, 

 umożliwienia poborowym pełnienia służby kandydackiej w oddziałach pre-

wencji,  

 realizacji zarządzeń o użyciu ŻW do pomocy Policji, 

 wsparcia udzielanego samorządom powiatowym, 

 osądu dokonanego przez komendantów powiatowych Policji. 

Mam świadomość, że nie jest to pełen zakres działania SZ RP w obszarze 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niemniej ukazane w poprzednich roz-

działach możliwości działania SZ RP w tym obszarze i szczególne uprawnienia 

zależne od czynności wykonywanych wspólnie z Policja bądź na jej rzecz uza-

sadniają przekonanie, że zrealizowanie zaprezentowanych założeń diagnostycz-

nych w najszerszym zakresie wskaże na badany stan. 

W latach 2002–2008
624

 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

zawarto 63 porozumienia (uzgodnienia) o współpracy pomiędzy różnymi orga-

nami wojskowymi i Policji. Biorąc pod uwagę ich zakres przedmiotowy, należy 

stwierdzić, że dotyczą one głównie:  

 utrzymania ładu i porządku publicznego podczas zabezpieczenia osiągania 

wyższych stanów gotowości bojowej; ochrony obiektów wojskowych; 

 współdziałania i współpracy w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kry-

zysowym; 

 zabezpieczenia akcji kurierskich.  

Ze względu na podmiot wspierany i wspierający można dokonać podziału 

działań wynikających z porozumień na świadczenia wzajemne i jednostronne 

(na rzecz SZ RP lub Policji), co zilustrowano na rysunku 17. 

 

                                                      
624 Od 1 stycznia 2002 r. do 27 maja 2008 r. 
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Rysunek 17. Zakres przedmiotowy wzajemnych i jednostronnych świadczeń zgodnie  

z porozumieniami i uzgodnieniami zawartymi pomiędzy organami SZ RP i Policji  

w latach 2002–2008 w województwie warmińsko-mazurskim 

Przedmiotowe świadczenia wzajemne na szczeblu województwa są rozwi-

nięciem porozumień centralnych
625

. Świadczenia udzielane przez Policję są for-

mą wsparcia udzielanego SZ RP w celu ich właściwego przygotowania do przy-

szłych działań zbrojnych oraz bieżącego funkcjonowania w środowisku lokal-

nym. Świadczenia udzielane przez SZ RP wynikają z przyjętych strategii za-

pewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w których są one podmiotem 

współrealizującym. Policyjna diagnoza stanu bezpieczeństwa w komunikacji 

publicznej zawiera współpracę Policji ze strażami gminnymi (miejskimi), Żan-

darmerią Wojskową oraz Strażą Graniczną. W skali kraju w 14 województwach 

                                                      
625 Np. porozumienie z dnia 5 grudnia 2001 r. o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej, 

dz. cyt. 
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są prowadzone wspólne działania Policji i Żandarmerii Wojskowej
626

. Woje-

wództwo warmińsko-mazurskie uznałem za obszar właściwej realizacji przed-

sięwzięć przedmiotowej sfery na rzecz bezpieczeństwa.  

W celu tworzenia właściwych struktur na mocy zarządzenia wojewody war-

mińsko-mazurskiego
627

 powołano Grupę ds. bezpieczeństwa w środkach komuni-

kacji publicznej. W skład tej grupy wchodzą m.in. przedstawiciele Policji oraz 

Żandarmerii Woskowej. Grupa spotyka się regularnie raz na kwartał, a jej zada-

niem jest diagnoza stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, 

wypracowanie przedsięwzięć mających na celu wyeliminowanie negatywnych 

zjawisk oraz określenie możliwości prowadzenia działań prewencyjnych. Skład 

grupy został przedstawiony na rysunku 18.  

 

 

Rysunek 18. Skład i zadania Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji  

publicznej województwa warmińsko-mazurskiego 

Na terenie województwa działa Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (przy marszałku województwa), jako wojewódzki zespół koordyna-

cyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego
628

, a jej celem jest koordy-

                                                      
626 Tamże, § 25. 
627 Zarządzenie nr 14 z dnia 24 stycznia 2007 r. wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie 

powołania Zespołu Doradczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 
628 Art. 140g ustawy Prawo o ruchu drogowym, dz. cyt. 
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nacja i określenie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bez-

pieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań należy
629

: 

 opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

 opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego; 

 zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowe-

go w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakre-

sie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej; 

 współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami poza-

rządowymi; 

 inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej; 

 analizowanie i ocena podejmowanych działań. 

Radzie przewodniczy marszałek województwa, który działa z pomocą za-

stępców wojewody oraz komendanta wojewódzkiego Policji. Członkami rady są 

przedstawiciele wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy po-

wiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego 

Policji, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddzia-

łu terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządu dróg 

wojewódzkich, zarządów dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświa-

ty
630

. W pracach mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnie-

nia bezpieczeństwa ruchu drogowego; pracownicy naukowi wyższych uczelni 

lub jednostek badawczo-rozwojowych; niezależni eksperci
631

.  

Przedmiotem szczególnych uregulowań zasad wsparcia udzielanego przez Si-

ły Zbrojne RP podmiotom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 

zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Bezpieczeństwo na 

obszarach kolejowych jest istotnym celem strategicznym zapewnienia bezpie-

czeństwa i porządku publicznego. Za podstawowe zagrożenia, występujące na 

obszarach kolejowych uznano
632

: 

 przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu pasażerów; 

 przestępstwa przeciwko mieniu pasażerów; 

                                                      
629 Art. 140h ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dz. cyt. 
630 Art. 140i ustawy Prawo o ruchu drogowym, dz. cyt. 
631 Tamże, art. 140l. 
632 Strategia działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejo-

wych. Załącznik do porozumienia o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy 

stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych zawartego w Warszawie 6 lipca 2004 r. 
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 podrabianie dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów; 

 kradzieże przewożonych przez kolej mienia, w szczególności paliw stałych; 

 kradzieże mienia należącego do PKP SA i spółek Grupy PKP, w szcze-

gólności metali; 

 kradzieże mienia należącego do infrastruktury kolejowej.  

Próbą przeciwdziałania tym zjawiskom jest koncepcja zaangażowania Żan-

darmerii Wojskowej oraz innych podmiotów w realizację wspólnej strategii. 

Podstawą współdziałania jest porozumienie zawarte pomiędzy komendantem 

głównym Policji, komendantem głównym Straży Granicznej, komendantem 

głównym Żandarmerii Wojskowej a spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka 

Akcyjna
633

. Celem porozumienia jest realizacja Strategii działań zmierzających 

do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, która swym zakre-

sem obejmuje
634

: 

 bezpieczeństwo w pociągach pasażerskich; 

 bezpieczeństwo na dworcach, przystankach i stacjach; 

 bezpieczeństwo przewozu przesyłek towarowych; 

 przeciwdziałanie, rozpoznanie i neutralizowanie zagrożeń terrorystycz-

nych; 

 działalność profilaktyczno-zapobiegawczą; 

 współpracę z mediami. 

W ramach zawartego porozumienia każda ze stron zobowiązała się do reali-

zacji w zakresie własnych zadań i kompetencji przedsięwzięć związanych z:  

 gromadzeniem i przetwarzaniem informacji; 

 planowaniem i koordynowaniem przedsięwzięć;  

 podejmowaniem działań bezpośrednich w miejscach potencjalnego zagro-

żenia. 

Do pierwszej grupy działań należy zaliczyć: rozpoznawanie i przeciwdziała-

nie przestępczości dokonywanej na szkodę podróżnych; wzajemne przekazywa-

nie informacji o zagrożeniach; rozszerzenie systemu monitoringu na stacjach i 

dworcach. 

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, polegające na: określeniu i wprowa-

dzeniu przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa przewozu to-

warów; odbywaniu cyklicznych spotkań koordynatorów spółek przewozowych, 

Straży Ochrony Kolei, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej; ko-

ordynowaniu wykonywania patroli wymienionych służb; opracowanie i wdroże-

                                                      
633 Porozumienie komendanta głównego Policji z dnia 6 lipca 2004 r. o współdziałaniu w za-

kresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, Dz. Urz. 

KGP nr 13, poz. 70. 
634 Tamże, § 2. 
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nie procedur postępowania na wypadek zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego 

na obszarach kolejowych; kontrolowaniu gotowości własnych sił do podjęcia 

działań w zakresie eliminowania efektów wydarzeń nadzwyczajnych; konsulto-

waniu propozycji wprowadzania zmian organizacyjnych mających wpływ na 

transport towarów niebezpiecznych i usług świadczonych społeczeństwu; udzia-

le w posiedzeniach centralnego i wojewódzkich zespołów ds. bezpieczeństwa na 

obszarach kolejowych. Do grupy tej należy również prowadzenie działalności profi-

laktyczno-zapobiegawczej, mającej na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa po-

dróży w przewozach pasażerskich, ograniczenie skali kradzieży części taboru oraz 

innych kradzieży na szlakach kolejowych. 

Bezpośrednie zaangażowanie sił poszczególnych podmiotów polega na pro-

wadzeniu działań w pociągach na najbardziej zagrożonych szlakach kolejowych 

oraz na terenach wytypowanych dworców. 

Na poziomie województw funkcjonują wojewódzkie zespoły ds. bezpieczeństwa 

na obszarach kolejowych. Skład i zadania takiego zespołu został przedstawiony na 

rysunku 19.  

 

Rysunek 19. Skład i zadania wojewódzkiego zespołu ds. bezpieczeństwa  

na obszarach kolejowych 

W związku z istnieniem wymienionych powyżej potrzeb w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa na kolei w 2004 r. zostało zawarte Porozumienie o współdziała-

niu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na ob-
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szarach kolejowych
635

, dające podstawy formalne do bezpośrednich działań na 

rzecz bezpieczeństwa. W celu zapewnienia sprawnego procesu podejmowania 

decyzji oraz koordynacji działań został powołany Zespół ds. bezpieczeństwa na 

obszarach kolejowych województwa warmińsko-mazurskiego, w którego skład 

wchodzą przedstawiciele: 

 Policji wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego Policji – naczelnik 

Sztabu Policji KWP w Olsztynie – przewodniczący, naczelnik Wydziału 

Prewencji KWP w Olsztynie, policjant Sztabu Policji KWP w Olsztynie – 

członkowie; 

 Straży Granicznej wyznaczeni przez komendanta Warmińsko-Mazur-

skiego Oddziału Straży Granicznej – funkcjonariusz W-MOSG w Kętrzy-

nie – członek; 

 Żandarmerii Wojskowej wyznaczeni przez komendanta Oddziału Żan-

darmerii Wojskowej w Elblągu – naczelnik Wydziału Prewencji ŻW  

w Elblągu – członek; 

 Straży Ochrony Kolei – komendant SOK w Olsztynie, komendant SOK  

w Iławie, inspektor SOK w Gdańsku – członkowie; 

 PKP SA i spółek Grupy PKP wyznaczeni przez PKP SA – zastępca dyrek-

tora Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, naczelnik Wydziału PKP 

Cargo – Zakład Taboru w Olsztynie, dyrektor Zakładu PKP Cargo – Za-

kład Przewozów Towarowych w Gdyni, zastępca dyrektora Zakładu 

Przewozów Regionalnych PKP w Olsztynie, dyrektor Zakładu Gospo-

darowania Nieruchomościami w Olsztynie – członkowie; 

 Służby Celnej wyznaczeni przez dyrektora Izby Celnej w Olsztynie – na-

czelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Olsztynie – 

członek. 

Do udziału w pracach tego zespołu nie włączono przedstawicieli innych 

podmiotów. Za podstawę prawną udziału Żandarmerii Wojskowej w przedmio-

towym Zespole uznano ustawowe określenie przedmiotu ochrony, którym jest 

ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojsko-

                                                      
635 Porozumienie o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpie-

czeństwa na obszarach kolejowych zawarte w Olsztynie 10 sierpnia 2004 r. pomiędzy komendan-

tem wojewódzkim Policji w Olsztynie, komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej w Kętrzynie, komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, dyrektorem 

Izby Celnej w Olsztynie a dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regional-

nych w Olsztynie, dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, dyrektorem Zakładu Go-

spodarowania Nieruchomościami w Olsztynie, dyrektorem Zakładu Taboru w Olsztynie, dyrekto-

rem Przewozów Towarowych w Gdyni, komendantem Okręgowym Straży Ochrony Kolei w 

Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 2004. 
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wych oraz w miejscach publicznych
636

. Prace Zespołu są organizowane przez ko-

mendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a do jego zadań należy
637

: 

 określenie kierunków działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa; 

 prowadzenie działalności profilaktyczno-zapobiegawczej; 

 bieżące rozpoznawanie i analizowanie istniejących zagrożeń; 

 stworzenie warunków logistycznego zabezpieczenia realizacji planowa-

nych przedsięwzięć. 

Wynikiem przyjętych do realizacji kierunków działania jest Strategia działań 

zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego
638

. Głównymi założeniami przyjętej strategii 

jest
639

: 

 realizacja strategii przez wszystkie spółki Grupy PKP, w tym Straż 

Ochrony Kolei w PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Komendę Wojewódz-

ką Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej  

i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu oraz Służbę Celną; 

 monitorowane i koordynowane działań przez PKP SA Centralę z udzia-

łem przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, War-

mińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Oddziału 

Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, a także Służby Celnej; 

 działania doprowadzą do zatrzymania wzrostu przestępczości przeciwko 

zdrowiu i życiu oraz mieniu, przeciwko należnościom Skarbu Państwa na 

obszarach kolejowych oraz wprowadzą takie rozwiązania organizacyjne, 

które zmobilizują do aktywnego uczestniczenia zainteresowanych Spółek 

Grupy PKP w działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa; 

 sporządzeniem lokalnych Strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na obszarach kolejowych będą zainteresowane wszystkie podmioty mają-

ce dostęp do informacji związanych z eksploatacją linii kolejowych, sta-

cjami przeładunkowymi oraz pociągani pasażerskimi zagrożonymi prze-

stępstwami lub wykroczeniami. 

Na podstawie analizy jakościowej działań określonych w strategii dla woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego
640

 wyspecyfikowałem te, w które jest zaanga-

                                                      
636 Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, 

dz. cyt. 
637 § 4 Porozumienia o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu 

bezpieczeństwa na obszarach kolejowych..., wyd. cyt. 
638 Załącznik do porozumienia o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy 

stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych zawartego w Olsztynie 10 sierpnia 2004 r., dz. cyt. 
639 Tamże, s. 1. 
640 Załącznik 1 – Harmonogram realizacji działań jednostek Policji na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa na obszarach kolejowych województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2005. 
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żowana ŻW. Dodatkowo rozdzieliłem formy działania na kategorie – działania 

samodzielne; działanie wspierające. Na tej podstawie wnioskowałem o roli wy-

znaczonej tej formacji w sferze ochrony bezpieczeństwa na obszarach kolejo-

wych. Katalog działań z uwzględnieniem formy działania ŻW przedstawia tabe-

la 7. 

Tabela 7. Działania w ramach Strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego  

na obszarach kolejowych i formy udziału ŻW w ich realizacji 

Lp. Rodzaj działań 

Sposób  

działania 

Forma 

S
a

m
o

d
zi

el
n

ie
 

W
sp

a
rc

ie
 i

n
n

y
ch

 

 

Bezpieczeństwo w pociągach pasażerskich  

1.  

Określenie zasad pozyskiwania, rejestrowania, analizo-

wania i wykorzystywania informacji o zagrożeniach dla 

podróżnych 
 + p 

2.  

Organizowanie i prowadzenie przez Policję z udziałem 

SOK, ŻW, SG działań prewencyjnych na najbardziej 

zagrożonych trasach i wytypowanych pociągach 
 + a 

3.  

Prowadzenia działań operacyjnych w wytypowanych 

pociągach pasażerskich na najbardziej zagrożonych 

trasach 
 + a 

4.  Koordynowanie wykonywania patroli SOK, SG, ŻW  

i Policji 
 + p 

5.  

Określenie zasad koordynowania działaniami po uzy-

skaniu informacji o obrzuceniu pociągu kamieniami lub 

innymi przedmiotami 

- - p 

6.  
Prowadzenie instruktażu dla pracowników PKP na temat 

przejazdów uczestników imprez masowych 
- - a 

Bezpieczeństwo na dworcach, przystankach i stacjach  

7.  

Ochrona wytypowanych dworców, przystanków najbar-

dziej zagrożonych przestępczością i zjawiskami patolo-

gicznymi 

 + a 

8.  

Określenie zasad zamykania dworców w porze nocnej 

w celu przeciwdziałania przebywania na obszarach 

kolejowych osób niepożądanych 

- - p 

9.  

Wytypowanie przez PKP, na podstawie oceny dokony-

wanej przez właściwego kierownika jednostki Policji  

i stwierdzeniu potrzeby funkcjonowania Policji na tere-

nie dworca kolejowego, lokalizacji miejsca i pomiesz-

- - p 



219 

Lp. Rodzaj działań 
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czeń oraz ich ewentualne nieodpłatne udostępnienie 

Bezpieczeństwo przewozu przesyłek towarowych i mienia 

PKP 
 

10.  
Kontrolowanie legalności paliw stałych i płynnych 

sprzedawanych sposobem obwoźnym 
- - a 

11.  
Prowadzenie planowych działań ukierunkowanych na 

kontrolowanie punktów skupu metali nieżelaznych 
 + a 

Profilaktyka  

12.  

Stosowanie zasady „zerowej tolerancji” na wszelkie 

najdrobniejsze przejawy naruszania obowiązujących 

norm 
 + a 

13.  

Opracowywanie planów działania zawierających 

procedury postępowania na wypadek zaistnienia wy-

darzeń nadzwyczajnych 
 + p 

14.  

Współdziałanie w zakresie pracy operacyjnej poprzez 

przekazywanie informacji o zagrożeniach na obsza-

rach kolejowych 
 + p 

15.  
Składanie raportów przez rewizorów i pracowników 

PKP o podejrzanych wydarzeniach 
- - p 

16.  

Przekazywanie przez biorących udział w procesie prze-

wozowym pisemnej informacji o zdarzeniach i zaobser-

wowanych podejrzanych osobach z podaniem lokalizacji 

i czasu 

- - p 

17.  

Okresowa wymiana doświadczeń i wdrażanie rozwiązań, 

które na poszczególnych obszarach przyczyniły się do 

poprawy bezpieczeństwa 
 + p 

Współpraca z mediami  

18.  
Współdziałanie rzeczników prasowych Policji, ŻW, 

SOK, SG i PKP 
 + p 

19.  

Przybliżanie pasażerom problematyki związanej  

z przebywaniem na obszarach kolejowych w celu 

podniesienia poczucia bezpieczeństwa poprzez 

współprace z lokalną prasą, radiem i telewizją 

 + a 

20.  

Prowadzenie polityki medialnej mającej na celu zanie-

chanie usprawiedliwiania popełnianych przestępstw 

przeciwko mieniu warunkami socjalno-bytowymi 

 + a 

21.  Na stronach internetowych informowanie o aktualnej  + p 
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Lp. Rodzaj działań 
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sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach kole-

jowych oraz udzielanie porad 

Źródło: na podstawie załącznika nr 1 do Strategii bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go na obszarach kolejowych – Harmonogram realizacji działań jednostek Policji na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych województwa warmińsko-mazurskiego. 

Znak (+) oznacza zaangażowanie w działanie, (-) brak zaangażowania. Forma: p – pasywna, 

a – aktywna zgodnie z matrycą przedstawioną na rysunku 1. 

Strategia zakłada realizację 21 przedsięwzięć oraz wskazuje na Policję jako 

główny podmiot realizacyjny. Założenia strategii nie przewidują samodzielnej 

realizacji jakiegokolwiek działania przez inny podmiot. Stąd ŻW nie realizuje 

samodzielnie żadnego z wymienionych w niej działań, a jedyną forma zaangażo-

wania jest współuczestnictwo w wykonywaniu czynności wspólnie z innymi 

podmiotami. Spośród 21 wymienionych przedsięwzięć w przedmiotowej strategii 

ŻW współrealizuje 14 z nich. Dokonując szczegółowego rozkładu, który przed-

stawiono na rysunku 24, można wnioskować, że Żandarmeria Wojskowa jest 

zaangażowana głównie w zapewnienie bezpieczeństwa w pociągach pasażer-

skich (4 działania z 6) oraz działania profilaktyczne (4 działania z 4). 

Wynika z tego, że Żandarmeria Wojskowa pełni funkcję wspomagającą 

Policję w jej działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na obszarach kolejowych.  
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Rysunek 20. Rozkład ilościowy działań współrealizowanych przez ŻW w ramach Stra-

tegii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 

województwa warmińsko-mazurskiego 

Biorąc pod uwagę formę wykonywania wskazanych działań, uwzględniając 

ich zróżnicowanie na pasywne i aktywne, stwierdzam, że Żandarmerii Wojsko-

wej powierzono większość działań o charakterze aktywnym (7 zadań z 9), ale 

również włączono w część działań pasywnych (7 z 12).  

W celu określenia miejsc i pociągów zagrożonych na swoim terenie oraz  

w strefie nadgranicznej wprowadzono cykliczne comiesięczne spotkania Zespo-

łu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Częstotliwość spotkań zespołu w latach 2004–2008 i udział przed-

stawiciela Oddziału Żandarmerii Wojskowej przedstawiono w tabeli 8.  
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Tabela 8. Liczba spotkań Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2008 

Lp. Rok Liczba spotkań Z udziałem przedstawiciela ŻW 

1.  2004  5 1 

2.  2005 13 9 

3.  2006 10 4 

4.  2007  9 2 

5.  2008  8 2 

Źródło: na podstawie protokołów ze spotkań Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach 

Kolejowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2004–2008 

Na podstawie sprawozdań z prac tego Zespołu można stwierdzić, że wkła-

dem przedstawiciela ŻW w działalność Zespołu było przekazywanie informacji 

o wymianie stanów osobowych w jednostkach wojskowych i związanym z tym 

zwiększonym ruchem.  

Na obszarze województwa jako element systemu ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego są tworzone terenowe rady ds. społecznej readaptacji  

i pomocy skazanym. Wykonują one zadania w takim samym zakresie jak Rada 

Główna. Przewodniczącym rady terenowej jest prezes właściwego sadu okręgo-

wego
641

. W skład rady terenowej wchodzi również przedstawiciel SZ RP. Jest 

nim osoba wskazana przez szefa regionalnego sztabu wojskowego. Szczegółowy 

skład rady terenowej przedstawiono na rysunku 21.  

Do uczestnictwa w pracach rady terenowej przewodniczący może zapraszać 

przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów  

i związków wyznaniowych, także związków zawodowych i samorządu zawo-

dowego, przedstawicieli nauki oraz osoby godne zaufania, które mogą wnieść 

istotny wkład w realizację celów działania, jeżeli wykonują oni swoje zadania na 

terenie działania tej rady terenowej
642

. Ponieważ w województwie warmińsko-

mazurskim nie została powołana wymieniona powyżej rada terenowa, działal-

ność w tym zakresie nie jest tam realizowana. 

 

                                                      
641 § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegóło-

wych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji  

i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych…, dz. cyt. 
642 § 4a ust. 3 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji  

i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych…, dz. cyt. 
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Rysunek 21. Zadania i skład terenowej rady ds. społecznej readaptacji  

i pomocy skazanym 

W systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ważną rolę od-

grywają powiatowe komisje bezpieczeństwa. W województwie warmińsko-

mazurskim funkcjonuje 19 powiatów i 2 powiaty grodzkie. Oznacza to, że na 

terenie tego województwa działa 21 komisji, których zadania szczegółowo 

przedstawiono w podrozdziale 2.3. Formalną podstawę uczestnictwa w tych 

komisjach stanowi artykuł 38a ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgod-

nie z tymi postanowieniami starosta do składu komisji może powołać trzy osoby 

spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem 

prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym auto-

rytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów 

gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji 

zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem 

bezrobociu. Inny status przysługuje powołanym do udziału w pracach komisji 

funkcjonariuszom i pracownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

pracownikom innych organów administracji publicznej, wykonujących zadania  

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

Uczestniczą oni w pracach komisji z głosem doradczym. 
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Diagnozę obecności przedstawicieli SZ RP w pracach tych komisji w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim przeprowadziłem metodą analizy treści spra-

wozdań z prac komisji bezpieczeństwa i porządku za lata 2008–2009. Sprawoz-

dania te samorząd jest zobowiązany publikować w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. Do analizy tekstu wykorzystano bazę aktów prawnych Lex Omega 

z zastosowaniem formatki Baza wiedzy i wprowadzonymi w kolejności ograni-

czeniami wyszukiwania: dzienniki wojewódzkie; region: warmińsko-mazurskie; 

hasło: ochrona porządku, spokoju, bezpieczeństwa publicznego; sprawozdania 

komisji bezpieczeństwa. 

Tabela 9. Uczestnictwo przedstawicieli SZ RP w pracach powiatowych  

komisji bezpieczeństwa 

Lp. 

Powiat/ 

miasto na 

prawach 

powiatu 

Udział w komisji 

Kto? Czło-

nek 

Powo-

łany do 

udziału 

w pra-

cach 

Brak 

1.  Bartoszycki 

 

x  

Komendanta Placówki Żan-

darmerii Wojskowej w Barto-

szycach 

2.  Węgorzewski 

 

x  

Przedstawiciel 1. Mazurskiej 

Brygady Artylerii w Węgo-

rzewie 

3.  Elbląski   x  

4.  Elbląg   x  

5.  Braniewski 
 

 x  

6.  Nidzicki   x  

7.  Olecki   x  

8.  Mrągowski   x  

9.  Giżycki x   
Przedstawiciel 15. Brygady 

Zmechanizowanej w Giżycku 

10.  Nowomiejski   x  

11.  Gołdapski   x  

12.  Piski x   

Komendant Ośrodka Szkole-

nia Poligonowego Wojsk 

Lądowych Orzysz w Bemo-

wie Piskim 

13.  Ostródzki   x  

14.  Iławski   x  

15.  Lidzbarski   x  

16.  Działdowski   x  
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Lp. 

Powiat/ 

miasto na 

prawach 

powiatu 

Udział w komisji 

Kto? Czło-

nek 

Powo-

łany do 

udziału 

w pra-

cach 

Brak 

17.  Kętrzyński   x  

18.  Szczycieński   x  

19.  Ełcki   x  

20.  Olsztyński   x  

21.  Olsztyn   x  

Źródło: na podstawie sprawozdań z prac komisji bezpieczeństwa i porządku za lata 

2008–2009 województwa warmińsko-mazurskiego. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań, należy stwierdzić, że członkostwo 

przedstawicieli SZ RP w pracach powiatowych komisji bezpieczeństwa  

i porządku publicznego województwa warmińsko-mazurskiego jest incydental-

ne. Zaledwie 4 na 21 (19%) samorządów powołało do prac komisji przedstawi-

cieli SZ RP. Z tego tylko w dwóch powiatach – giżyckim i piskim – są oni pełno-

prawnymi członkami komisji z prawem głosu, w pozostałych dwóch jest to człon-

kostwo z głosem doradczym. Gdyby przedmiotowe zagadnienie rozpatrywać szerzej 

niż tylko członkostwo w komisji i uwzględnić również wszelki udział w pracach 

powiatowych komisji bezpieczeństwa, forma zaangażowania znacząco się zwiększa 

i wygląda następująco: 

 uczestnictwo w pracach powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku: 

a) jako członek komisji powołany przez starostę – z prawem głosu; 

b) podmiot zaproszony do prac komisji – z głosem doradczym; 

c) podmiot, składający informacje i wnioski z realizacji działań w obsza-

rze bezpieczeństwa powiatu; 

 realizacja działań określonych w powiatowych programach zapobiegania 

przestępczości i bezpieczeństwa obywateli; 

 realizacja działań określonych w innych programach przyjętych do reali-

zacji przez radę powiatu (miasta na prawach powiatu). 

Konkretne działania w formie informowania komisji bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego są realizowane przez ŻW. 

W każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego są realizowane 

powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli
643

. Analiza treści tych dokumentów pozwala na okre-

ślenie podmiotów, które są zaangażowane w realizację tej lokalnej strategii bez-

                                                      
643 O których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, dz. cyt., art. 38a ust. 2 pkt 3. 
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pieczeństwa. Na podstawie treści programów przyjętych przez powiaty woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego można stwierdzić, że ŻW jako podmiot SZ 

RP jest na marginesie lokalnych strategii zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego. ŻW w zasadzie nie jest wskazywana jako podmiot, mogący 

realizować zadania w nich określone. Ciekawe natomiast jest to, że stałą formą 

działań Policji jest organizowanie patroli mieszanych z żołnierzami ŻW i w 

rzeczywistości na stałe są oni realizatorami działań na rzecz bezpieczeństwa 

lokalnego. Inną dostrzeganą niekonsekwencją w planowaniu działań w ramach 

programu jest to, że zgodnie z założeniami Programu poprawy bezpieczeństwa 

obywateli „Razem Bezpieczniej” powiaty na zasadzie dobrowolności recypują 

jego założenia do realizacji w ramach własnych programów. Program „Razem 

Bezpieczniej” wskazuje potrzebę brania pod uwagę uwarunkowań lokalnych, 

formułowane zaś tam zadania wskazują na potrzebę uwzględniania wsparcia 

podmiotów wiodących, którymi są: Policja, straże gminne (miejskie), Żandarme-

ria Wojskowa, Straż Graniczna. Mimo takiego wyeksponowania ŻW nie jest ona 

uwzględniana jako autonomiczna formacja, realizująca zadania na rzecz bezpie-

czeństwa w powiecie, lecz jest co najwyżej podmiotem wspierającym Policję. 

Stan ten może być wynikiem braku niezbędnych uprawnień ŻW wobec wszyst-

kich obywateli, które są niezbędne do realizacji zadań określonych w wymienio-

nych programach. Stąd też żołnierze ŻW występują w roli wsparcia osobowego 

Policji. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej na mocy znowelizowanej ustawy o Policji 

zarządzeniem prezesa Rady Ministrów
644

 pierwszy raz zostali użyci do pomocy 

w okresie od 16 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 r. Uzasadnieniem dla 

wprowadzenia żołnierzy ŻW było znaczne nasilenie na terenie kraju ruchu osób 

i pojazdów w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, a także 

zwiększona liczba imprez o charakterze publicznym organizowanych w tym cza-

sie
645

. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, stanowiło to oko-

liczności sprzyjające ewentualnym działaniom godzącym w bezpieczeństwo  

i porządek publiczny. Według jego oceny siły Policji były niewystarczające do 

zapobieżenia i wyeliminowania wszystkich zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, mogących wystąpić w okresie świąteczno-noworocznym. 

                                                      
644 To zarządzenie w sprawie użyciu żołnierzy ŻW do udzielenia pomocy Policji nie zostało 

opublikowane przez prezesa Rady Ministrów w „Monitorze Polskim”. 
645 Pismo ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 grudnia 2005 r., l.dz. L-II-026-

863/05/AS. 
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W ślad za wprowadzonym zarządzeniem zostało wydane polecenie pierw-

szego zastępcy komendanta głównego Policji
646

, dotyczące realizacji działań. 

Polecono w nim komendantom wojewódzkim Policji: 

 nawiązać kontakt z właściwym terytorialnie komendantem oddziału Żandar-

merii Wojskowej celem ustalenia szczegółowego trybu i zasad użycia żoł-

nierzy w działaniach Policji; 

 w ramach wspólnych działań koncentrować się na zabezpieczeniu głów-

nych ciągów komunikacyjnych, dworców i węzłów kolejowych, centrów 

handlowych, a w okresie świątecznym – miejsc odbywania się uroczysto-

ści religijnych oraz imprez masowych; 

 odprawy żołnierzy ŻW organizować w jednostkach Policji wspólnie z po-

licjantem kierowanym do służby; 

 podczas podjęcia interwencji przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do-

kumenty procesowe sporządzać przez nich według procedur obowiązują-

cych w Policji. 

Zgodnie z ustaleniami z komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej  

w trakcie realizacji wspólnych działań żołnierze ŻW mieli wykonywać zadania 

określone im przez kierowników właściwych jednostek Policji. Poleceniem 

pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie
647

 zostały 

określone dalsze szczegóły tego współdziałania, tj.: 

 służba w 8 godzinnych patrolach mieszanych – w godz. 7.00–22.00; 

 stany osobowe (przydział liczbowy osób i pojazdów do poszczególnych 

jednostek) zostały dokonane przez komendanta wojewódzkiego Policji  

(w późniejszych realizacjach kierownicy jednostek terenowych samo-

dzielnie dokonywali ustaleń z ŻW). 

Realizacja działań została poprzedzona roboczymi uzgodnieniami pomiędzy 

szefem Wydziału Prewencji Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu i na-

czelnikiem Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Uzgod-

nienia dotyczyły rodzaju zadań oraz stosowania uprawnień nabytych przez ŻW 

na podstawie wymienionego zarządzenia. Ustalony zakres współdziałania od-

powiadał zakresowi wyznaczonemu przez pierwszego zastępcę komendanta 

głównego Policji. Poczynione ustalenia obowiązywały podczas późniejszych 

wspólnych działań ŻW z Policją
648

. 

Na podstawie danych sprawozdawczych policji województwa warmińsko- 

-mazurskiego, pochodzących z okresu od 16 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 

r. oraz od 18 lipca do 31 sierpnia 2006 r., w których zarządzono użycie ŻW do 

                                                      
646 Z dnia 16 grudnia 2005 r., l.dz. GSo-2901/2005/DW. 
647 Z dnia 16 grudnia 2006 r., l.dz. SzP-4885/2005. 
648 Notatka służbowa szefa Wydziału Prewencji OŻW w Elblągu nr 1236 z 14 kwietnia 2006 r. 
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pomocy Policji, określiłem skalę zaangażowania ŻW do działań na rzecz bez-

pieczeństwa i porządku publicznego. Udzielona pomoc polegała na skierowaniu 

do wspólnych działań z Policją żołnierzy ŻW oraz pojazdów ŻW. Dane liczbo-

we dotyczące użytych środków przedstawiono na rysunku 22.  
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Rysunek 22. Siły ŻW użyte do pomocy Policji w okresie od 16 grudnia 2005 r.  

do 10 stycznia 2006 r. oraz od 18 lipca do 31 sierpnia 2006 r. na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. Liczba zaangażowanych osób i pojazdów wskazana  

na zasadzie wielokrotności 

W okresie od 16 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 r. skierowano do służby 

462 patrole mieszane (policjant i żołnierze ŻW), co oznacza, że służba była peł-

niona zarówno przez patrole dwuosobowe, jak i trzyosobowe. Zakładając, że 

Policja nie uzyskałaby wsparcia osobowego w takiej liczbie, nie byłaby ona  

w stanie wystawić około połowy tych patroli (ok. 231). Do uzyskania podobne-

go poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego bez udziału ŻW poprzez 

zaangażowanie policjantów w ramach służb dodatkowo płatnych
649

 – koszt wy-

niósłby wówczas około 46 200 zł
650

. Wsparcie osobowe jest zatem istotnym 

czynnikiem zwiększającym liczebność służb porządkowych, o czym przekonani 

są również komendanci powiatowi (miejscy) Policji (rysunek 23). 

                                                      
649 Procedura umożliwiająca policjantom w czasie wolnym od służby pełnienie służby patro-

lowej za dodatkowym wynagrodzeniem – ok. 200 zł za służbę ośmiogodzinną. 
650 Skalkulowany jako: 231 służb ośmiogodzinnych x 200 zł stawka za służbę = 46 200 zł. 
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Rysunek 23. Sposoby udzielania przez SZ RP wsparcia podmiotom odpowiedzial-

nym za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w opinii komendantów powia-

towych (miejskich) Policji województwa warmińsko-mazurskiego 

Do podanej kwoty należy dodać koszt wykorzystania pojazdów ŻW. Gdyby 

były to pojazdy policyjne, wtedy koszt byłby następujący – radiowóz wykorzy-

stywany do służby patrolowej przejeżdża średnio 40 km w jednej służbie,  

a koszt 1 km w jednostkach Policji województwa warmińsko-mazurskiego wy-

nosił w 2006 roku 0,65 zł
651

, co daje łączną kwotę 3172 zł
652

. Zatem wsparcie 

ŻW udzielone Policji województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od  

16 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 r. zamyka się kwotą 49 372 zł. Trudny 

do oszacowania jest pozytywny wpływ na warunki bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, który niewątpliwie nastąpił w wyniku intensyfikacji działań.  

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych stało się 

podstawą szczególnych relacji pomiędzy Policją, Żandarmerią Wojskową oraz 

Strażą Ochrony Kolei. W województwie warmińsko-mazurskim w celu właści-

wej organizacji współpracy określono wiele zasad wspólnego działania, które 

mają prowadzić do poprawy bezpieczeństwa na kolei. W wyniku spotkania ro-

boczego zaangażowanych służb określono następujące reguły współpracy
653

: 

                                                      
651 Na podstawie informacji Koszty gospodarki transportowej w 2006 roku, KGP, Warszawa 

2006. 
652 Skalkulowany jako: 40 km x 0,65 zł x 122 użycia pojazdów ŻW do służb ośmiogodzinnych 

= 3172 zł. 
653 Protokół z 4 lipca 2001 r. dotyczący spotkania roboczego przedstawicieli Straży Ochrony 

Kolei, Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Ko-
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 udzielanie pomocy w egzekwowaniu przepisów prawa, zwłaszcza podczas 

wykonywania „zbieżnych” zadań służbowych; 

 uzgadnianie i planowanie wspólnych przedsięwzięć, mających na celu 

efektywniejsze wykorzystanie posiadanych sił i środków; 

 nawiązywanie współpracy (łączności) pomiędzy służbami dyżurnymi oraz 

realizacja zadań służb w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. podczas de-

zercji żołnierza z bronią, zabezpieczenia przejazdów uczestników przy-

sięgi wojskowej lub uczestników imprezy masowej; 

 wymiana informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach; 

 podejmowanie wspólnych działań, mających na celu wprowadzenie przez 

właściwe organy administracji (rządowej, samorządowej) lub innych in-

stytucji przepisów porządkowych i decyzji dotyczących określonego tere-

nu, mających wpływ na poprawienie ładu i porządku publicznego, np. po-

przez zwiększenie liczby pociągów przewidzianych w danym dniu do 

transportu kibiców piłkarskich, zmiana w oświetleniu i zabezpieczeniu 

obiektów; 

 informowanie o posiadanych w danej chwili i danym miejscu siłach oraz 

środkach, w tym także wzajemne informowanie się o realizowanych przez 

służby zadaniach; 

 wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe, przybliżenie wewnętrznych przepi-

sów regulujących pracę współpracujących służb; 

 uzgadnianie tras i rejonów patrolowanych przez połączone siły – patrole 

mieszane, np. Policji, SOK, ŻW podczas akcji i operacji, mających wpływ 

na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na szlakach i terenach kole-

jowych, a także w trakcie przemieszczania się dużych i licznych grup lud-

ności, jak np. uczestników imprez kulturalnych i rozrywkowych, kibiców 

sportowych, wcielania i zwalniania do cywila żołnierzy służby zasadniczej; 

 uzgadnianie i prowadzenie wspólnych działań porządkowych na terenach 

kolejowych, np. akcje „Tory”, „Pasażer”. 

Ważnym zagadnieniem związanym z ochroną bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego jest neutralizacja niewybuchów i niewypałów. Skala zagrożeń powo-

dowanych możliwością wybuchu jest znaczna i może być powodowana
654

:  

                                                                                                                                   
mendy Uzupełnień, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Olsztynie, które odbyło się 21 czerwca 2001 r., z dnia 4 lipca 2001 r. 
654 Szczególnym przedmiotem zainteresowania Policji są tzw. urządzenia wybuchowe – 

przedmioty, zawierające materiał wybuchowy, który jest zdolny po zainicjowaniu do przemian 

wybuchowych, polegających na bardzo szybkim spalaniu, w wyniku którego ciśnienie gazów 

spalinowych wzrasta skokowo do wartości umożliwiających niszczycielskie oddziaływanie na 

otoczenie. W celu minimalizacji możliwości tworzenia urządzeń wybuchowych i późniejszego ich 
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 nieumyślnym działaniem człowieka (lekkomyślność, niedbalstwo);  

 umyślnym działaniem człowieka, np. użyciem materiałów wybuchowych 

do działań przestępnych. 

Do ujawnienia niewybuchów i niewypałów dochodzi zwykle w wyniku dzia-

łania sił natury, jak również działania człowieka. Najczęściej jest to wynikiem 

robót budowlanych, uprawy roli lub celowych poszukiwań. Wykorzystanie nie-

wybuchów i niewypałów przez ludzi może mieć charakter działania umyślnego 

lub irracjonalnego. Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego skala tego 

zagrożenia jest znaczna i ma tendencję wzrostową. Każde zgłoszenie lub ujawnienie 

niewypału, niewybuchu lub materiału wybuchowego wymaga podjęcia interwencji i 

zaangażowania wielu podmiotów ze względu na duże zagrożenie życia i zdrowia 

obywateli. Wymaga to dział wyspecjalizowanych jednostek i służb. Ważną role 

odgrywają tu minerskie patrole oczyszczania terenu (MPOT WP). Działalność pa-

troli jest realizacją jednego z ustawowych zadań Sił Zbrojnych RP, jakim jest udział 

w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodze-

nia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu
655

. Podstawą prawną działania na takie 

zagrożenia w województwie są wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego, 

uwzględniające możliwości, usytuowanie i przygotowanie specjalistycznych jedno-

stek Sił Zbrojnych RP w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych i ich 

unieszkodliwiania z wykorzystaniem sił i środków będących na ich wyposażeniu
656

.  

MPOT WP swoje zadania rozpoznawania i oczyszczania realizuje w przy-

dzielonym rejonie odpowiedzialności, w ścisłej współpracy z administracją sa-

morządową i Policją w zakresie: 

 zgłaszania i zabezpieczenia przez administrację samorządową i Policję miejsc 

znalezienia wykrytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych; 

 wyznaczenia przez administrację samorządową (powiatową), w porozu-

mieniu z organami wojskowymi, rejonów (miejsc) do niszczenia znale-

zionych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;  

 udzielania pomocy przez administrację samorządową MPOT WP prowa-

dzącemu działania minersko-pirotechniczne;  

 zapewnienia przez administrację samorządową personelowi patrolu, pro-

wadzącego działania minersko-pirotechniczne, terenu (obiektu) zakwate-

rowania oraz udzielenia pomocy w zakresie łączności i prac porządkowo-

ochronnych;  

                                                                                                                                   
użycia do celów przestępnych istotne jest sprawne wyszukiwanie i neutralizacji materiałów wybu-

chowych.  
655 Art. 3 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
656 Art. 25 ust. 2 i 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU 

nr 89, poz. 590 z późn. zm.  
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 prowadzenia akcji edukacyjnej o skutkach lekkomyślnego obchodzenia 

się ze znalezionymi przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi. 

Dokonując rozróżnienia rodzajów ładunków wybuchowych i urządzeń wy-

buchowych z uwzględnieniem ich pochodzenia, należy stwierdzić, że przede 

wszystkim są one pochodzenia wojskowego. Warto również zaznaczyć, że ich 

liczba z roku na rok wzrasta. Dane liczbowe, obrazujące opisywane zjawisko, 

ilustruje rysunek 24.  

2005 2006 2007 2008

ŁW pochodzenia 
wojskowego

247 413 457 562

Samodziałowe UW 4 4 1 1

ŁW pochodzenia górniczego 2 4 1 0

Środki pirotechniczne 3 3 3 4

Atrapy UW 0 0 0 1
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Źródło: Tablice statystyczne wykonanych działań minersko-pirotechnicznych, KWP w Olsz-

tynie 2005–2008. 

Rysunek 24. Liczba i rodzaj ujawnionych ładunków i urządzeń wybuchowych  

w latach 2005–2008 na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 

Działania MPOT WP są realizowane na podstawie następujących zasad:  

 rozpoznaniem i neutralizacją podłożonych niebezpiecznych urządzeń lub ma-

teriałów wybuchowych zajmują się komórki
657

 minersko-pirotechniczne 

pododdziałów antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji; 

 minerskie patrole oczyszczania są kierowane tylko do realizacji zadań 

związanych z transportem i likwidacją ładunków wybuchowych rozbrojo-

nych uprzednio przez specjalistów Policji na zasadach realizacji zgłoszeń 

pilnych, zgodnie z postanowieniami instrukcji
658

; 

                                                      
657 Zwykle są to grupy lub zespoły. 
658 Instrukcja Inż. 387/75 Oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecz-

nych i Normy Obronnej nr NO-02-A043 Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów  

z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
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 dowódca minerskiego patrolu oczyszczania po przybyciu patrolu do 

wskazanego rejonu jest zobowiązany nawiązać współdziałanie z przed-

stawicielami Żandarmerii Wojskowej i Policji, którzy zajmują się zabez-

pieczeniem terenu, identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanych przed-

miotów, rzeczy i urządzeń oraz ewentualnym neutralizowaniem podłożo-

nych ładunków wybuchowych z wykorzystaniem specjalistycznych środ-

ków technicznych, a następnie przyjąć rozbrojony ładunek wybuchowy na 

specjalnie do tego przystosowany środek transportowy od specjalistów Policji 

w celu przewiezienia przedmiotu do rejonu niszczenia; 

 elementy współdziałania z właściwymi jednostkami Żandarmerii Woj-

skowej i Policji obejmują zasady łączności, osoby funkcyjne i służby od-

powiedzialne za realizację przedmiotowego zadania, zakres realizowa-

nych przedsięwzięć oraz podział kompetencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: prezentacja Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 

Rysunek 25. Rozmieszczenie i rejony odpowiedzialności MPOT WP  

w województwie warmińsko-mazurskim 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego minerskie patrole oczysz-

czania terenu są umiejscowione w Braniewie, Giżycku, Ostródzie i Orzyszu. 

Rejony ich odpowiedzialności przedstawiono na rysunku 25.  

Skalę aktywności sił zbrojnych w tym zakresie obrazują liczby przeprowa-

dzonych interwencji (tabela 10). 
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Tabela 10. Liczba interwencji w związku z ujawnieniem niewypałów i niewybuchów  

w województwie warmińsko-mazurskim 

Lp. Podmiot interweniujący 
Rok 

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

1.  Minerskie patrole oczyszczania terenu WP 
567 612 637 

2.  
Nieetatowe grupy rozpoznania minersko-

pirotechnicznego 339 415 497 

Źródło: Tablice statystyczne wykonanych działań minersko-pirotechnicznych, KWP  

w Olsztynie 2006–2008 

Podsumowując udział Sił Zbrojnych RP w oczyszczaniu terenów z materia-

łów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich uniesz-

kodliwianiu, należy stwierdzić, że jest on decydujący. 

Ze względu na istotny wpływ materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego rea-

gowanie na to zagrożenie jest ujęte w szczegółowej procedurze policyjnej
659

.  

Zagrożenie niewypałami i niewybuchami często jest uznawane za zdarzenie, 

powodujące sytuację kryzysową, chociaż trzeba zaznaczyć, że ze względu na 

powszechność występowania tego rodzaju zagrożenia uznać należy, że nie wy-

czerpuje ono znamion katalogu sytuacji kryzysowych zdefiniowanych w zarzą-

dzeniu nr 213 komendanta głównego Policji w sprawie metod i form przygoto-

wania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi 

lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego
660

. Stąd też stosowa-

ne nazewnictwo, iż jest to reagowanie kryzysowe może być nieuzasadnione. 

Zagrożenie to powstaje najczęściej w wyniku ujawnienia niewypałów i nie-

wybuchów w postaci zapalników, pocisków, bomb lotniczych, nabojów artyle-

ryjskich i karabinowych, pancerzownic, granatów, min wszelkich typów, ładun-

ków materiałów wybuchowych, złomu metalowego zawierającego resztki mate-

riałów wybuchowych. 

Szczególne ryzyko wiąże się z tym, że materiały wybuchowe stosowane  

w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków 

atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wy-

buchowe.  

Możliwe zagrożenia z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego mogą skutkować: 

                                                      
659 Zarządzenie nr 1429 komendanta głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wpro-

wadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, Dz. Urz. KGP nr 3, poz. 8. 
660 § 3, dz. cyt. 
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 objawami paniki i związanego z tym niereagowania na wydawane polece-

nia, jak też nieprzestrzegania obowiązującego porządku prawnego; 

 dezorganizacją szlaków komunikacyjnych; 

 kradzieżami mienia pozostawionego przez ewakuowanych mieszkańców; 

 zbiegowiskami; 

 fizycznym poszkodowaniem obywateli (ofiary śmiertelne, ranni). 

W złożonej procedurze reagowania na tego rodzaju zagrożenie główną rolę 

odgrywają MPOT WP. Z chwila przyjęcia zgłoszenia o ujawnieniu niewypału 

lub niewybuchu są realizowane następujące czynności
661

: 

 wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu Policji w celu zebrania dodatko-

wych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabez-

pieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu; 

 powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytu-

acji, innych służb i inspekcji; 

 w razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia 

dodatkowych funkcjonariuszy; 

 w razie potrzeby powołanie i organizacja pracy sztabu kryzysowego; 

 przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych). 

Czynnościom tym towarzyszy realizacja zadań ogólnych: 

 zapewnienie dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom eliminującym za-

grożenie; 

 zabezpieczenie i izolacja miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu, 

w tym niedopuszczenie w miejsce zdarzenia osób postronnych i gapiów; 

 niedopuszczenie do tworzenia się zbiegowisk i zapobieganie objawom 

paniki; 

 zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o ob-

jazdach; 

 regulacja ruchu osób i pojazdów; 

 egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami; 

 ochrona porządku podczas przeprowadzania ewakuacji; 

 ochrona mienia pozostawionego przez ewakuowanych; 

 udzielenie pomocy organom prowadzącym ewakuację; 

 informowanie społeczeństwa o zagrożeniu i jego ustąpieniu. 

Sprawność realizacji opisanej procedury wymaga współdziałania wielu pod-

miotów. Dominującą rolę odgrywają Policja – jako podmiot obsługujący całość 

zdarzenia oraz patrol saperski – zajmujący się neutralizacją zagrożenia. Ponadto 

w reagowanie na takie zdarzenie zaangażowane mogą być: Państwowa Straż 

                                                      
661 Zarządzenie nr 1429 komendanta głównego Policji w sprawie wprowadzenia w Policji pro-

cedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, dz. cyt., Procedura nr 4. 
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Pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, 

wydziały zarządzania kryzysowego urzędów powiatowych i gminnych, Żandar-

meria Wojskowa, straż gminna (miejska). W tym miejscu należy zauważyć, że 

przesłanką zaangażowania SZ RP w eliminację zagrożenia wybuchem materia-

łów wybuchowych pochodzenia wojskowego jest częściowo ograniczona sytua-

cjami, w których znalezione przedmioty zostały przerobienie. W takich wypad-

kach podmiotem odpowiedzialnym za reagowanie staje się Policja. Zakres od-

powiedzialności podmiotów ze względu na rodzaj urządzenia wybuchowego 

przedstawiono na rysunku 26. 

 

Rysunek 26. Właściwość podmiotu ze względu na rodzaj urządzenia wybuchowego (UW) 

Liczba ujawnianych materiałów wybuchowych na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego jest znaczna, a ich usuwanie wymaga dużego zaanga-

żowania patroli saperskich. Jednak, oceniając realność zagrożenia bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego z perspektywy występowania skutków, stwierdzić 

należy, że jest ono niewielkie. W latach 2005–2008 doszło do siedmiu wybu-

chów i nie odnotowano śmiertelnych ofiar będących ich następstwem, a dwie 

osoby zostały ranne. Te stosunkowo nikłe skutki zagrożenia o znacznym niebez-

pieczeństwie można wyjaśnić na różne sposoby. Jednym z prawdopodobnych 

wyjaśnień jest odpowiedni stan wiedzy obywateli na temat postępowania  

z niewypałami i niewybuchami. Jest to niewątpliwie efekt prowadzenia akcji 

edukacyjnej o skutkach lekkomyślnego obchodzenia się ze znalezionymi przed-
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miotami wybuchowymi i niebezpiecznymi. Tezę tę można poprzeć faktem ist-

nienia tendencji do zwiększania się liczby potwierdzonych zgłoszeń o ujawnie-

niu ładunków wybuchowych i urządzeń wybuchowych z jednoczesnym brakiem 

wzrostu liczby wybuchów i towarzyszących im ofiar. Innym wyjaśnieniem jest 

sprawne i szybkie reagowanie na zgłoszenia. Duża liczba zgłoszeń i wprowa-

dzenie odpowiednich procedur doprowadziły do powstania rzeczywistego sys-

tem reagowania wielu podmiotów, który skutecznie przeciwdziała występowa-

niu negatywnych następstw. Dodatkowo skuteczne reagowanie i właściwe po-

stępowanie osób ujawniających niewypały i niewybuchy daje pozytywny efekt 

w postaci braku negatywnych wpływu na stan bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego. Na stan ten mają niewątpliwie wpływ działalność profilaktyczna rea-

lizowana przez SZ RP oraz skuteczne interwencje MPOT WP. 

4.3. Perspektywy nowych obszarów i form zaangażowania 

Prognozowanie nowych obszarów i form zaangażowania SZ RP w ochronę bez-

pieczeństwa i porządku publicznego jest ograniczone kilkoma przesłankami. Są to 

uprzednio wskazane determinanty, takie jak legalność, potencjalne ryzyko śmiertel-

ności w wyniku użycia siły, bezpieczeństwo użytych sił zbrojnych, koszt, adekwat-

ność, wpływ na zachowanie gotowości do prowadzenia przez siły zbrojne działań 

im właściwych, oraz poziom przygotowania. Wiąże się to również z wyznaczoną 

SZ RP rolą, misją i zadaniami. Formułowane są także zwiększone oczekiwania 

wobec SZ RP jako ważnego elementu systemu odpowiedzialnego również za bez-

pieczeństwa obywateli w warunkach pokoju bez względu na rodzaj zagrożenia. 

Oczekiwania te mają być spełnione poprzez właściwe powiązanie funkcjonowania 

SZ RP z innymi elementami tego systemu, w tym w szczególności z takimi instytu-

cjami, jak Policja, Straż Graniczna, prokuratura oraz organy administracji publicznej 

odpowiedzialne za ochronę ludności
662

. Obecność SZ RP w tym obszarze bezpie-

czeństwa jest także wynikiem akceptacji poglądu, iż nie da się oddzielić zagrożeń 

militarnych od niemilitarnych, gdyż występują one jednocześnie, wzajemnie się 

uzupełniają i często nawzajem stymulują
663

. 

W ślad za tak sformułowanymi potrzebami nie da się zauważyć szczególnych 

działań legislacyjnych lub organizacyjnych, które mogą prowadzić do zwiększe-

nia zaangażowania sił zbrojnych w ochronę bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego. Zapewne jest to spowodowane poważnymi zmianami w SZ RP. Jednak 

biorąc pod uwagę dotychczasowe kompetencje i posiadany potencjał, można 

zaproponować pewne obszary dodatkowej aktywności. 

                                                      
662 Strategiczny Przegląd Obronny. Synteza, dz. cyt., s. 9. 
663 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, dz. cyt., s. 227. 
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Pierwszym z nich jest współpraca z Policją podczas działań związanych  

z uwzględnianiem w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności  

i bezpieczeństwa państwa
664

. Działaniom takim sprzyja to, że zgodnie z istnieją-

cymi regulacjami w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeby bezpieczeństwa 

państwa powinny być uwzględnione poprzez przygotowanie i przeciwdziałanie 

zagrożeniom wewnętrznym, w szczególności przez zapewnienie warunków 

m.in. do
665

:  

 reagowania na zagrożenia zdrowia i życia ludzi, katastrofy i klęski żywio-

łowe, zagrożenia gospodarczego i ekonomicznego funkcjonowania pań-

stwa, przestępczość i akty terroryzmu; 

 ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 ochrony bezpieczeństwa powszechnego; 

 wykonywania zadań z zakresu ochrony osób, obiektów, zabytków i urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 27. Uprawnienia organów wojskowych, ochrony granic i bezpieczeństwa pań-

stwa w sferze uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności  

i bezpieczeństwa państwa 

W celu zapewnienia organom wojskowym w realizacji przypisanych im za-

dań związanych z ochroną granic i zapewnieniem bezpieczeństwa państwa rze-

czywistego udziału w czynnościach planistycznych podejmowanych w związku 

z zagospodarowaniem przestrzennym mają one możliwość składania wniosków, 

opiniowania oraz dokonywania uzgodnień. Forma uczestniczenia w tym proce-

                                                      
664 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględ-

niania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, DzU nr 

125, poz. 1309. 
665 Tamże, § 1 ust. 2. 
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sie jest uzależniona od etapu zagospodarowania przestrzennego i rodzaju spo-

rządzanej dokumentacji (rysunek 27). 

Możliwość uczestniczenia organów wojskowych w tych procedurach w natu-

ralny sposób czyni je ważnym partnerem Policji w jej wysiłkach na rzecz ochro-

ny bezpieczeństwa i porządku publicznego. Płaszczyzną takiej współpracy jest 

koncepcja zapobiegania przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni fizycz-

nej (ang. crime prevention through environmental design – CPTED)
666

. Odnosi 

się ona do względnie dobrze znanych praktyk tzw. prewencji sytuacyjnej.  

W szczególności koncentruje się ona na przestrzeni fizycznej jako istotnym 

czynniku wpływającym na zachowania przestępne. Policja z racji uczestniczenia 

w postępowaniu będącym reakcją na zaistniałe przestępstwa dostrzega różne 

formy powiązania przestrzeni fizycznej z aktami przestępnymi. Relacje te nie 

sprowadzają się tylko do braku bądź istnienia fizycznych barier na drodze do 

popełnienia przestępstwa. Związki te są bardziej złożone i związane są także  

z postrzeganiem przez sprawców przestrzeni jako bezpiecznej lub niebezpiecz-

nej do popełnienia przestępstwa. Również ocena dokonywana przez praworząd-

nych użytkowników i sposób ich zachowania wpływa na rolę przestrzeni fizycz-

nej w akcie przestępnym. Przychylam się do przekonania
667

, że Policja powinna 

być zaangażowana w proces tworzenia bezpiecznej przestrzeni fizycznej w trakcie:  

 procesu tworzenia nowego zagospodarowania przestrzennego pod bu-

downictwo mieszkaniowe, w szczególności, aby zapewnić odpowiedni 

obszar zabudowy oraz średnią zagęszczenia; 

 projektowania przebudowy budynków, osiedli mieszkaniowych i miejsc 

zagrożonych; 

 zapewniania nowym centrom handlowym, budynkom użyteczności pu-

blicznej, obiektom sportowym komercyjnego (przemysłowego) zagospo-

darowania przestrzennego oraz podnoszenia jego jakości w parkach  

i miejscach publicznych; 

 procesu lokalizacji i budowy urządzeń użyteczności publicznej w celu po-

lepszenia naturalnej kontroli przestrzeni publicznej przez Policję i społe-

czeństwo, np. budek telefonicznych, przystanków komunikacyjnych, 

przejść dla pieszych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych, miejsc par-

kingowych, placów zabaw i szaletów publicznych; 

                                                      
666 Na temat tej koncepcji zob. szerzej: K. Łojek, Procesy kształtowania środowiska zurbani-

zowanego a możliwości zapobiegania przestępczości, „Policja” 2006, nr 4.  
667 R.J. Potts, The role of police in crime prevention through environmental design, Materiały  

z konferencji Designing Out Crime: Crime Prevention Through Environmental Design, Sydney 

1989 r. 



240 

 projektowania nowych budynków i projektowania zmian w już istnieją-

cych pod kątem stworzenia wnętrza budynków i konstrukcji, ograniczają-

cych działalność przestępną. 

W rzeczywistości formalny wpływ Policji w przedmiotowym zakresie jest 

nieznaczny i formalnie słabo umocowany. Odmienna jest sytuacji SZ RP. Zada-

nia i udział w systemie decyzyjnym zagospodarowania przestrzennego realizują 

szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, którzy m.in. uczestniczą w pla-

nowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa. Ich działania polegają głównie na opiniowaniu pro-

jektów planów przestrzennego zagospodarowania oraz wniosków i innych do-

kumentów z zakresu przeznaczenia terenów, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb SZ RP, a także w razie potrzeby zgłaszania protestów dotyczących tych 

potrzeb
668

. 

Ze względu na potrzeby sił zbrojnych dostosowanie przestrzeni fizycznej do 

potrzeb obronnych polega na
669

: 

 zrównoważonym kształtowaniu oraz przezwyciężaniu barier sieci osadni-

czej w celu dostosowania struktur o charakterze obronnym do struktur 

przestrzennych, wynikających z zagospodarowania obszarów, będących 

terenami działania wielu użytkowników; 

 dokonywaniu i rezerwacji terenów do celów strategicznych; 

 utrzymywaniu sieci dróg oraz poprawie ich stanu technicznego; 

 utrzymywaniu głównych ciągów kolejowych i szczególnie ważnych 

obiektów kolejowych, umożliwiających przewozy sił i środków; 

 utrzymywaniu infrastruktury lotniskowej oraz związanych z nią urządzeń 

technicznych, zapewniających dostęp do portów lotniczych; 

 wspieraniu budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz infrastruktu-

ry technicznej towarzyszącej autostradom; 

 uwzględnianiu w planach miejscowych terenów poligonów i placów ćwi-

czeń wojskowych; 

 tworzeniu warunków zapewniających sprawność działania i ciągłość 

funkcjonowania państwa na wypadek wojny. 

Na podstawie tak zarysowanej aktywności Policji i SZ RP w sferze kształto-

wania bezpiecznej przestrzeni oczywista staje się potrzeba stałego wspierania 

działań tej formacji przez odpowiednie organy wojskowe. Naturalną rzeczą po-

winny być wzajemne konsultacje podczas uczestniczenia w procesie uwzględ-

                                                      
668 § 5 ust. 11 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, DzU nr 41, poz. 242. 
669 Zob. szerzej: L. Przeszłowski, Rola WSzW w kształtowaniu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2003, nr 2. 
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niania potrzeb bezpieczeństwa w zagospodarowaniu przestrzennym. Pozwoliło-

by to na osiągnięcie wspólnych celów, którymi mogą być: 

 ukształtowanie przestrzeni fizycznej, spełniającej jednocześnie potrzeby 

obronności obiektów i ich antyprzestępny charakter; 

 neutralizacja konfliktów wynikających z rozbieżnych standardów obron-

ności i zapobiegania przestępczości; 

 tworzenie na poziomie lokalnym silnego lobby egzekwującego od admini-

stracji lokalnej spełnienia obowiązku uwzględniania w zagospodarowaniu 

przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa; 

 urealnienie zintegrowanego podejścia do ochrony infrastruktury krytycz-

nej poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień 

bezpieczeństwa. 

Problematykę udziału SZ RP w zapobieganiu przestępczości poprzez kształ-

towanie przestrzeni fizycznej podejmowałem w swoich badaniach dotyczących 

zdolności Policji do realizacji zadań z tego zakresu
670

. Badania przeprowadzono 

na próbie 78 policjantów pełniących funkcje komendantów komisariatów, poste-

runków Policji albo kierowników rewirów dzielnicowych w województwie 

warmińsko-mazurskiego
671

. Na pytanie, z jakimi podmiotami należy współpra-

cować, aby realizować zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie prze-

strzeni fizycznej – zaproponowana w kafeterii odpowiedź: właściwe organy woj-

skowe – uzyskała zaledwie pięć wskazań.  

                                                      
670 Zob. szerzej: K. Łojek, Ability of the Police to Prevent Crime Through Environmental De-

sign Measures, „Internal Security” 2009, nr 1. 
671 Badania przeprowadzone w dniach 26 i 27 marca 2008 r. metodą ankietową z użyciem 

techniki ankiety audytoryjnej i narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety. 
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Rysunek 28. Odpowiedź na pytanie: Z jakimi podmiotami należy współpracować, aby 

realizować zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni fizycznej? 

Wskaż 5 najważniejszych 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że przeświadczenie o potrzebie 

współpracy z właściwymi organami wojskowymi jest niewielkie. Wynika to  

z braku wiedzy policjantów o formalnym umocowaniu WSzW i ich dużego 

wpływu na proces zagospodarowania przestrzennego. Wpływu, którego organy 

Policji nie mają. Drugą przyczyną jest inny sposób podejścia do wykorzystywania 

narzędzia, jakim jest kształtowanie przestrzeni na potrzeby realizacji swoich za-

dań. Policja preferuje bezpośrednie działania lokalne na poziomie rozwiązań tech-

nicznych i architektonicznych, pomijając całkowicie sferę zagospodarowania 

przestrzennego. SZ RP odnoszą się do kształtowania bezpieczeństwa państwa  

z poziomu strategicznego planowania i rozwiązań systemowych. Różnica ta sta-

nowi istotną przeszkodę w osiągnięciu proponowanych celów współpracy. 

Obserwując rozwój kierunków zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, w szczególności przestępczości, należy zwrócić uwagę 

na zapobieganie przestępczości nie tylko poprzez kształtowanie przestrzeni fi-

zycznej (crime prevention throught environmental design), ale również poprzez 

wzornictwo antyprzestępne (design against crime). Udział sił zbrojnych w de-

sign against crime stał się przedmiotem naukowych dociekań, które wskazują na 
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znaczne szanse rozwoju tej formy zapobiegania przestępczości dzięki adaptacji 

wojskowych procedur projektowych w tworzenia wzornictwa przemysłowego na 

potrzeby cywilne. Taką tezę stawia S. Learmount
672

, który sugeruje, że istotą 

tego rodzaju działania i ich korzystnością jest transfer wiedzy o procesach i spo-

sobach określana szczególnych problemów i potrzeb oraz stosowanych prakty-

kach podczas produkcji na potrzeby wojska. W wyniku prowadzonych badań
673

 

autor ten doszedł do wniosku, że potrzeba takiej implementacji procedur woj-

skowych jest uzasadniona wieloma przesłankami. Ochronność i odporność na 

atak jest podstawowym wymogiem stawianym wzornictwu produktów militar-

nych. Ponieważ straty w wyposażaniu są kosztowne, ich odporność i właściwo-

ści obronne są podstawowym priorytetem projektowania na potrzeby wojska.  

W związku z potrzebą uzyskania wysokich standardów technicznych proces 

tworzenia jest precyzyjnie zaplanowany, a jego logicznie etapy świadomie reali-

zowane. Proces ten cechuje się rygorem zdefiniowania problemu, uwzględnienia 

wszelkich możliwych rozwiązań i ich konsekwencji zanim zostanie wybrany 

konkretny projekt, a następnie poddany weryfikacji, by ostatecznie udowodnić 

słuszność dokonanego wyboru. Dla projektanta, tworzącego na potrzeby wojska 

uwzględnienie w produkcie oddziaływania czynników środowiska, w którym 

będzie on użytkowany, jest podstawowym zadaniem. Stąd też są one testowane 

przez specjalistyczne ośrodki badawcze w różnych warunkach i na różne sposo-

by. Wszyscy projektanci uwzględniają takie elementy, jak waga, koszt, nieza-

wodność, techniczna, wykonalność oraz zachowanie pierwotnej funkcji użytko-

wej. Jednak jedynie projektanci komercyjni czynią z nich podstawowy wymóg 

tworzonego produktu. Dla projektanta wyposażenia wojskowego priorytetowymi 

cechami jest zdolność ochronna i odporność na atak. Ryzyko dużych strat i bez-

użyteczności takiego sprzętu jest bardzo wysokie. Dlatego wysoki koszt produk-

cji, zwiększenie jego wagi itp. w celu zwiększenia ochrony są całkowicie uza-

sadnione. Dodatkowo w celu potwierdzenia uzyskania projektowanych cech są 

stosowane badania testowe, które dostarczają obiektywnych informacji o stwo-

rzonym produkcie. Na tym etapie cechy ochronne i odporność na atak są szcze-

gółowo definiowane. Manuta
674 

proponuje, aby w tym celu stosować formułę, 

                                                      
672 S. Learmount, Promoting Design against Crime [w:] Designing out Crime from Products 

and Systems, red. R.V. Clarke, G.R. Newman, „Crime Prevention Studies”, Volume 18, Monsey 

2005, s. 148–154. 
673 Badania przeprowadzone metodą wywiadu wśród specjalistów z Center for Defense Man-

agement and Security Analysis of the Royal Military College of Science at Shrivenham; firm 

projektujących ekwipunek obronny na potrzeby operacji lądowych, powietrznych i morskich; 

Defense Evaluation and Research Agency (DERA). 
674 G. Manuta, Security: An introduction, Cranfield 1998, cyt. za: S. Learmount, Promoting 

Design against Crime, dz. cyt. 
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która może być wykorzystana do oszacowania bezpieczeństwa produktów mili-

tarnych w różnych okolicznościach i zamienne stosowana do oceny odporności 

na działanie przestępne skierowane przeciw produktom cywilnym: 

S = f(A, T, P)Si 

gdzie:  

 

S – (security) – ochrona,  

A – (asset) – przedmiot,  

T – (threat) – zagrożenie,  

P – (protektor) – zabezpieczenie,  

Si – (situation) – sytuacja. 

 

Chociaż proponowana formuła nie wskazuje bezpośrednio, w jaki sposób chro-

nić dany przedmiot, wskazuje ona na sensowność stałego uwzględniania części 

składowych sytuacji, w których odporność wyposażenia militarnego jest uzależnio-

na od występującego zagrożenia i przeciwstawianego się jemu zabezpieczeniu 

wkomponowanemu w cechy przedmiotu. 

Podsumowując, S. Learmount stoi na stanowisku, że praktyka projektowania 

na potrzeby militarne jest zorientowana na dużą efektywność w sferze ochrony, 

stosowana zaś metodyka projektowania może być implementowana w proces 

poprawy designu produktów komercyjnych przeciwstawiających się przestęp-

czości. Przykładowo jednoznaczne wskazanie odporności produktu na działanie 

sprawcy jako priorytetu projektowego, odpowiednie użycie danych (np. o meto-

dach i technikach sprawczych; sprawczej antycypacji ryzyka wysiłku i zysku), 

testy symulacyjne atak i modelowanie jego technik oraz potwierdzenie wystą-

pienia cech antyprzestępnych w zaprojektowanym produkcie, mogą się przyczy-

nić do powszechnego zapobiegania przestępczości. 

Należy zauważyć, że taki sposób korzystania z myśli wojskowej stał się fak-

tem w wielu innych dziadzinach i aktywności społecznej. Badanie celów ataku 

lub użytych narzędzi jest istotnym elementem strategii przeciwdziałania prze-

stępczości. Ze względu na duże znaczenie tego aspektu dla budowania polityki 

kontrolowania przestępczości Unia Europejska stworzyła projekt badawczy 

MARC
675 

(Mechanisms for Assesing the Risk of Crime). Projekt ten służy stwo-

rzeniu mechanizmów diagnozowania ryzyka kradzieży produktów elektronicz-

nych. Określone w ten sposób cechy ryzyka dla danego produktu mają służyć 

wypracowaniu wskazań dla producentów i konstruktorów. Ustanowienie w tym 

                                                      
675 Projek MARC został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach VI Framework 

Programme for Scientific Research and Technological Development. Został rozpoczęty 1 maja 

2004 r. i zakończył się 30 lipca 2006 r. 
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zakresie norm prawa europejskiego będzie zmuszać projektantów i producentów 

do wytwarzania przedmiotów, które będą się przeciwstawiać zidentyfikowanym 

czynnikom ryzyka. Osiągnięcie stawianych wymagań będzie możliwe poprzez 

stosowanie opisywanego podejścia. 

Kolejnym obszarem wspólnych działań Policji z SZ RP może być ich włą-

czanie w zorganizowane działania pościgowe. Niewątpliwie należy ograniczyć 

je do pościgów krajowych
676 

lub transgranicznych
677

 prowadzonych w formie 

akcji lub operacji policyjnych. Tego rodzaju działania są nagłą interwencją, 

wymagającą znacznych przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materia-

łowo-technicznych. Nie istnieje zatem możliwość utrzymywania stałej gotowo-

ści do skutecznego reagowania w krótkim czasie i na znaczną skalę. Wsparcie 

osobowe udzielone przez jednostki wojskowe, w tym głównie ŻW, może spro-

wadzać się wówczas do współuczestniczenia w działaniach podczas: 

 wystawienia posterunków blokadowych, zaporowych, kontrolno-bloka-

dowych, kamuflowanych, obserwacyjno-meldunkowych; 

 prowadzenia rozpoznania celem uzyskania informacji, niezbędnych do 

prawidłowej organizacji i przebiegu pościgu lub zorganizowanych działań 

pościgowych; 

 patrolowania miejsc możliwego lub przewidywanego pojawienia się oso-

by ściganej z zadaniem legitymowania, dokonywania kontroli osobistej, 

przeglądania bagaży i przeszukiwania osób. 

Współpraca z Policją może odbywać się na podstawie dyrektywy określają-

cej, że w zorganizowanych działaniach pościgowych, można podejmować 

wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

tych działań
678

. 

Należy jednak wciąż pamiętać, co wielokrotnie podkreślałem, że konkretne 

czynności podejmowane przez żołnierzy ŻW musza być zgodne z ich właściwo-

ścią podmiotowo-przedmiotową. Z perspektywy obecnych regulacji dotyczących 

działań Policji można stwierdzić, że posiada ona znaczną zdolność absorpcji 

                                                      
676 Pościg lub zorganizowane działania pościgowe prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zmierzające do ujęcia osoby ściganej – zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia nr 1355 komen-

danta głównego Policji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie metod i form organizowania  

i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych, Dz. Urz. KGP  

z 2008 r., nr 1, poz. 1. 
677 Pościg lub zorganizowane działania pościgowe prowadzone na terytorium co najmniej 

dwóch państw lub – w razie przejęcia pościgu od funkcjonariuszy innego państwa – na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Tamże. 
678 Z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu oraz w odrębnych przepisach. § 26 za-

rządzenia nr 1355 komendanta głównego Policji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie metod i form 

organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych, dz. 

cyt. 
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wsparcia udzielanego przez inne podmioty, w tym ŻW. Dopuszcza wspólne 

działania we wszystkich formach służby patrolowej i działań pościgowych, co 

jest ważne ze względu na prawną dopuszczalność takiego sposobu realizacji 

zadań Policji. Jednak z drugiej strony, jak ma to miejsce w przypadku ŻW, go-

towość prawna tego podmiotu jest niewystarczająca do pełnej kooperacji na 

rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomimo najlepszego 

przygotowania do wspierania Policji. 

Niemniej w opinii komendanta głównego ŻW formacja ta będzie odgrywać 

coraz większą rolę w systemach bezpieczeństwa. Jego zdaniem, żandarmeria 

powinna być angażowana do prowadzenia akcji ratowniczych na dużą skalę oraz 

uczestniczyć w zapewnieniu ochrony i obrony obiektów ważnych dla funkcjo-

nowania administracji rządowej
679

. Realizacja tego założenia może wiązać się  

z koniecznością zmiany obecnego modelu uprawnień ŻW na taki, który zapewni 

możliwość podejmowania działań wobec nie tylko żołnierzy, ale również osób 

cywilnych.  

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej użyci do pomocy Policji w trybie art. 18a 

ustawy o Policji, gdy posiadają uprawnienia policyjne wobec wszystkich oby-

wateli, powinni mieć wyróżnik, pozwalający na identyfikowanie przez obywate-

li ich rozszerzonych uprawnień. Brak takiego rozwiązania może prowadzić do 

sytuacji, w których osoby cywilne nie podporządkują się poleceniom żołnierzy 

ŻW w przekonaniu, że są one nieuprawnione. Obawa przed występowaniem 

takiego problemu leży u podstaw określenia taktyki wykorzystania przez Policję 

sił ŻW, tj. działań w patrolach mieszanych z umundurowanym policjantem, 

który wydaje polecenia w związku z wykonywanymi czynnościami. Istnieje 

zatem uzasadniona potrzeba wprowadzenia wyróżnika, informującego o działa-

niu w ramach rozszerzonych uprawnień żołnierza ŻW i upowszechnienia zna-

jomości tych uprawnień wśród społeczeństwa, aby przedstawione sytuacje nie 

stanowiły istotnych problemów społecznych. Wyróżnik ten musi być zgodny  

z regulacjami dotyczącymi umundurowania, a może nim być np. określony wzór 

kamizelki. W tym miejscu należy przywołać wątpliwości prawne dotyczące art. 

18a. W trakcie dyskusji podczas seminarium pt. Policja wojskowa w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
680

 były sędzia Trybunału Konstytucyjne-

go zwrócił uwagę na niekonstytucyjność umieszczenia delegacji prawnej użycia 

żołnierzy ŻW w ustawie o Policji oraz zasad użycia przez nich broni zamiast  

w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.  

                                                      
679 Pogląd wyrażony podczas seminarium pt. Policja wojskowa w systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, Mińsk Mazowiecki, 26 listopada 2010 r. 
680 Seminarium odbyło się 26 listopada 2010 r. w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 

w Mińsku Mazowieckim. 
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W odpowiedzi na te wątpliwości komendant główny ŻW gen. bryg. Marek Wit-

czak stwierdził, że jest to niedopatrzenie ustawowe i trwają prace nad noweliza-

cją przepisów. Jednocześnie zaznaczył, że niektóre uregulowania dotyczące 

m.in. zasad użycia broni są nowoczesne i zgodne ze standardami międzynaro-

dowymi (ONZ). 

W moim przekonaniu niedostatecznie obecnie są wykorzystywane działania 

sił zbrojnych podczas ćwiczeń i utrzymywania stałej gotowości w zakresie od-

działywania na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przykładowo ćwiczenia sił 

powietrznych z zakresu rozpoznania lotniczego można i powinno łączyć się ze 

zbieraniem informacji przydatnych dla porządku publicznego, chociażby  

o płynności ruchu na drogach i ich wykorzystania do zarządzania nim. 

Perspektywa nowych form współpracy obejmuje również nowy element SZ 

RP, którym są Narodowe Siły Rezerwowe. Zadaniem NSR, tak jak i całych sił 

zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości narodu polskiego 

oraz jego bezpieczeństwa. Siły zbrojne mogą także brać udział w zwalczaniu 

klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, 

ochronie mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia 

i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebez-

piecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w reali-

zacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania NSR z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego sta-

wiennictwa żołnierzy rezerwy. Koncepcja NSR przewiduje, że będą one elemen-

tem, którego jednym z zadań będzie utrzymywanie więzi sił zbrojnych ze społe-

czeństwem
681

. Żołnierze NSR w jednostkach wojskowych, funkcjonujących  

w czasie pokoju, będą się szkolić w 36-miesięcznym cyklu szkolenia, podzielo-

nym na trzy okresy – doskonalenia indywidualnego, szkolenia zgrywającego 

oraz szkolenia podtrzymującego umiejętności i nawyki. Biorąc pod uwagę 

współczesne cele SZ RP w czasie pokoju oraz uwzględniając przesłankę, że  

w trakcie ćwiczeń SZ RP mogą realizować niektóre świadczenia na rzecz bez-

pieczeństwa i porządku publicznego, również koncepcja szkolenia NSR powinna 

uwzględniać działania na jego rzecz. 

Podobne stanowisko prezentuje R. Bratkowiak, zauważając, że potencjalne 

zagrożenie o charakterze asymetrycznym i terrorystycznym wymusza przygoto-

wanie organizacyjno-formalne „systemu kryzysowo-mobilizacyjnego uzupełnia-

nia Sił Zbrojnych”. Zabezpieczenie potrzeb osobowych w określonych sytua-

cjach wymusza konieczność dostosowania szkolnictwa wojskowego do realizacji 

szkolenia na czas pokoju, kryzysu i wojny. Wiąże się to z opracowaniem nowych 

                                                      
681 R. Bartkowiak, Narodowe Siły Rezerwowe na potrzeby armii zawodowej, „Zeszyty Nau-

kowe WSOWL” 2010, nr 2, s. 36. 
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programów szkolenia oraz dostosowaniem bazy szkoleniowej do nowych zadań  

z tym związanych
682

. W związku z tym sensowne wydaje się, aby służba przygo-

towawcza
683

 obejmowała okresowy staż w formacjach uzbrojonych, takich jak 

oddziały prewencji Policji, Straż Graniczna czy Biuro Ochrony Rządu
684

.  

Propozycja ta jest zbieżna ze strategicznymi założeniami obronnymi RP, za-

kładającymi zdecydowany rozwój zdolności do rozszerzonej współpracy cywil-

no-wojskowej zarówno na szczeblu polityczno-wojskowym, jak i operacyjno-

taktycznym w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych
685

. Profesjonalizacja 

Sił Zbrojnych RP ma umożliwić podwyższenie zdolności reagowania na poja-

wiające się nowe zagrożenia i wyzwania, a także poprawę ich jakości przy ra-

cjonalizacji kosztów funkcjonowania
686

. W założenie to wkomponować można 

nowe formy wsparcia osobowego Policji, BOR i SG. Nowy model szkolnictwa 

wojskowego, obejmujący między innymi ukierunkowanie systemu kształcenia  

i doskonalenia zawodowego żołnierzy
687

, powinien uwzględniać planowane 

zwiększanie zaangażowania w ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego. W ra-

mach tego postulatu sensowne wydaję się zacieśnianie współpracy szkolnictwa 

MON i MSWiA. Współpraca ta polegać może na wzajemnym uczestniczeniu  

w kształceniu kadr dydaktycznych i naukowych, wspólnym organizowaniu 

przedsięwzięć naukowych, szkoleniach dowódczo-sztabowych, wspólnych ćwi-

czeniach. Na ten aspekt koniecznych zmian i perspektyw współpracy zwracali 

uwagę badani przez mnie eksperci.  

Niewątpliwie istnieje realna możliwość włączenia przedstawicieli SZ RP  

w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety, obecnie  

w składzie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim nie ma przedstawiciela SZ RP, co jest niezro-

zumiałym brakiem konsekwencji, gdyż przedstawiciel taki jest obecny w skła-

dzie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uwzględniając kompe-

tencje ŻW w tym zakresie, stałą potrzebę zabezpieczenia przejazdu kolumn woj-

skowych, strategiczne znaczenie ruchu drogowego dla obronności oraz skalę 

codziennego zaangażowania ŻW we współpracę z Policją drogową, istniejący 

stan wymaga należytej korekty. Również fakt, że przewodniczący rady otrzymu-

                                                      
682 Tamże, s. 37. 
683 Odbywana na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 6 września 2010 

r. w sprawie służby przygotowawczej, DzU nr 170, poz. 1144. 
684 Określonych nieobowiązującym od 12 lutego 2010 r. rozporządzeniem Rady Ministrów  

w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze 

spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej, dz. cyt.  
685 Pkt 95 Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2009.  
686 Tamże, pkt 96.  
687 Tamże, pkt 97.  
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je od organów, których przedstawiciele są członkami wojewódzkiej rady, spra-

wozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, powoduje, że udział przedstawiciela SZ RP zapewniłby nale-

żyty dopływ informacji i właściwą ich ocenę. 

Kolejnym zagadnieniem jest udział przedstawicieli sił zbrojnych w powiato-

wych komisjach bezpieczeństwa i porządku. Komisja ta służy prawidłowemu 

realizowaniu zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służ-

bami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Również w tym przypadku, 

istniejące regulacje prawne nie zobowiązują, aby w składzie powiatowej komisji 

był obecny przedstawiciel sił zbrojnych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy 

jej składów, w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego przedstawicie-

le SZ RP są powoływani sporadycznie. Biorąc pod uwagę zakres bezpieczeń-

stwa, należący do właściwości komisji, taki stan może dziwić. Przy obowiązują-

cym stanie prawnym starosta może powołać przedstawiciela sił zbrojnych, uzna-

jąc, że jest on osobą, która ze względu na wiedzę i doświadczenia powinna 

uczestniczyć w pracach komisji. Jednak element uznaniowości w powoływaniu 

członków komisji powoduje, że w praktyce są wykluczone możliwości kształto-

wania bezpieczeństwa przez SZ RP na poziomie powiatu za pośrednictwem 

komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. To powoduje, że nie uczestni-

czą one w przygotowywaniu powiatowych programów przeciwdziałania prze-

stępczości i bezpieczeństwa obywateli. Tym samym nie są pełnoprawnym ele-

mentem lokalnej strategii bezpieczeństwa. Kwestia ta wymagałaby zmian  

w ustawie o samorządzie powiatowym, polegającej na dodaniu zapisu o tym, że 

w skład komisji wchodzi również przedstawiciel odpowiedniego organu tereno-

wego SZ RP. 

Podsumowując perspektywy współpracy SZ RP z podmiotami bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, należy zwrócić uwagę na konieczność jej rozsze-

rzenia w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Istnieje wiele możliwych obszarów współpracy sił zbrojnych z resortem spraw 

wewnętrznych i administracji, w tym
688

: 

 wymiana informacji o zagrożeniach; 

 działania operacyjne (np. jednostek specjalnych i wywiadowczych); 

 wsparcie osobowe i techniczne; 

 pomoc logistyczna (transport, zakwaterowanie); 

                                                      
688 P. Suchanek, Wizja polskiego systemu bezpieczeństwa EURO 2012 [w:] Udział sił zbroj-

nych w systemie bezpieczeństwa EURO 2012. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 

26 marca 2008 roku, Warszawa 2008, s. 9. 
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 szkolenie i doskonalenie zawodowe; 

 działalność naukowa. 

Wymienione powyżej obszary działań nie są dotychczas nieznane, lecz skala 

ich stosowania będzie prawdopodobnie niespotykana. Doświadczenia innych 

krajów wskazują, że podczas takich imprez siły zbrojne udostępniają znaczną 

liczbę pojazdów i obiektów. Jednak osobowy udział SZ RP w formie środków 

przymusu w bezpośrednich działaniach jest nieznaczny. Międzynarodowi orga-

nizatorzy odpowiedzialni za strategię bezpieczeństwa zwykle zastrzegają, że nie 

należy kierować wojska do takich działań. Ich zdaniem, eksponowanie obecno-

ści wojska jako potencjalnej siły źle wpływa na atmosferę przedsięwzięcia, które 

ma charakter rozrywkowy i pokojowy. Nie istnieją natomiast ograniczenia w 

użyciu zasobów osobowych w formie służb porządkowych i pomocniczych,  

a Żandarmerii Wojskowej jako klasycznej Policji. 

4.4. Wnioski 

Niewątpliwie możliwości wspierania przez Siły Zbrojne RP podmiotów 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego są uzależnione od wyznaczonej 

im misji, roli i zadań. Zadaniem sił zbrojnych jest zapewnienie suwerenności  

i niepodległości narodu polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać 

udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach 

antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych 

oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów  

z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz 

ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowe-

go. Działają one zatem głównie w warunkach stanów nadzwyczajnych. 

W niniejszej pracy badania obejmują stan zwyczajny państwa i charaktery-

styczne dla niego bezpieczeństwo i porządek publiczny. Biorąc pod uwagę dia-

gnozy zawarte w rozdziale 3, dominującą relacją pomiędzy wymienionym stanem 

i rodzajem bezpieczeństwa a siłami zbrojnymi jest wsparcie udzielane innym 

podmiotom. Podmiotami tymi są instytucje i formacje, których misja, rola i zada-

nia są ściśle powiązane z potrzebą działania w stanie innym niż nadzwyczajne.  

W polskich warunkach udział sił zbrojnych w utrzymaniu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego odbywa się głównie poprzez realizację funkcji pomocni-

czej innym podmiotom. Chociaż można odnaleźć również pewien zakres działań 

prowadzonych samodzielnie. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego 

przez SZ RP przybiera postać samoochrony i współochrony. Samoochrona pole-

ga na działaniach służących zapewnieniu własnego bezpieczeństwa poprzez 

eliminowanie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa i porząd-
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ku w SZ RP. Zakres samoochrony jest tożsamy z przedmiotowymi
689

 i podmio-

towymi
690

 składowymi sił zbrojnych. 

Drugim możliwym obszarem działań SZ na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego jest wsparcie udzielane innym podmiotom w celu podniesienia ich 

skuteczności w likwidowaniu zagrożeń niepowodowanych przez siły zbrojne. 

Możliwość udzielania wsparcia w tym zakresie jest uzależniona przesłankami 

prawnymi, prakseologicznymi oraz politycznymi. Jak wynika z przeprowadzo-

nych badań, większość prawnych regulacji dotyczących wsparcia na obszarze 

województwa określają zasady zaspokajania potrzeb logistycznych, m.in. takich 

formacji, jak Policja i Straż Graniczna. Zakres tych regulacji jest zbieżny z prze-

konaniem badanych ekspertów oraz wybranej grupy policjantów, którzy wspar-

cie logistyczne uznają za ważny aspekt partycypacji SZ RP w ochronę bezpie-

czeństwa i porządku publicznego.  

Dotychczas w stanie zwyczajnym w Polsce nader często są wykorzystywane 

zasoby osobowe sił zbrojnych, w szczególności Żandarmerii Wojskowej. Z uży-

ciem ŻW do pomocy Policji wiążą się również przesłanki polityczne. Analiza 

uzasadnienia kierowania żołnierzy ŻW do działań wspólnych z policjantami  

w relacji do istniejącego poziomu zagrożeń bezpieczeństwa wykazała, iż nastę-

powało ono czasem bez występowania szczególnej potrzeby. W tych przypad-

kach ŻW była wykorzystana jako element poprawy poczucia bezpieczeństwa 

obywateli i zwiększenia zadowolenia z działalności państwa. Niemniej, w opinii 

policjantów ŻW jest najważniejszym komponentem sił zbrojnych, który jest  

w stanie udzielać profesjonalnego wsparcia podczas wszelkich działań na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodzić się zatem należy z tym, że  

z racji zakresu prowadzonych działań oraz posiadanych kompetencji jest to for-

macja najlepiej przygotowana do takich działań. Jednak poważną przeszkodą  

w pełnym wykorzystaniu tego potencjału jest właściwość podmiotowo-przed-

miotowa tej formacji, która poza jej użyciem w trybie art. 18a ustawy o Policji, 

nie może w pełni wykorzystać swych przymiotów i bezpośrednio wspierać 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dla porównania zaznaczyć 

trzeba, że w wielu krajach istnieje tradycja aktywnego włączania się żandarmerii 

wojskowych w sprawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Badania sądów i opinii komendantów powiatowych województwa warmiń-

sko-mazurskiego wskazują, że przeszkodą w uzyskiwaniu wsparcia sił zbrojnych 

są skomplikowane procedury jego uzyskania. Jeden z trybów uzyskania pomocy 

od SZ RP jest określony w porozumieniu w sprawie współdziałania Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom 

                                                      
689 Którymi są tereny, obiekty, urządzenia i sprzęt, pozostające pod zarządem wojskowym. 
690 Żołnierze i pracownicy cywilni SZ RP. 
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kryzysowym
691

 zawartym w celu zapewnienia sprawnego współdziałania i sku-

tecznego wsparcia w realizacji zadań określonych w ustawach. Zgodnie z wcze-

śniejszym wyjaśnieniem użyte tu pojęcie sytuacji kryzysowej nie ma charakteru 

ustawowego, lecz jest desygnatem sytuacji trudnej, wymagającej udzielenia 

przez SZ wsparcia Policji. Wskazany tryb jest więc adekwatny do ubiegania się 

o udzielenie wsparcia również w warunkach stanu zwyczajnego. Zapoznając się 

z określonymi w tym porozumieniu warunkami, nie sposób w pełni zaakcepto-

wać wyrażonych przez badanych komendantów powiatowych opinii, że poziom 

decydowania o udzieleniu wsparcia jest na wysokim szczeblu i jego reguły są 

niejasne. Ponadto zgodnie z informacją przekazaną przez badanego eksperta, 

który nadzoruje działalność Policji w tym zakresie, dotychczas nie zgłaszano 

propozycji zmian istniejących uregulowań. Brak sygnalizowania konieczności 

zmian dotychczasowych przepisów może jednak wynikać z tego, że na potrzeby 

codziennego współdziałania regionalnego i lokalnego powstał system współpra-

cy na podstawie porozumień i umów. Często ten tryb staje się podstawowym 

regulatorem roboczych relacji SZ RP z Policją. Pomimo jego powszechności 

oraz poglądu prezentowanego przez resort spraw wewnętrznych, że porozumie-

nia o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz o współdziałaniu w za-

kresie strategii zmierzającej do poprawy stanu… powodują, że nie istnieje po-

trzeba użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
692

, 

nie jest wciąż rozwiązany problem odpowiednich uprawnień żołnierzy ŻW. 

Dopiero formalne zarządzenie użycia żołnierzy do pomocy Policji daje możli-

wości jej zaangażowania adekwatnego do posiadanego potencjału. A zatem jako 

perspektywę koniecznych zmian rozważyć należy uproszczenie procedury art. 18a 

i jej częstsze stosowanie adekwatnie do istniejących potrzeb bezpieczeństwa. 

Na obszarze województwa przedstawiciele SZ RP są angażowani w działal-

ność różnych podmiotów kolegialnych, zarządzających wieloma aspektami bez-

pieczeństwa i porządku publicznego. Należy tu wymienić grupę ds. bezpieczeń-

stwa w środkach komunikacji publicznej, wojewódzki zespół ds. bezpieczeństwa 

na obszarach kolejowych oraz terenową radę ds. społecznej readaptacji i pomocy 

skazanym. Na obszarach powiatów często żołnierze uczestniczą w powiatowych 

komisjach bezpieczeństwa i porządku lub biorą udział w ich pracach z głosem 

doradczym. Moim zdaniem, jest to ważny element włączania się SZ w ochronę 

bezpieczeństwa na poziome lokalnym i obopólnie korzystny. Umożliwia on stałą 

obecność przedstawicieli SZ w życiu społeczności lokalnych oraz współdecy-

                                                      
691 Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, Dz. Urz. MON 

nr 10, poz. 89. 
692 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji –  

z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 3051 z dnia 19 grudnia 2008 r. 
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dowanie o sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem 

potrzeb obronności.  

Główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w województwie odgrywają mi-

nerskie patrole oczyszczania terenu. W tym obszarze siły zbrojne są podmiotem 

dominującym. Jak się okazuje, nie istnieje w Polsce równie wyspecjalizowany 

podmiot, który może zastąpić działania tych patroli. Nie spotkałem się z koncep-

cjami prywatyzowania procesu neutralizacji materiałów wybuchowych lub 

zwiększania zdolności Policji do takich działań. Oznacza to, że w najbliższym 

czasie SZ RP będą nadal podstawowym i najbardziej profesjonalnym podmio-

tem realizującym te zadania. Dodatkowo zgodnie ze standardami NATO każdy 

żołnierz musi umieć wstępnie identyfikować potencjalne urządzenia wybuchowe 

i niebezpieczne, znać zasady i sposoby przeszukiwania terenu i obiektów pod 

kątem ich występowania, a także umieć zidentyfikować cechy, demaskujące 

miejsce ich ustawienia i potencjalne obiekty narażone na atak. Te właśnie umie-

jętności żołnierzy planuje wykorzystać się do ochrony pirotechnicznej turnieju 

finałowego UEFA EURO 2012. 

W zakresie perspektywy realizacji nowych form współpracy na rzecz bezpie-

czeństwa i porządku publicznego przez SZ RP wielce prawdopodobne jest za-

cieśnianie współpracy komend wojewódzkich Policji i wojewódzkich sztabów 

wojskowych w zakresie uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa 

podczas kształtowania przestrzeni fizycznej. W latach 2010–2011 w ramach 

projektu Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez szkolenia 

zapewniające właściwą organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej
693

 

przeszkolono na terenie Polski 1759 policjantów i 1083 przedstawicieli admini-

stracji samorządowej
694

. Zgodnie z założeniem projektu szkolenia mają spowo-

dować rozpoczęcie przez wiele instytucji, w tym Policję, działań na rzecz zapo-

biegania przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni fizycznej. Dotychczas 

na potrzeby bezpieczeństwa i obronności przestrzeń fizyczna była kształtowana 

jedynie przez siły zbrojne i Państwową Straż Pożarną. Aby Policja organizacyj-

nie przygotowała się do realizacji takich działań, musi czerpać z doświadczeń 

tych podmiotów. Ponadto proces kształtowania prawdziwie bezpiecznej prze-

strzeni wymaga jednoczesnego spełnienia oczekiwań sił zbrojnych, Państwowej 

Straży Pożarnej i Policji, co zmusza do stałej współpracy z tym związanej.  

                                                      
693 Program realizowany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie przy wsparciu Norwegii  

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
694 Dane własne, pochodzące z osobistego udziału w realizacji programu Poprawa bezpieczeń-

stwa społeczności lokalnych poprzez szkolenia zapewniające właściwą organizację i kształtowanie 

przestrzeni publicznej. 
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Zakończenie 

Zapewnienie właściwej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

wymaga stworzenia sprawnego systemu funkcjonowania wielu podmiotów. Ich 

działalność powinna zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa obywatel-

skiego, wpływający na jakości życia, w którym obywatele indywidualnie, kolek-

tywnie lub w organizacjach, w przestrzeni publicznej i prywatnej, mają zapew-

nione godne warunki życia, wolność i możliwość uwolnienia się od realnego 

zagrożenia przestępczością, zachowaniami antyspołecznymi, brakiem porządku 

oraz nadużyciami. Wymienione elementy są kluczowymi składowymi spotyka-

nych definicji bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy jest ono przedstawiane 

jako stan, proces, cel i podstawowa wartość podmiotu, czy podstawowa dziedzi-

na funkcjonowania podmiotu. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w stanie zwyczajnym wiąże się z reagowaniem 

na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, do których 

należy zaliczyć negatywne skutki zjawisk i zdarzeń będących efektami działal-

ności przestępnej, dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych oraz nie-

przystosowania do zmieniających się warunków ekologicznych, a także wpływu 

zewnętrznych konfliktów zbrojnych. Zakres publikacji – poprzez przyjęte ogra-

niczenia badawcze – został zawężony do zdefiniowanego przeze mnie stanu 

zwyczajnego. To oznacza, że wielość rodzajów zagrożeń została ograniczona do 

tych, które występują w stanie zwyczajnym i zagrażają bezpieczeństwu i po-

rządkowi publicznemu.  

Rozpatrywany kontekst bezpieczeństwa stanowił wstęp do dociekań służą-

cych osiągnięciu celu badań, tj. określeniu dotychczasowej roli Sił Zbrojnych 

RP w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym 

oraz określeniu możliwości działań dotychczas niestosowanych. Pozwalał rów-

nież na przeprowadzenie procedury badawczej umożliwiającej rozwiązanie pro-

blemu badawczego wyrażonego pytaniem: Jakie zadania, realizowane w jaki 

sposób i w jakich warunkach mogą podejmować polskie siły zbrojne na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym? 

Z perspektywy istniejących regulacji prawnych sformułowałem przypuszcze-

nie, że polskie regulacje prawne, dotyczące ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w niedostateczny sposób tworzą warunki do skutecznego przeciw-

działania zagrożeniom. Hipoteza ta została potwierdzona wnioskami z diagnozy 

obowiązujących aktów prawnych oraz opiniami badanej grupy policjantów  

i sądami ekspertów. Opinie te również krytycznie odnoszą się do uregulowań 

prawnych, określających możliwe formy i metody współpracy SZ RP z podmio-
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tami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. 

Jednak obowiązek zachowania obiektywizmu wskazywał na konieczność 

uwzględnienia faktu, że właściwe reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego i tworzenia adekwatnego systemu jego ochrony wynika 

z charakteru wielu zjawisk. Po pierwsze nie ma możliwości sporządzenia za-

mkniętej listy występujących zagrożeń. Trudno zatem w pełni przygotować for-

malny system ochrony opisany procedurami postępowania w sytuacji wystąpie-

nia wszystkich możliwych zagrożeń. Po drugie niektóre kategorie zagrożeń mo-

gą być sumą zagrożeń cząstkowych, wynikających z różnych zjawisk, kontrolo-

wanych przez różne organy systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego. Nieskuteczna prewencja i eliminacja przyczyn na autonomicznym 

poziomie ich działania może skutkować koniecznością wspólnego reagowania 

na ich efekty. Zatem funkcjonalne powiązania pomiędzy nimi powinny umożli-

wiać wzajemne wspieranie we wszystkich fazach ochrony, stosownie do charak-

teru problemów i ich eskalacji. Po trzecie naturą zagrożeń jest ich zmienność 

(pulsacyjność). Racjonalność ekonomiczna w zarządzaniu zasobami systemu 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego skłania do podejmowania de-

cyzji o dostosowaniu liczebności funkcjonariuszy stosownie do istniejących 

zagrożeń. To oznacza, że stan ten częściej będzie się rozmijał z rzeczywistymi 

potrzebami niż był w pełni adekwatny. W fazie nasilania się zagrożenia zasoby 

systemu nie będą nadążać za wzrastającymi potrzebami, w fazie zaś rozładowa-

nia będą niewspółmiernie duże. Dlatego racjonalność funkcjonalna nakazuje, 

aby tworzyć rozwiązania, pozwalające na czasowe i szybkie zwiększanie zaso-

bów, mogących być skierowanymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego, uzyskiwanymi m.in. poprzez wzajemne udzielanie wsparcia przez 

wszystkie podmioty bezpieczeństwa. Świadectwem istnienia takich rozwiązań są 

właśnie mechanizmy wspierania Policji przez Siły Zbrojne RP. Istnieją już roz-

wiązania prawne, umożliwiające choćby częściową realizację tego postulatu 

wówczas, gdy siły policji okazują się niewystarczające
695

, a także wtedy, kiedy 

przewidują to porozumienia zawarte pomiędzy komendantami jednostek Policji 

a dowódcami oddziałów ŻW i dowódcami jednostek wojskowych. 

Aby w pełni było można realizować wskazany przeze mnie zakres współpra-

cy pomiędzy jednostkami SZ RP a Policją, celowe jest określenie w Regulami-

nie działań Wojsk Lądowych
696

 reguł postępowania podczas udzielania pomocy 

Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 

publicznego. Regulamin jest narodowym dokumentem doktrynalnym, stanowią-

cym podstawę wszelkich działań wojsk lądowych w czasie pokoju, kryzysu  

                                                      
695 Art. 18 ust. 3, art. 18a ustawy o Policji, dz. cyt. 
696 Wprowadzony rozkazem dowódcy Wojsk Lądowych nr 553 z 3 listopada 2008 r. 
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i wojny. Powinien więc odnosić się do przewidzianych przepisami działań  

w warunkach pokoju na terenie kraju. Analogiczne uwagi dotyczą również in-

nych rodzajów sił zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej. Dokument doktry-

nalny Prowadzenie działań przez Żandarmerię Wojskową DD/3.2.3.3
697

, zawie-

rający podstawowe zasady postępowania Żandarmerii Wojskowej, nie precyzuje 

działań realizowanych w ramach wsparcia Policji. Luka ta powinna być uzupeł-

niona nie tylko ze względu na zapowiadane zwiększanie udziału ŻW w działa-

niach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale również dlatego, że 

dokument ten stanowi podstawę do opracowania innych narodowych uzupełnia-

jących dokumentów doktrynalnych, takich jak instrukcje, regulaminy, podręcz-

niki, metodyka, poradniki oraz informatory przeznaczone do użytkowania  

w Żandarmerii Wojskowej. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu dotychczasowego zaangażo-

wania ŻW w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego stwierdziłem, 

że ukształtował się oparty na obyczaju, nie zaś na regulacjach prawnych, tryb 

użycia żołnierzy ŻW do pomocy Policji
698

. Taki stan wynika z tego, że wspólne 

działania są realizowane na podstawie regionalnych i lokalnych porozumień,  

a nie regulacji ogólnokrajowych. Przyjęty powszechnie w Polsce powyższy spo-

sób współpracy pomija sformalizowany tryb zarządzeń prezesa Rady Ministrów, 

jednak zapewnia on elastyczność wspólnego działania. Szczególnym rodzajem 

porozumienia jest porozumienie o współdziałaniu w zakresie strategii zmierza-

jącej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Jego wyjąt-

kowość polega na tym, że jest ono w rzeczywistości podstawą do stałego użycia 

żołnierzy ŻW do udzielania pomocy Policji. Poprzez zawarcie porozumienia  

o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym można zapewnić regularne użycie żołnierzy ŻW do 

pomocy Policji w sytuacjach natężenia ruchu turystycznego podczas okresu 

wakacyjnego; natężenia ruchu osobowego i pojazdów podczas okresu świąt 

Bożego Narodzenia, Nowego Roku, świąt państwowych; natężenia ruchu oso-

bowego i pojazdów podczas okresu, przypadającego na koniec wakacji; natęże-

nia ruchu osobowego i pojazdów podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczy-

pospolitej Polskiej, we Wszystkich Świętych. Takie rozwiązanie oznaczałoby 

zbędność powoływania się na nadzwyczajne okoliczności zawarte w przywoły-

wanym zarządzaniu prezesa Rady Ministrów, by użyć żołnierzy ŻW
699

 do 

wsparcia Policji. Jednak utrwalenie takiego stanu nie rozwiązuje problemu ogra-

                                                      
697 Wprowadzono do użytku w resorcie obrony narodowej decyzją ministra obrony narodowej 

nr 269/MON z 10 sierpnia 2009 r. 
698 Nie na podstawie o art. 18a ustawy o Policji, dz. cyt. 
699 Zob. tabela 6. 
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niczonych uprawnień żołnierzy ŻW ze względu na ich ograniczoną właściwość 

podmiotowo-przedmiotową. Wciąż podczas braku trybu ich użycia w oparciu  

o art. 18a ustawy o Policji mają ograniczone kompetencje do wykonywania 

czynności wobec obywateli.   

Spośród wskazanych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego formacją wy-

kazującą największą samodzielność działania jest Policja. W związku z tym dalsze 

czynności badawcze podporządkowałem założeniu, że określenie szczegółowych 

relacji SZ RP z Policją pozwoli na zidentyfikowanie najszerszego zakresu współ-

pracy i współdziałania SZ RP z formacjami bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go oraz stosowanych form, metod i środków.  

W brew powszechnemu przekonaniu, że udział sił zbrojnych w rozpatrywa-

nym ujęciu bezpieczeństwa może sprowadzać się głównie do zapewniania oso-

bowego i rzeczowego wsparcia podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego są możliwe również inne formy ich partycypacji w to bezpieczeństwo. 

Badania struktury organizacyjnej kolegialnych podmiotów właściwych  

w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (rady, zespoły, 

komisje) wskazały na znaczny udział przedstawicieli SZ RP w ich działalności. 

Moim zdaniem, jest to mało znany fakt dotyczący udziału sił zbrojnych w za-

pewnieniu bezpieczeństwa. Tradycyjnie udział jest utożsamiany z obecnością 

szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w składzie wojewódzkiego zespołu 

zarządzania kryzysowego. W ramach swoich zadań szef ten uczestniczy w oce-

nie występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpie-

czeństwo publiczne i ich prognozowanie; przygotowywaniu propozycji działań  

i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub 

zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego; 

przekazywaniu do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożenia-

mi; opiniowaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz planów 

ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Istnieją również inne organy pu-

bliczne, zarządzające różnymi sferami bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

w których skład wchodzą przedstawiciele sił zbrojnych. Wymienić tu należy 

takie, jak Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Rada Główna do 

spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym; Zespół Koordynacyjny Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Realizacji Programu „Razem 

bezpieczniej”; Centralny Zespół ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych; 

wojewódzkie zespoły ds. bezpieczeństwa na kolejach; terenowe rady do spraw 

społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Ich szczegółowy zakres działania 

oraz rolę przedstawicieli SZ RP przedstawiłem w podrozdziale 3.2 i 4.1. Jed-

nostki SZ RP mogą wspierać działania innych podmiotów odpowiedzialnych za 

ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie tylko poprzez osobowe  
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i sprzętowe uzupełnienie ich zasobów (sił i środków), ale również poprzez udo-

stępnianie opracowywanych na własny użytek prognoz oraz uczestniczenie  

w działalności planistycznej. Taka forma angażowanie SZ RP w zapobieganie  

i przeciwdziałanie przestępczości oraz rozwiązywanie problemów kryminalnych 

jest w rzeczywistości formą kształtowania bezpieczeństwa narodowego poprzez 

ochronę żywotnych interesów narodowych w części dotyczącej zapewnienia 

odpowiedniego poziomu jakości życia społeczeństwa. Udział ten jest również 

elementem utrzymywania stałej gotowości systemu bezpieczeństwa narodowego 

rozumianego jako proces tworzenia, przygotowania i zorganizowanego działa-

nia podmiotów państwa w zakresie programowania i planowania zadań zapew-

niających utrzymanie bezpieczeństwa (pod względem ochrony i obrony) podmio-

tów, mienia oraz środowiska naturalnego przed zagrożeniami oraz w sytuacjach 

kryzysowych
700

. 

W zakresie udziału sił zbrojnych w kolegialnych podmiotach administrują-

cych ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego zidentyfikowałem również 

pewne luki, do których zaliczam brak możliwości udziału przedstawiciela SZ RP 

w składzie wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego, co jest niezro-

zumiałym brakiem konsekwencji, gdyż przedstawiciel taki jest obecny w skła-

dzie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podobna niekonse-

kwencja pojawia się w koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa podczas turnieju 

finałowego UEFA EURO 2012. Z jednej strony przedstawiciele SZ RP wchodzą 

w skład Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012
701

, z drugiej zaś nie ma takiego przedstawicielstwa w Cen-

trum Dowodzenia Operacją pod kryptonimem ME 2012
702

. Nie może zatem być 

należycie realizowane jedno z przewidzianych tam zadań, tj. koordynowanie 

współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w działania zabezpieczające. 

W moim przekonaniu powinno być tu zastosowane rozwiązanie, funkcjonujące  

z powodzeniem w Centrum Antyterrorystycznym ABW, w ramach którego od-

delegowano do tego Centrum żołnierzy odpowiadających za roboczą łączność 

Centrum z SZ RP. Takie rozwiązanie jest niezbędne, zwłaszcza że do ochrony 

EURO 2012 będą skierowane wydzielone siły jednostek wojskowych, w tym 

Żandarmerii Wojskowej.  

                                                      
700 J. Wojnarowski, S. Wojnarowska-Szpucha, Wstęp do rozważań o gotowości systemu bez-

pieczeństwa narodowego, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 1, s. 71. 
701 Przedstawiciel ministra obrony narodowej w randze sekretarza stanu albo podsekretarza 

stanu oraz komendant główny Żandarmerii Wojskowej. 
702 Organ sztabu dowódcy operacji, zawierający również Centrum Wymiany Informacji. 
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Rysunek 29. Typologia wsparcia ze względu na wspierany podmiot 

Przypuszczenie o tym, że aktualnie w stanie zwyczajnym SZ RP pełnią funkcję 

wspomagającą inne podmioty, funkcjonujące w systemie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego zostało sfalsyfikowane. W wyniku badań zidentyfikowałem działania na 

rzecz bezpieczeństwa w stanie zwyczajnym, polegające na eliminacji zagrożeń nie-

powodowanych przez SZ RP, które są realizowane samodzielnie. Działania takie są 

podejmowane przez Żandarmerię Wojskową w obszarach: bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, bezpieczeństwo w szkole, przemoc w rodzinie, ochrona dziedzictwa na-

rodowego i przybierają postać realizacji programów profilaktycznych przedstawio-

nych w tabeli 3. Do tej samej grupy zaliczyć również należy działalność minerskich 

patroli oczyszczania terenu oraz realizację niektórych zadań Marynarki Wojennej RP, 

które nie maja swojego odpowiednika w funkcjonowaniu innych podmiotów systemu 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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Uogólniając, większość przedsięwzięć odbywa się w ramach wspomagania 

innych podmiotów poprzez wsparcie osobowe i logistyczne, co wynika ze wska-

zanych w opracowaniu podstaw prawnych takich działań. Również badani eks-

perci wskazywali tylko na taki udział sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. Zgodnie z opinią niektórych 

z nich polskie siły zbrojne nie są przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa  

i porządku w stanie zwyczajnym. Uwzględniając szczegółowy zakresu działania 

ministra obrony narodowej
703

, odnajdujemy jedynie trzy działania, które w spo-

sób pośredni łączą się z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. 

współuczestniczenie w opracowywaniu doktryny bezpieczeństwa narodowego – 

przyjmując, że jego składową jest bezpieczeństwo i porządek publiczny; plano-

wanie działalności sił zbrojnych w czasie pokoju; sprawowanie nadzoru nad 

działalnością Żandarmerii Wojskowej w zakresie i na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. Formułując wnioski dotyczące tego aspektu, należy 

pamiętać, że podstawowym celem istnienia sił zbrojnych, są obrona przed za-

grożeniami militarnymi, zapewnienie przetrwania narodu i państwa oraz wszyst-

kie inne zadania związane ze wsparciem przez wojsko innych instytucji. Jak 

zauważa S. Koziej, jeżeli między tymi dwoma celami i wynikającymi z tych ce-

lów potrzebnymi zdolnościami wojska istnieje sprzeczność, to pierwsza zasada 

mówi, że priorytet należy się celom obronnym
704

. Niemniej pozamilitarne funk-

cje wojska są uznawane za bardzo ważne. Zwraca się uwagę na to, że siły zbroj-

ne zapewniają społeczeństwu niezbędne do normalnego funkcjonowania, rozwo-

ju i pracy poczucie bezpieczeństwa. Uznawane są również jako jedna z niewielu 

instytucji, która jest w stanie zapewnić spoistość społeczeństwa
705

. Z tymi poglą-

dami korespondują prognozowane kierunki zmiany misji SZ RP, mające w przy-

szłości sprowadzać się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa; uczestnictwa  

w procesie stabilizacji międzynarodowej; wspierania bezpieczeństwa wewnętrz-

nego i pomocy społeczeństwu
706

. 

Przypuszczenie, że mimo znacznego wsparcia udzielonego przez SZ RP in-

nym podmiotom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie zaspokaja 

ono istniejących potrzeb i nie w pełni wykorzystuje się w Polsce istniejące moż-

                                                      
703 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakre-

su działania ministra obrony narodowej, DzU nr 94, poz. 426. 
704 S. Koziej, Czy Polska potrzebuje wojska? Panel dyskusyjny Biura Bezpieczeństwa Naro-

dowego17 września 2008 r., Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008, t. 8, s. 9. 
705 L. Pastusiak, Czy Polska potrzebuje wojska? Panel dyskusyjny Biura Bezpieczeństwa Na-

rodowego z 17 września 2008 r., Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008, t. 8,  

s. 47. 
706 Zob. A. Wojtan, Misje, zadania i wymagania wobec sił zbrojnych w aspekcie prognozowa-

nych zmian środowiska bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 1a, s. 8 i n. 
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liwości SZ, również zostało zweryfikowane pozytywnie. Czynnikiem ogranicza-

jącym szerszy udział ŻW w działaniach na rzecz bezpieczeństwa jest liczebność 

tej formacji. Ok. 3 tys. żołnierzy wobec ok. 100 tys. funkcjonariuszy Policji jest 

proporcją przekonującą o tym, że nie ma możliwości angażowania większych sił 

i środków ŻW do ciągłego wspierania Policji. Nie tylko liczebność ŻW, ale 

również ograniczenia w pełnieniu przez poborowych służby w formacjach 

uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP, wpłynęły na zmniej-

szenie udzielanego wsparcia osobowego. Zachodzące w siłach zbrojny przemia-

ny dotyczące zaniechania powszechnego poboru bezpośrednio wpłynęły na or-

ganizację i sposób działania Policji jako efekt naczyń połączonych. W tym za-

kresie SZ RP pośrednio wpływały na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, powodując zwiększenie liczebności funkcjonariuszy 

Policji. 

Szczególną rolę w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmuje 

Żandarmeria Wojskowa. Hipoteza, zakładająca, że Żandarmeria Wojskowa ma 

najlepsze przygotowanie kompetencyjne, rzeczowe i osobowe do udzielania 

doraźnego wsparcia podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w stanie zwyczajnym, została całkowicie potwierdzona. Analiza przepisów 

prawnych, stanu faktycznego oraz zebrane sądy ekspertów z ŻW dostarczyła 

argumentów, że ŻW ma potencjał niezbędny do podejmowania takich działań. 

Trzeba jednak uczynić zastrzeżenie, że stan ten jest uzależniony od trybu anga-

żowania ŻW. Jeżeli opiera się on o art. 18a ustawy o Policji to możliwość wyko-

rzystania tego potencjału jest pełna. W innych przypadkach, ze względu na wła-

ściwość podmiotowo-przedmiotową ŻW, jest on znacznie ograniczona. Również 

opinie badanych przedstawicieli Policji oraz sądy ekspertów potwierdzają posia-

danie odpowiednich umiejętności i zdolności przez żołnierzy tej formacji sił 

zbrojnych. W związku z tym w razie konieczności udzielenia wsparcia w zakre-

sie ochrony bezpieczeństwa w pierwszej kolejności kierowana jest ona do bez-

pośrednich działań
707

. O gotowości i celowości zwiększania zaangażowania ŻW 

w codzienne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego są prze-

konani również przedstawiciele sił zbrojnych. Jak zauważa M. Witczak, Żan-

darmeria Wojskowa działa na styku między siłami zbrojnymi, ludnością cywilną 

oraz różnorodnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przestrze-

ganie prawa. Ma również odpowiednie doświadczenie we współdziałaniu z nimi. 

Zmiany w środowisku bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego 

wskazują na zasadność posiadania formacji militarnej z odpowiednimi upraw-

nieniami, dobrze wyposażonej i wyszkolonej, co umożliwia wykonywanie zadań 

                                                      
707 Zobacz szerzej: tabela 6 – Przesłanki użycia ŻW do pomocy Policji w latach 2006–2007. 
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zarówno na rzecz ludności cywilnej, jak i żołnierzy w służbie czynnej. Jego 

zdaniem, same zmiany charakteru zagrożeń zarówno wewnętrznych, jak i ze-

wnętrznych mogą doprowadzić w przyszłości do stopniowego łączenia tej for-

macji z formacjami policyjnymi w jedne siły zdolne do skuteczniejszego działa-

nia dzięki współdziałaniu
708

. 

Przeprowadzone badania wskazały na negatywne zweryfikowanie hipotezy, 

zakładającej, że dzięki uzyskaniu wsparcia SZ RP podmioty ochrony bezpie-

czeństwa i porządku publicznego mogą zwiększać zasoby osobowe i sprzętowe 

niezbędne do reagowania na nagłe zagrożenia oraz uzyskać specjalistyczną wie-

dzę niezbędną do rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów bezpie-

czeństwa. Argumentów na to, że wsparcie sił zbrojnych do reagowania na nagłe 

zagrożenia jest utrudnione, dostarczają wnioski z ćwiczeń zgrywających służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polonia 2010. Założono w nich użycie jed-

nostki GROM do interweniowania wobec sprawców uprowadzenia i przetrzy-

mywania zakładników
709

, które ze względu na czas wymagany do uzyskania 

zgody, okazało się mało prawdopodobne. Uwzględnienie takiego wariantu ćwi-

czeń eksperci uznali za nieprzystające do rzeczywistości i niepotrzebną fikcję. 

Jako oczywiste przeszkody w użyciu GROM-u w założony w ćwiczeniu sposób 

wskazano brak zdolności do takich doraźnych działań – pododdział ten nie pełni 

służby w systemie pogotowia interwencyjnego; wyszkolony sposób działania 

żołnierzy tej formacji zakłada likwidację przeciwnika – służby porządkowe zo-

bowiązane są zaś do jego obezwładnienia w sposób najmniej dla niego dolegli-

wy. Podczas wspólnego interweniowania występuje więc konflikt sposobu dzia-

łania i ich podstaw prawnych. Zawarte w tej hipotezie przypuszczenie o możli-

wości uzyskania od SZ RP specjalistycznej wiedzy niezbędnej do rozwiązywa-

nia bieżących i przyszłych problemów bezpieczeństwa jest możliwe ze względu 

na udział przedstawicieli SZ w licznych kolegialnych podmiotach właściwych  

w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem działania 

tych gremiów kolegialnych jest podejmowanie zoptymalizowanych decyzji na 

podstawie wiedzy i doświadczeń członków zespołów. Również taka wymiana 

doświadczeń następuje podczas odbywania wspólnie z innymi służbami ćwi-

czeń, symulacji i gier decyzyjnych.  

Przypuszczenie, że dzięki udzielaniu wsparcia SZ RP mogą realizować pro-

ces szkolenia w warunkach rzeczywistych, kształcić umiejętności niezbędne 

podczas reagowania kryzysowego i misjach stabilizacyjnych oraz zintegrować 

                                                      
708 Zob. szerzej: M. Witczak, Możliwości wspierania Policji przez Żandarmerię, „Przegląd 

Żandarmerii” 2009, nr 2. 
709 Ćwiczenia zorganizowane przez Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego pod kryptonimem Polonia 2010. 
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się z innymi podmiotami systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego zostało uprawdopodobnione na podstawie opinii i sądów badanych przeze 

mnie ekspertów. Badani przedstawiciele Policji wskazywali głównie na możli-

wość nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności przez żołnierzy oraz do-

skonalenie procedur sił zbrojnych. Na podstawie analizy dokumentacji z ćwi-

czeń ANAKONDA-10 można również stwierdzić, że działania takie są niezbęd-

ne do usuwania zauważonych luk kompetencyjnych. Po ćwiczeniach stwierdzo-

no niewystarczającą znajomość struktur administracji publicznej (zarówno ze-

spolonej, jak i niezespolonej) przez Siły Zbrojne, mechanizmów jej funkcjono-

wania na terenie województwa oraz jej rzeczywistych uprawnień. Przekładało 

się to na niewłaściwe formułowanie potrzeb i nieporozumienia przy koordyno-

waniu ćwiczonych zadań. Za zasadne uznano organizowanie szkoleń ukierun-

kowanych na przybliżenie zakresu funkcjonowania i możliwości realizacji zadań 

na rzecz sił zbrojnych przez lokalne jednostki organizacyjne Policji i Państwo-

wej Straży Pożarnej szczebla powiatowego i miejskiego
710

. Również zalecono 

wprowadzenie do procesu szkolenia kadry sił zbrojnych informacji o zasadach 

funkcjonowania administracji publicznej
711

. 

W regulaminie działań taktycznych pododdziałów wojsk pancernych i zme-

chanizowanych zaznacza się, że rolą współczesnego żołnierza jest nie tylko wal-

ka w bezpośrednim starciu z przeciwnikiem, ale również udział w przedsięwzię-

ciach wykraczających poza ramy walki zbrojnej
712

. Taką formą udziału jest pro-

wadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju. W opisie działań taktycznych z tego 

zakresu zauważa się, że pododdziały mogą wykonywać wiele, często nietypo-

wych zadań odmiennych od typowych działań operacyjnych. To powoduje ko-

nieczność odpowiedniego wyszkolenia przed rozpoczęciem misji poprzez umoż-

liwienie opanowania umiejętności stosowania podstawowych technik w działa-

niach na rzecz wsparcia pokoju
713

. Wykonywanie bezpośrednich aktywnych 

czynności wsparcia podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku niewątpli-

wie przygotowuje żołnierzy do realizacji działań na rzecz wsparcia pokoju, któ-

rymi przecież są patrolowanie, kontrola ruchu, obserwacja, konwojowanie, kon-

trola tłumu, przeszukiwanie, współpraca cywilno-wojskowa
714

 oraz zapewnienie 

                                                      
710 Wnioski resortu MSWiA do MON do ćwiczeń ANAKONDA-10, pkt 2. 
711 Tamże, pkt 6. 
712 Regulamin działań taktycznych pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych 

/pluton-kompania-batalion/, DWLąd Wewn. 134/09, Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa 

2009, s. 13. 
713 Tamże, pkt 11018. 
714 Tamże, pkt 11019. 
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przestrzegania porządku publicznego
715

. Realizując postulat wyrażony w opinii 

jednego z ekspertów, aby siły zbrojne realizowały ćwiczenia poprzez wykony-

wanie realnych działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, można 

osiągnąć wielostronne korzyści. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że obecnie dzia-

łania takie są realizowane jedynie przez ŻW, to tylko ona uzyskuje specjali-

styczną wiedzę i doświadczenia przydatne podczas przedsięwzięć wykraczają-

cych poza ramy walki zbrojnej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z doktryną DD/7
716

 Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawowy element systemu obronności pań-

stwa, poprzez szkolenie przygotowują się do skutecznego (…) wsparcia Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w działaniach antyterrorystycz-

nych
717

. Doktryna ta nie precyzuje zasad przygotowania do innego ustawowo 

określonego zadania, jakim jest użycie oddziałów i pododdziałów SZ RP do 

pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji. Chociaż w przeciwień-

stwie do ogólnej przesłanki wspierania w działaniach antyterrorystycznych za-

danie to jest obwarowane szczegółową procedurą
718

, która – aby była przestrze-

gana – wymaga przeszkolenia kadry dowódczej i żołnierzy. 

Dokumenty strategiczne, określające misje i wizje rozwoju SZ RP, zakładają 

takie ich kształtowanie, by stały się nowoczesnym i sprawnym instrumentem 

polityki bezpieczeństwa państwa
719

. Perspektywa transformacji zawarta w Wizji 

Sił Zbrojnych RP – 2030 przewiduje warunki ich przyszłego funkcjonowania. 

Operacje Sił Zbrojnych RP będą realizowane m.in. w celu zapobiegania i neutra-

lizowania konfliktów lokalnych i regionalnych, przeciwdziałania międzynaro-

dowemu terroryzmowi i zorganizowanej przestępczości
720

. Za prawdopodobne 

zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski przyjmuje się ataki wykonywane przez 

organizacje ekstremistyczne oraz zorganizowane grupy przestępcze, a także 

zagrożenia, wynikające z klęsk, awarii oraz katastrof przemysłowych i ekolo-

gicznych
721

. Świadczy to o zwiększającej się potrzebie gotowości i zdolności SZ 

RP do współuczestniczenia w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne. Niewąt-

pliwie gotowość ta może być ukształtowana poprzez wykonawstwo zadań  

z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach nor-

                                                      
715 Regulamin działań wojsk lądowych, DWLąd Wewn. 115/2008, Dowództwo Wojsk Lądo-

wych, Warszawa 2008, pkt 12004, ust. 5 lit. i. 
716 Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt. 
717 Tamże, pkt 1000. 
718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 

razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, dz. cyt. 
719 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, MON, Warszawa 2008, s. 3. 
720 Tamże, s. 6. 
721 Tamże, s. 10. 
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malnego funkcjonowania państwa jako sposobu budowania i zgrywania podmio-

tów (podsystemów) bezpieczeństwa państwa. Jest to szczególnie ważne, jeśli 

zauważymy, że zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
722

 jest uznane za żywotny 

interes narodowy
723

. Jak wskazuje program rozwoju SZ RP, misje Sił Zbrojnych 

RP będą determinowane interesem narodowym, którym również jest wspieranie 

bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu
724

. Konsekwencją takiego 

podejścia jest przypisywanie Siłom Zbrojnym RP zadania, obejmującego udział 

w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz wsparcie sił pozawoj-

skowych w utrzymaniu porządku publicznego i praworządności
725

. Pewną nie-

konsekwencją w projektowanej wizji SZ RP jest brak odniesienia do powyższe-

go zadania w charakterystyce organizacji Żandarmerii Wojskowej. Zwraca się 

uwagę na realizację przez nią zadań ustawowych na rzecz Sił Zbrojnych RP  

w wymiarze wewnętrznym oraz jako komponentu sił stabilizacyjnych realizują-

cych zadania operacyjne poza granicami kraju
726

. Daremnie szukać tam koncep-

cji przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych adekwatnych do deklarowa-

nej potrzeby udziału SZ RP w wewnętrznych działaniach na rzecz bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego. Chyba że uznaje się, iż zdolność ŻW do udziału w 

ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego została osiągnięta na wystar-

czającym poziomie. Do takiego przekonania skłaniają opinie wyrażone przez 

wszystkich ekspertów uczestniczących w badaniu na potrzeby tego opracowania. 

Formułując wnioski, należy zasygnalizować pewne niedogodności, mogące 

pojawić się w razie zwiększania zaangażowania sił zbrojnych. Wspomnieć trze-

ba o zauważonym paradoksie, który wpływa na nasze postrzeganie działań for-

macji zbrojnych (uzbrojonych). Jak zauważają badacze problematyki relacji 

wojskowo-cywilnych, ponieważ boimy się innych tworzymy instytucje przemocy, 

które mają nas chronić. Później obawiamy się tych samych instytucji, które 

przecież stworzyliśmy do naszej ochrony
727

. Następstwem tych obaw jest wy-

kształcony w demokracjach zachodnich model cywilnego zwierzchnictwa nad 

                                                      
722 Zamieszkałych zarówno na terytorium państwa, jak i poza jego granicami. 
723 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030..., dz. cyt., s. 11. 
724 Tamże, s. 18. 
725 Tamże, s. 19. 
726 W tym kontekście są zdefiniowane zadania głównie o charakterze policyjnym (policyjno-

wojskowym), obejmujące przywracanie i utrzymywanie porządku publicznego, ochronę ludności i 

mienia, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, nadzorowanie szlaków komunikacyjnych, 

doradzanie i szkolenie lokalnej policji, pomoc w prowadzeniu śledztw kryminalnych, działania 

antyterrorystyczne, kontrolę granic, w tym blokowanie przemytu broni oraz swobodnego prze-

mieszczania się osób podejrzanych o działalność terrorystyczną, a także gromadzenie ogólnych 

danych wywiadowczych. Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, dz. cyt., s. 25. 
727 P. Feaver, The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of 

Civilian Control, „Armed Forces and Society”, 23(2), Winter 1996, s 150. 
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siłami zbrojnymi. W rozpatrywanym kontekście udziału SZ RP w ochronie bez-

pieczeństwa i porządku publicznego pojawia się dylemat, czy zwiększanie zaan-

gażowania nie spotęguje wspomnianego paradoksu ze względu na społeczne 

kojarzenie obecności wojska z sytuacją kryzysu bądź wojny.  

Kolejnym problemem w zwiększaniu zaangażowania SZ RP w przedmiotową 

sferę bezpieczeństwa jest krytyczne podejście do militaryzacji bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. Jak zauważa K. Schlichter
728

, sytuacja taka stwarza 

ryzyko generalizowania bezpieczeństwa jako potrzeby państwa, a w związku  

z tym prawa jednostek mogą nabierać wartości drugorzędnej. Zachowania nie-

pożądane i zagrożenia mogą stać się przyczynkiem do toczenia wojny, mającej 

na celu zniszczenie przeciwnika bez względu na koszty społeczne takich działań. 

Użycie sił zbrojnych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego stwa-

rza również inne niebezpieczeństwa, wynikające ze stosowanego uzbrojenia, 

wyposażenia i poziomu wyszkolenia. 

Zwiększone zaangażowanie w stałą współpracę SZ RP z podmiotami syste-

mu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nadanie im bardziej 

formalnego charakteru tworzy warunki do harmonizacji działania wszystkich 

podmiotów biorących udział w działaniach na wszystkich szczeblach – strate-

gicznym, operacyjnym i taktycznym. Prowadzi to do zwiększenia roli instru-

mentów niemilitarnych i komponentu cywilnego podsystemu SOP w warunkach 

normalnego funkcjonowania państwa i może uczynić go sprawniejszym  

w działaniu podczas kryzysu i wojny
729

. 

Zwiększony udział w działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 

jest elementem zdolności, którym powinny dysponować Siły Zbrojne RP za 20–25 lat. 

Ich misja i zadania przewidują m.in. udział w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrz-

nego kraju oraz wsparcie sił pozawojskowych w utrzymaniu porządku publicznego  

i praworządności
730

. Istotnym elementem struktury organizacyjnej sił zbrojnych ma 

stać się Żandarmeria Wojskowa. Obok realizacji zadań ustawowych na rzecz Sił 

Zbrojnych RP w wymiarze wewnętrznym będzie istotnym komponentem sił stabiliza-

cyjnych, realizujących zadania samodzielnie bądź jako siły wsparcia dla jednostek 

bojowych, obejmujące przywracanie i utrzymywanie porządku publicznego, ochronę 

ludności i mienia, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, nadzorowanie szlaków 

                                                      
728 Zob. szerzej: K. Schlichter, Locked and loaded: Taking aim at the Growing Use of the 

American Military in Civilian Law Enforcement Operations, “Law Review” 1993.  
729 Transformacja podsystemu niemilitarnego SOP zakłada m.in. 1) poszukiwanie odpowied-

nich mechanizmów i procedur harmonizujących działania wszystkich podmiotów biorących udział 

w danej operacji na wszystkich szczeblach: strategicznym, operacyjnym i taktycznym; 2) koniecz-

ność synchronizacji politycznych, ekonomicznych, społecznych i militarnych instrumentów oddzia-

ływania. Zob. szerzej: Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. cyt., pkt 157. 
730 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, wyd. cyt., pkt 55. 
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komunikacyjnych, doradzanie i szkolenie lokalnej policji, pomoc w prowadzeniu 

śledztw kryminalnych, działania antyterrorystyczne, kontrola granic w tym blokowa-

nie przemytu broni oraz swobodnego przemieszczania się osób podejrzanych o dzia-

łalność terrorystyczną, a także gromadzenie ogólnych danych wywiadowczych
731

. 

Widoczny jest tu dysonans niekomplementarności wizji funkcjonowania ŻW 

z misją całych SZ, zakładającą wsparcie sił pozawojskowych w utrzymaniu po-

rządku publicznego i praworządności. Wszak założono w tych misjach jedynie 

dwa obszary przyszłej aktywności – realizacji zadań ustawowych na rzecz Sił 

Zbrojnych RP w wymiarze wewnętrznym w kraju; działanie jako siły stabiliza-

cyjne, realizujące policyjno-wojskowe zadania operacyjne poza granicami kraju. 

Zatem w sferze wewnętrznej państwa akcentuje się potrzebę osiągnięcia stanu, 

który już istnieje (działania na rzecz SZ RP), nie uwzględnia się zaś zwiększania 

zaangażowania w wewnętrzne utrzymanie porządku publicznego i praworządno-

ści. Dodatkowo z perspektywy wprowadzonych zmian prawnych, uprawnienia 

sił zbrojnych (ŻW) ulegają ograniczeniu zmniejszając w ten sposób realną zdol-

ność do takiego zaangażowania.  

Formułując postulaty ewentualnych zmian służących poprawie warunków 

udziału sił zbrojnych w ochronie bezpieczeństwa, można wprowadzić rozwiązanie 

analogiczne do zastosowanego w art. 18 ustawy o stanie klęski żywiołowej, tj. 

określającego szczegółowe zasady udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub 

ich usuwaniu
732

. Twierdzę, że należy określić szczegółowe zasady udziału SZ RP 

w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozwiązania takie istnieją  

w innych krajach i dotyczą różnych możliwych stanów państwa. Militarne działa-

nia na terenie Wielkiej Brytanii są realizowane na podstawie doktryny MACA 

(Military Aid to the Civil Authorities). Możliwość militarnego wsparcia władz 

cywilnych jest uzależniona tam trzema przesłankami
733

: 

1. Jest ono ostatecznością. Uprzednio zostały wykorzystane wzajemne 

wsparcie, pomoc innych agencji i resortów lub sektora prywatnego, które 

okazały się niewystarczające lub nieodpowiednie. 

2. Władze cywilne nie mają odpowiednich zdolności wykonania zadania i jest 

nieuzasadnione lub nieracjonalne ekonomicznie, aby samodzielnie taką 

zdolność osiągnąć. 

                                                      
731 Tamże, pkt 72. 
732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skut-

kom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, DzU nr 41, poz. 347. 
733 Operations in the UK: The Defence Contribution to Resilience, Joint Defence Publication 

02 (JDP 02), załącznik: Operation in the UK: A Guide for Civil Responders, s. 6. 
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3. Władze cywilne mają zdolność odpowiedniego działania, ale potrzeba 

działania jest nagła i powoduje niedostatek zasobów, które należy użyć. 

Spośród trzech rodzajów możliwego wsparcia MACC (Military Aid to the 

Civil Community) jest zbliżone do przyjętego przeze mnie rozumienia stanu 

zwyczajnego.  

Podobne rozwiązania militarnego wsparcia władz cywilnych są realizowane 

w USA. Z tym że MACA (Military Assistance to Civil Authorities) zawiera for-

mę wsparcia MACDIS (Military Assistance to Civil Disturbances), tj. działania i 

użycie środków w celu pomocy federalnym, stanowym i lokalnym władzom 

oraz służbom policyjnym na obszarze ich działania w celu przygotowania do 

reagowania na niemilitarne zakłócenia spokoju publicznego; działania i środki wy-

korzystane do prowadzenia operacji antynarkotykowych, antyterrorystycznych oraz 

umacniania prawa
734

. 

Zwiększanie zaangażowania SZ RP w ochronę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w stanie zwyczajnym jest również konieczne ze względu na obo-

wiązek przygotowania żołnierzy do właściwego reagowania w stanach nadzwy-

czajnych państwa. Szczególnie dotyczy to znajomości i umiejętności korzystania 

przez żołnierzy z uprawnień Policji. W trakcie wykonywania tych czynności 

użycie środków przymusu bezpośredniego oraz broni przez oddziały sił zbroj-

nych odbywa się na zasadzie określonej w ustawie o Policji
735

. Gdyby uwzględ-

nić postulat sformułowany przez jednego z badanych ekspertów, który wskazy-

wał na konieczność łączenia ćwiczeń sił zbrojnych z wykonywaniem realnych 

działań na rzecz bezpieczeństwa, można by odpowiednio przygotować żołnierzy 

do przyszłych działań policyjnych w warunkach stanów nadzwyczajnych. 

Wszak jako przestrogę należy przyjąć słowa dowódcy brytyjskich wojsk wyzna-

czonych do utrzymania porządku w Ulsterze, który stwierdził, że nie istnieje 

armia, jakkolwiek byłaby dobrze przygotowana, która jest gotowa, aby stać się 

policją
736

. 

                                                      
734 Na podstawie How the Army Runs, „U.S. Army War College”, Edition 2005–2006, s. 464. 
735 § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątko-

wego, DzU nr 89, poz. 821. 
736 M. Dewar, The British Army in Northern Ireland, London 1997, s. 38, cyt. za: M. Rasmus-

sen, The Military Role in Internal Defense and Security: Some Problems, The Center for Civil-

Military Relations at the Naval Post-Graduate School, Monterey 1999, s. 37. 
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43. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, DzU z 2007 r., 

nr 16, poz. 97 z późn. zm. 

44. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm. 

45. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-

wych, DzU z 2010 r., nr 90, poz. 593 z późn. zm. 

46. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, DzU  

z 2010 r., nr 112, poz. 744 z późn. zm. 

47. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU z 2009 r., nr 

151, poz. 1220 z późn. zm. 
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48. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, DzU nr 

179, poz. 1485 z późn. zm. 

49. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycz-

nym, DzU nr 191, poz. 1410 z późn. zm. 

50. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie, DzU nr 75, poz. 493. 

51. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU nr 89, 

poz. 590 z późn. zm. 

52. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie woj-

skowej żołnierzy zawodowych, DzU nr 206, poz. 1288. 

53. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie, DzU nr 31, poz. 206. 

54. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU 

nr 62, poz. 504. 

55. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r.  

o postępowaniu doraźnem, DzU nr 33, poz. 315. 

56. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz 

działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Ska-

zanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy 

skazanym, DzU nr 113, poz. 723 z późn. zm. 

57. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.  

w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnio-

nymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadze-

nia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym 

przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami 

uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, DzU 

nr 157, poz. 1842. 

58. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia 

wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego, Dz. P.P.P. nr 35, poz. 

276. 

59. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie okre-

ślenia przypadków oraz warunków i sposobu użycia przez policjantów 

środków przymusu bezpośredniego, DzU nr 70, poz. 410 z późn. zm.  

60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu działania ministra obrony narodowej, DzU nr 94, poz. 426. 

61. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równo-
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znaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej, DzU nr 

10, poz. 94. 

62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub 

ich usuwaniu, DzU nr 41, poz. 347. 

63. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegó-

łowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego, DzU nr 89, poz. 821. 

64. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele 

obronności i bezpieczeństwa państwa, DzU nr 207, poz. 2107. 

65. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposo-

bu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, 

DzU nr 141, poz. 1186. 

66. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji 

oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpie-

czeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, DzU nr 135, 

poz. 1134.  

67. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej 

przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i podod-

działy zwarte policji, DzU nr 135, poz. 1132. 

68. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006–2010, 

DzU nr 143, poz. 1033. 

69. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasa-

dy ochrony lotnictwa, DzU nr 116 poz. 803. 

70. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 20 sierp-

nia 1999 r. 

71. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą 

Graniczną, DzU nr 75, poz. 850. 

72. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r.  

w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Woj-

skową, DzU nr 122, poz. 1270. 
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73. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie 

sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb 

obronności i bezpieczeństwa państwa, DzU nr 125, poz. 1309. 

74. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.  

w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Granicz-

ną i Inspekcja Transportu Drogowego, DzU nr 223, poz. 2262. 

75. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony 

kolei, DzU nr 164, poz. 1718. 

76. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 1 września 2004 roku  

w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli 

skarbowej, DzU nr 200, poz. 2056. 

77. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 22 października 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych 

do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbroj-

nych oraz przebiegu tej służby, DzU nr 80, poz. 412 z późn. zm. 

78. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 18 lutego 2004 r.  

w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym 

przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz wa-

runków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w pro-

wadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 

DzU nr 40, poz. 364. 

79. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r.  

w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, DzU nr 47, poz. 313  

z poźn. zm.  

80. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r.  

w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania 

osób do odbycia tej służby w 2009 roku, DzU nr 11, poz. 62. 

81. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r.  

w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnie-

rzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania, DzU 

nr 157, poz. 1857. 

82. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r.  

w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje 

czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii 

Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu, DzU nr 16, poz. 159 z późn. zm. 

83. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2010 r.  

w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzu-

pełnień DzU nr 41, poz. 242. 
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84. Rozporządzenie z dnia 6 września 2010 r. ministra obrony narodowej  

w sprawie służby przygotowawczej, DzU nr 170, poz. 1144. 

85. Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych  

i leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwo-

wej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim, DzU nr 

73, poz. 460. 

86. Rozporządzenie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 23 

grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków 

współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją, DzU nr 4, poz. 12. 

87. Rozporządzenie ministra spraw wojskowych z dnia 17 listopada 1936 r. 

wydane co do § 25–29 w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i 

ministrem sprawiedliwości, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii, DzU nr 88, 

poz. 618. 

88. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie 

rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia, 

DzU nr 103, poz. 664. 

89. Rozporządzenie ministra transportu
 
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, DzU 

nr 89, poz. 593. 

90. Rozporządzenie ministrów obrony narodowej i infrastruktury z dnia 30 grud-

nia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych 

Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotni-

czych, DzU nr 4, poz. 22. 

91. Rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. ministra transportu i gospodar-

ki morskiej w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, 

DzU nr 57, poz. 608 z późn. zm. 

92. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 11 marca 2010 r.  

w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy po-

rządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji, 

DzU nr 54, poz. 324. 

93. Zarządzenie nr 33 prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 

Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012. 

94. Zarządzenie nr 841 komendanta głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. 

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących 

służbę na wodach i terenach przywodnych, Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 68. 
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95. Zarządzenia komendanta głównego Policji nr 546 z dnia 15 czerwca 2004 

r. w sprawie sposobu pełnienia przez policjantów w służbie kandydackiej 

służby w oddziałach prewencji Policji, Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 65. 

96. Zarządzenie nr 1429 komendanta głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 

r. w sprawie wprowadzenia w policji procedur reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, Dz. Urz. KGP nr 3, poz. 8. 

97. Zarządzenie nr 1114 komendanta głównego Policji z dnia 19 grudnia 2006 

r. w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów  

i pododdziałów Policji, Dz. Urz. KGP nr 1, poz. 1. 

98. Zarządzenie nr 213 komendanta głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. 

w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji  

w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bez-

pieczeństwa i porządku publicznego, Dz. Urz. KGP nr 5, poz. 49. 

99. Zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 

r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełnią-

cych służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyj-

nym, Dz. Urz. KGP nr 15, poz.119. 

100. Zarządzenie nr 982 komendanta głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. 

w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań zwią-

zanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykro-

czeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia  

i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych, Dz. Urz. KGP nr 17, poz. 129. 

101. Zarządzenie nr 10 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z 1 lipca 

2004 r. w sprawie utworzenia Straży Ochrony Kolei w spółce PKP Pol-

skie Linie Kolejowe SA. 

102. Zarządzenie nr 14 z dnia 24 stycznia 2007 r. Wojewody Warmińsko- 

-Mazurskiego w sprawie powołania Zespołu Doradczego Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego. 

103. Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r.  

w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych 

między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz. 

Urz. UE L 386. 

104. Decyzja nr 4/MON ministra obrony narodowej z dnia 8 stycznia 2001 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i form działań ochronnych realizowa-

nych przez Żandarmerię Wojskową. Dz. Urz. MON nr 1, poz. 4. 

105. Decyzja nr 483/MON ministra obrony narodowej z dnia 27 października 

2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie 
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obronności państwa organizacjom pozarządowym, Dz. Urz. MON nr 21, 

poz. 266. 

106. Decyzja nr 188/MON ministra obrony narodowej z dnia 10 czerwca 2009 

r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej. 

107. Dekret z 2 stycznia 1919 r. o użyciu wojska w wypadkach wyjątkowych, 

DzU nr 1, poz. 80. 

108. Obwieszczenie ministra obrony narodowej z dnia 2 września 2009 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności le-

gislacyjnej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON nr 16, poz. 189. 

109. Porozumienie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony 

narodowej z dnia 9 maja 2001 r. dotyczące uzupełnienia poborowymi for-

macji uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych w latach 2002–

2005, Dz. Urz. MON nr 6, poz. 60. 

110. Porozumienie między ministrem obrony narodowej a ministrem spraw 

wewnętrznych i administracji zawarte w dniu 30 września 2008 r.  

w sprawie współpracy w zakresie bazowania i zaopatrzenia statków po-

wietrznych oraz jednostek pływających na lotniskach i w bazach Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej i Policji, Dz. Urz. 

MON nr 19, poz. 257. 

111. Porozumienie z Biurem Ochrony Rządu z 8 stycznia 2001 r. w sprawie 

zasad współdziałania ŻW i BOR. 

112. Porozumienie z Głównym Inspektorem Celnym z 10 stycznia 2002 r.  

o współdziałaniu ŻW i Inspekcji Celnej. 

113. Porozumienie z komendantem głównym Straży Granicznej z 10 stycznia 

2002 r. o współdziałaniu ŻW i Straży Granicznej. 

114. Porozumienie z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej z 15 stycznia 

2002 r. w sprawie współdziałania.  

115. Porozumienie z komendantem głównym Policji z 16 stycznia 2002 r.  

o współpracy Policji i ŻW. 

116. Porozumienie z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 17 paź-

dziernika 2002 r. o współdziałaniu ŻW i ABW. 

117. Porozumienie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zasad współpracy Od-

działu Żandarmerii Wojskowej w Elblągu z siedzibą w Olsztynie z Ko-

mendą Wojewódzką Policji w Olsztynie. 

118. Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania 

sytuacjom kryzysowym, Dz. Urz. MON nr 10, poz. 89. 
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119. Porozumienie komendanta głównego Policji z dnia 6 lipca 2004 o współ-

działaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeń-

stwa na obszarach kolejowych, Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 70. 

120. Porozumienie o współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do po-

prawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych zawarte w Olszty-

nie dnia 10 sierpnia 2004 r. pomiędzy komendantem wojewódzkim Policji 

w Olsztynie, komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej w Kętrzynie, komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej 

w Elblągu, dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie a dyrektorem Warmiń-

sko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Olsztynie, dyrek-

torem Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, dyrektorem Zakładu Go-

spodarowania Nieruchomościami w Olsztynie, dyrektorem Zakładu Tabo-

ru w Olsztynie, dyrektorem Przewozów Towarowych w Gdyni, komen-

dantem okręgowym Straży Ochrony Kolei w Gdańsku, Komenda Woje-

wódzka Policji w Olsztynie, 2004 r. 

121. Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Transparency International 

Polska zawarte 6 marca 2007 r. przez ministra obrony narodowej, Dz. Urz. 

MON nr 6, poz. 88. 

122. Porozumienie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie korzystania  

z wojskowych transportowych statków powietrznych przez formacje pod-

ległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dz. Urz. MON  

nr 21, poz. 277. 

123. Porozumienie o współpracy między ministrem obrony narodowej i Związkiem 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zawarte  

w Warszawie 16 marca 2010 r., Dz. Urz. MON nr 5, poz. 61. 

III. Inne źródła 

1. http://promilitaria21.org/fresh/showpage.php?pageID=56&idgtxe10=3639 

[dostęp 30.12.2010 r.]. 

2. http://www.mon.gov.pl/pl/strona/47/LG_54_55 [dostęp 29.07.2010 r.]. 

3. http//www.wp.mil.pl/plik/File/prezentacja.pps [dostęp 30.12.2010 r.]. 

4. Defining and measuring anti-social behavior. Home Office Development 

and Practice Report. 

5. Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7 wpro-

wadzona rozkazem nr 42/Szkol./P3 szefa Sztabu Generalnego z dnia 10 

stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Doktryny Szkolenia 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” DD/7. 

6. Informacja na temat roli i zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

podczas klęsk żywiołowych. Zapis stenograficzny (240) z 12. posiedzenia 

http://promilitaria21.org/fresh/showpage.php?pageID=56&idgtxe10=3639
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Komisji Obrony Narodowej w dniu 13 maja 2008 r., Biuro Prac Senackich, 

Dział Stenogramów 2008. 

7. Instrukcja Inż. 387/75 Oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych 

i niebezpiecznych, Norma Obronna nr NO-02-A043 Rozpoznanie, rozmi-
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