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Marcin Kazimierczuk  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Funkcjonowanie organów władzy publicznej podczas  

stanu klęski żywiołowej 

 

 

Wprowadzenie 

 Przyjmuje się, że co do zasady funkcjonowanie organów władzy 

publicznej w czasie stanu klęski żywiołowej odbywa się w 

dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach 

przysługujących im kompetencji1. Te zadania i kompetencje wynikają 

z szeregu ustaw prawa ustrojowego i materialnego, m.in. z ustaw 

samorządowych, ustawy o administracji rządowej w województwie, 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229), ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 126, poz. 1384), ustawy o ochronie roślin uprawnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751) itd.  

 Pojęcie organów władzy publicznej należy interpretować szeroko, 

chodzi tu zarówno o organy administracji państwowej, jak i 

administracji samorządowej. Ustawodawca zobowiązał całą 

administrację, zarówno centralną, jak i terenową, do podejmowania 

działań mających na celu walkę ze skutkami klęsk żywiołowych przede 

wszystkim w ramach posiadanych przez nią własnych kompetencji. 

Szczególne zasady działania tych organów podczas stanu klęski 

żywiołowej określa ustawa o stanie klęski żywiołowej2. W takich 

                                                
1 Stosowny przepis art. 7 został zawarty w rozdziale 2 ustawy o stanie klęski 
żywiołowej, dotyczącym zasad działania organów władzy publicznej w czasie 
przedmiotowego stanu nadzwyczajnego. 
2 Tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 333. 
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sytuacjach podmioty administrujące muszą podejmować określone 

środki o charakterze nadzwyczajnym, mające na celu ochronę życia i 

zdrowia ludzi oraz ich mienia.       

 

Regulacje konstytucyjne 

Stany nadzwyczajne były przedmiotem regulacji w poprzednich 

polskich konstytucjach, jednakże w żadnej z nich problematyka ta nie 

została unormowana w sposób całościowy, w jednym wydzielonym 

rozdziale. Poszczególne zagadnienia były uregulowane w art. VII 

Konstytucji 3 maja 1791 r., w art. 124 konstytucji z 17 marca 1921 r., 

w art. 79 ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r., art. 19 ust. 2 

ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 r., art. 28 (33 po zmianach w 

1976 r.) ust.2 Konstytucji z 22 lipca 1952 r., art. 32 ust. 1 Konstytucji 

RP po nowelizacji z 7 kwietnia 1989 r., art. 36 i 37 ustawy 

konstytucyjnej z 17 października 1992 r. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

roku3 rozróżnia trzy postacie stanów nadzwyczajnych. Są to: stan 

wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej (art. 228 ust.1). 

Każdy z nich został uregulowany w artykułach rozdziału XI. 

 Problematyka stanów nadzwyczajnych uregulowana w 

Konstytucji RP należy do sfery wewnętrznej działalności państwa, w 

związku, z czym przepisy regulujące kwestie wprowadzania i 

obowiązywania stanów nadzwyczajnych nie obejmują stanu wojny, 

należącego do sfery stosunków zewnętrznych4. Regulacje 

konstytucyjne w sprawie stanów nadzwyczajnych mają, zatem za cel 

zapewnienie skutecznego funkcjonowania państwa w warunkach 

                                                
3 Dz. U. nr 78, poz. 483. 
4  W. J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002, s. 74; Zob. 
J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie konstytucyjnym, 
„Więź” 1998, nr 11-12.  
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kryzysowych w sferze wewnętrznej i doprowadzenie do jak najszybszej 

restytucji stanu normalnego.  

 Jednym ze stanów nadzwyczajnych jest stan klęski żywiołowej 

(art.232 Konstytucji RP), który łączy się z działaniem sił natury, przy 

braku jakiegokolwiek wroga zewnętrznego czy wewnętrznego. 

Przesłankę tego stanu nadzwyczajnego stanowi: 

- zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i likwidacji ich 

następstw, 

- zapobieganie skutkom awarii technicznych, noszących znamiona 

klęsk żywiołowych. 

Stan klęski żywiołowej wprowadza rozporządzeniem Rada Ministrów  

i nie przewiduje się przy tym udziału Prezydenta, nie ma też 

konstytucyjnego obowiązku przedstawienia tego rozporządzenia 

Sejmowi. Stan ten może zostać wprowadzony na części lub na całym 

terytorium państwa. Musi zostać wprowadzony na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 30 dni, a jego przedłużenie może nastąpić tylko za zgodą 

Sejmu5. 

 Upoważnienie do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej ma 

charakter fakultatywny i oznacza, że Rada Ministrów może wprowadzić 

ten stan w przypadku powstania określonych zagrożeń. Zgodnie z 

dyrektywą wynikającą z art. 228 ust. 1, stan ten może być 

wprowadzony przez Radę Ministrów dopiero po zastosowaniu i 

wyczerpaniu zwykłych środków służących do zapobiegania katastrofom 

naturalnym i awariom technicznym mającym znamiona klęski 

żywiołowej oraz usuwania ich skutków. Jednakże dyspozycja z art. 228 

ust. 1 nie ogranicza kompetencji Rady Ministrów w sposób powodujący, 

że dopiero podjęcie zwykłych środków upoważnia ją do zastosowania 

środków nadzwyczajnych. Rodzaj i wielkość zaistniałych katastrof 

                                                
5 Zob. J. Jaskiernia, Akty normatywne w stanach nadzwyczajnych, [w:] 
Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005, s. 
143. 
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naturalnych lub awarii technicznych mogą bowiem powodować 

konieczność wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.   

 

Ustawowe zasady działania organów władzy publiczne 

 Uściślenie zasad działania organów władzy publicznej podczas 

stanu klęski żywiołowej zgodnie z art. 228 ust.3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku zawiera ustawa 

z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej6. Ustawa w art. 

3 zawartym w przepisach ogólnych, definiuje: 

- Klęskę żywiołową jako katastrofę naturalną lub awarię techniczną, 

których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu 

w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a 

pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy 

zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych 

organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji 

działających pod jednolitym kierownictwem. 

- Katastrofę naturalną jako zdarzenie związane z działaniem sił 

natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 

sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, 

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska 

ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 

oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie 

szkodników, chorób roślin i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi, 

bądź też działanie innego żywiołu. Katastrofa naturalna jest 

zdarzeniem wywołanym przez siły przyrody, nad którymi człowiek 

nie jest w stanie zapanować7. 

                                                
6 Dz. U. 2002, nr 62, poz. 558 z późn. zm. 
7 Zob. N. Tucholska, Stan nadzwyczajny w prawie polskim - możliwość wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego w przypadku wystąpienia szkody jądrowej, „Prawo i 
Środowisko” 2010, nr 4, s. 90-94. 
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- Awarię techniczną jako gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub 

zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub 

systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich 

używaniu lub utratę ich własności8.  

 Celem tych definicji jest stworzenie jasnych przesłanek dla 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i uniemożliwienie w przyszłości 

jakiejkolwiek dowolności w tym zakresie9. Ponadto, warto w tym 

miejscu podkreślić, że we współczesnych realiach bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, stan klęski żywiołowej może być 

spowodowany nie tylko katastrofą naturalną lub awarią techniczną, 

lecz także wywołany działaniem terrorystycznym10 np. wysadzenie 

tamy na rzece, wywołanie epidemii chorób zakaźnych, skażenie 

środowiska, zniszczenie obiektów budowlanych11.  

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, w tym stanu klęski 

żywiołowej, poza podstawą ustawową wymaga wedle konstytucji, 

wydania rozporządzenia mającego swoiste cechy. Po pierwsze – jest 

aktem normatywnym prawa powszechnie obowiązującego 

ustanowionym w celu wykonania ustawy. Po drugie – jest aktem 

wprowadzającym konkretny stan nadzwyczajny, a więc nosi cechy aktu 

jednostkowego. Po trzecie – może on z katalogu środków 

przewidzianych przez ustawę dokonać wyboru tych, które w danej 

sytuacji są konieczne i odpowiadają stopniowi rzeczywistego 

zagrożenia. Po czwarte – rozporządzenie takie, poza przewidzianym dla 

takiego aktu ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw, musi być podane do 

                                                
8 Tamże, s. 90. 
9 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2003, s. 435. 
10 Działania terrorystyczne mogą być przyczyną wprowadzenia stanu wojennego a 
zarazem uzasadniać wprowadzenie (jednocześnie lub nie jednocześnie) stanu klęski 
żywiołowej. Zob. P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2003, s. 348. 
11 Por. dyskusję w tym przedmiocie w trakcie postępowania legislacyjnego na łonie 
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących stanów 
nadzwyczajnych. Zob. zapisy stenograficzne – Biuletyny Komisji Sejmowych, IV 
kadencja Nr 3 i 7, zapis elektroniczny: www.sejm.gov.pl 
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wiadomości publicznej np. w środkach masowego przekazu. Po piąte – 

kompetencje do jego wydania przekazuje się Radzie Ministrów. 

 Omawiany stan nadzwyczajny wprowadza na obszarze, na 

którym wystąpiła klęska, Rada Ministrów w rozporządzeniu 

wydawanym z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego 

wojewody12. Rada Ministrów ma obowiązek podać w rozporządzeniu 

przyczyny wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, określić jego obszar, 

czas trwania, a także w zakresie dopuszczonym w ustawie - rodzaje 

koniecznych w takiej sytuacji ograniczeń wolności i praw człowieka i 

obywatela13. Stan taki nie powinien trwać dłużej niż 30 dni. Po ich 

upływie może być przedłużony tylko za zgodą Sejmu. Rada Ministrów 

może, także poprzez rozporządzenie, znieść stan klęski żywiołowej 

wcześniej, jeżeli ustaną przyczyny jego wprowadzenia.  

 Stosowne rozporządzenia ogłaszane są nie tylko w Dzienniku 

Ustaw, ale także podawane do publicznej wiadomości, w drodze 

obwieszczenia właściwego wojewody przez rozplakatowanie w 

miejscach publicznych. Mogą być również upowszechniane na inne 

sposoby np. poprzez media. Prasa, telewizja i radio mają obowiązek 

nieodpłatnego rozpowszechniania rozporządzeń, jeśli ich tekst 

przekaże im wojewoda. Z uwagi na fakt, że rozporządzenie Rady 

Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej zawiera istotne 

elementy, takie jak: obszar klęski żywiołowej, ograniczenie praw i 

wolności, lokalna społeczność powinna zostać dokładnie 

poinformowana o jego brzmieniu. Dlatego podanie do publicznej 

wiadomości oznaczać powinno przedrukowanie takiego rozporządzenia 

lub jego odczytanie14 

                                                
12 Zob. P. Winczorek, Woda wyżej, wybory dalej, „Rzeczpospolita” 02.08.2001, s. A2.    
13 Zob. T. Bąkowski, Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka w 

ustawie o stanie klęski żywiołowej, „Państwo i Prawo” 2003, nr 8, s. 77. 
14 Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Ograniczenie wolności prasy w stanach 
nadzwyczajnych na tle polskich regulacji prawnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 
2015, nr 11, s. 18-38. 
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 Ustawa o stanie klęski żywiołowej przewiduje daleko posuniętą 

decentralizację decyzji podejmowanych w trakcie zwalczania klęsk 

żywiołowych. Działaniami zapobiegającymi skutkom lub ich usuwaniem 

kierują różne podmioty w zależności od wielkości obszaru, na jakim 

wprowadzono stan klęski żywiołowej. Organy administracji publicznej 

podporządkowują się jednoosobowemu kierownictwu zarówno na 

poziomie całego kraju, jak i na poziomie poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego w czasie prowadzonej akcji ratowniczej na 

danym obszarze. Działaniami tymi w zależności od obszaru na jakim 

wprowadzono stan klęski żywiołowej, kierują odpowiednio: 

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, gdy stan ten został 

wprowadzony na obszarze jednej gminy, 

- starosta, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze 

więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, 

- wojewoda, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze 

więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, 

- minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do 

którego zakresu działania należy zapobieganie skutkom danej klęski 

żywiołowej i ich usuwanie, a w sytuacjach szczególnych określonych w 

ustawie minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów. 

 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) kierujący akcją ratowniczą 

może wydawać polecenia kierownikom jednostek organizacyjnych 

utworzonych przez gminę, ochrony przeciwpożarowej oraz innym, 

czasowo tam skierowanym. Do kierowników innych jednostek może 

zwracać się o wykonanie konkretnych czynności. W razie ich odmowy 

lub niedbałości z ich strony niezwłocznie zawiadamia organ, któremu 

podlegają. 

 Podobnie kieruje akcją ratowniczą w powiecie starosta. Gdy 

obszar klęski obejmuje kilka powiatów, akcją dowodzi wojewoda, 

któremu są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne 

administracji rządowej i samorządu województwa oraz siły i środki 
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wydzielone do jego dyspozycji15. Wśród nich także - co godne 

podkreślenia - pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych. Jeżeli stan klęski 

przekroczył granice województwa, działaniami kieruje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych lub inny, wyznaczony przez prezesa 

Radę Ministrów.  

W przypadku gdy klęska żywiołowa ma szersze rozmiary, z 

reguły do akcji ratowniczej wkraczają oddziały wojska. Szczególnie 

przydatny w czasie zwalczania skutków powodzi jest udział wojska, 

gdyż wyposażenie w odpowiedni sprzęt przyspiesza ewakuację ludzi z 

miejsc zalanych wodą. Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP 

wynika, że Siły Zbrojne RP mogą brać udział w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich 

skutków oraz w akcjach poszukiwania i ratowania życia (art. 3 ust. 1a). 

Decyzję o przekazaniu do dyspozycji wojewody oddziałów Sił Zbrojnych 

RP podejmuje Minister Obrony Narodowej. Może to nastąpić w 

przypadku, gdy użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub 

niewystarczające. Pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP, wykonując 

zadania określone przez wojewodę, pozostają pod dowództwem swoich 

przełożonych. Szczegółowe zasady udziału Sił Zbrojnych RP w 

zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej określa Rada Ministrów w 

drodze rozporządzenia. Z kolei ustawa o Policji stanowi, że w razie 

klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, gdy siły 

Policji okażą się niewystarczające, do jej pomocy mogą zostać użyci 

żołnierze Żandarmerii Wojskowej (art. 18a). Decyzję o ich użyciu 

podejmuje w tym przypadku Prezes Rady Ministrów. Należy pamiętać, 

że ustawa o ochronie przeciwpożarowej16 zaliczyła do jednostek 

                                                
15 Takie podporządkowanie narusza wynikającą z art. 15 Konstytucji RP z dnia 2 
kwietnia 1997 r. zasadę decentralizacji władzy publicznej w ramach ustroju 
terytorialnego Rzeczypospolitej poprzez ograniczenie określonej przepisem art. 165 

ust. 2 ustawy zasadniczej reguły samodzielności prawnej organów jednostek 
samorządu terytorialnego. Zob. M. Smaga, Mity i fakty. Ustawa o stanie klęski 
żywiołowej, „Rzeczpospolita” 11.02.2002, s. A2.      
16 Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 1229. 
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ochrony przeciwpożarowej - jednostki organizacyjne wojskowej 

ochrony przeciwpożarowej, które współpracują z terenowymi strażami 

pożarnymi w zakresie udziału w zwalczaniu pożarów oraz działań 

związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęsk 

żywiołowych lub katastrof. 

 Przyjęcie przez ustawodawcę zasady jednoosobowego 

kierownictwa podczas prowadzonej akcji przeciwdziałania 

następstwom klęski żywiołowej ma na celu zagwarantowanie 

sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Należy 

pamiętać, że w przypadku powstania katastrofy lub klęski żywiołowej 

w akcji ratowniczej bierze udział wiele organów i instytucji, ważne jest 

więc należyte zharmonizowanie ich działań. Wspomniane wyżej 

podmioty ponoszą jednak główną odpowiedzialność za przebieg 

prowadzonej akcji ratowniczej. Osoby te mogą i powinny kierować 

działaniami innych podmiotów biorących udział w akcji, wydając w 

razie potrzeby niezbędne w tym zakresie decyzje i polecenia. 

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej prowadzi do uzyskania 

przez organy terenowe uprawnień do stanowienia aktów prawa 

miejscowego ograniczających konstytucyjne prawa i wolności 

człowieka i obywatela. Kompetencję tę posiadać będzie jednak tylko 

organ kierujący działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 

skutkom klęski lub ich usunięcia. Może on ograniczyć wyłącznie te 

prawa, które wskazane zostały w rozporządzeniu wprowadzającym 

stan klęski żywiołowej i tylko wtedy, gdy okażą się one niezbędne, 

zachowując przy tym dodatkowe wymagania co do treści aktu oraz 

sposobu jego ogłoszenia17. 

 W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania 

działaniami podczas stanu klęski żywiołowej można zawiesić 

                                                
17 J. Wilk, Stanowienie aktów prawa miejscowego jako sposób ograniczania praw i 
wolności obywateli w stanie klęski żywiołowej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, 
nr 4, s. 59. 
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uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, a nawet 

wojewody. Uprawnienia wójta zawiesza wojewoda – z własnej 

inicjatywy lub na wniosek starosty, uprawnienia starosty zawiesza 

wojewoda, a wojewodę może zawiesić w wykonywaniu jego 

obowiązków minister spraw wewnętrznych lub inny upoważniony 

minister. W razie takiego zawieszenia uprawnienia danego organu 

przejmuje pełnomocnik do kierowania takimi działaniami. Wyznacza go 

odpowiednio wojewoda lub minister18. 

  W usuwaniu skutków klęski żywiołowej uczestniczą: Państwowa 

Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, 

Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki ochrony zdrowia, Straż 

Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne 

państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby. Wszystkie 

urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby muszą uczestniczyć w akcji 

i podlegać osobom, które nią kierują. Siły Zbrojne wkraczają dopiero 

wówczas, gdy użycie innych środków i sił okazuje się niemożliwe lub 

niewystarczające. Działają wtedy pod dowództwem swych 

przełożonych służbowych i wykonują zadania określone przez 

wojewodę19.  

 Według ustawy o stanie klęski żywiołowej w gminach, powiatach 

i województwach działać muszą zespoły reagowania kryzysowego, a na 

szczeblu centralnym - Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej. Są one 

gremiami pomocniczymi, które zajmują się w szczególności: 

- monitorowaniem występujących klęsk żywiołowych i 

prognozowaniem rozwoju sytuacji; 

                                                
18 M. Mączyński, Władze publiczne w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach 
kryzysowych, [w:] Konstytucyjny system władz publicznych, red. P. Chmielnicki, 
Warszawa 2009, s. 335. 
19 Szczegółowe uregulowania kwestii uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w usuwaniu skutków klęski żywiołowej zawiera 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 (Dz. U. 2003, nr 41, poz. 347). 
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- realizowaniem procedur i programów reagowania w czasie stanu 

klęski żywiołowej; 

- opracowywaniem i aktualizowaniem planów reagowania 

kryzysowego;  

- planowaniem wsparcia organów kierujących działaniami na niższym 

szczeblu administracji publicznej; 

- przygotowywaniem warunków umożliwiających koordynację 

pomocy humanitarnej; 

- realizowaniem polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski 

żywiołowej20.  

Znacznej pomocy w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, 

katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych udzielają organizacje 

społeczne i stowarzyszenia. Są to takie organizacje, jak: Ochotnicze 

Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż itd. Organy 

administracji publicznej ponoszą jednak odpowiedzialność za przebieg 

akcji ratowniczej. Zobowiązane są więc do systematycznej koordynacji 

działań innych podmiotów uczestniczących w akcji ratowniczej. 

Ustawodawca nakłada na kierujących akcją ratowniczą obowiązek 

współpracy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej ze 

społecznymi organizacjami ratowniczymi, charytatywnymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami. Na wniosek lub za 

zgodą tych organów kierujący akcją ratowniczą mogą koordynować ich 

działalność. Szczególne znaczenie wśród tych organów ma Ochotnicza 

Straż Pożarna, działająca na podstawie przepisów ustawy - Prawo o 

stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicza 

Straż Pożarna została zaliczona przez ustawę o ochronie 

                                                
20 Sposoby tworzenia zespołów i ich funkcjonowania określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu 
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz 
Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. 2002, nr 
215, poz. 1818). 
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przeciwpożarowej do jednostek ochrony przeciwpożarowej i może 

zostać włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

 

Ograniczenia sfery wolności i praw jednostki 

 Jednym z zasadniczych skutków wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego, w tym również stanu klęski żywiołowej, jest 

ograniczenie sfery wolności i praw jednostki. Jest to kwestia niezwykle 

istotna z punktu widzenia człowieka i obywatela. 

 Z konstytucyjnej zasady legalizmu wynika, że organy władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że 

aktywność organów państwowych i innych związków publiczno – 

prawnych, którym państwo przekazało część swojej władzy jest 

zdeterminowana prawnie. Inaczej mówiąc podejmują one tylko takie 

działania, do których dyspozycja normy prawnej je upoważnia; a 

contrario obywatelom i innym podmiotom prawa wolno czynić 

wszystko, czego prawo nie zakazuje. Sfera wolnych zachowań ludzi nie 

ma jednak charakteru bezwarunkowego. Nierzadko ustrojodawca musi 

rozstrzygać o sprzecznościach interesów jednostek, ich praw oraz o 

konfliktach różnych wartości. Tym samym wyznaczyć musi granice 

korzystania z prawnie uznanych przez siebie wolności. Istnieją jednak 

prawa i wolności, które nie mogą być w żaden sposób ograniczone tj. 

wolności i prawa absolutne np. prawo do życia, wolność od tortur, 

wolność od nieludzkiego traktowania lub karania21. Granice korzystania 

z praw i wolności, nie mających charakteru absolutnego, wyznaczone 

zostały w Konstytucji RP. Mają one postać klauzul limitacyjnych oraz 

klauzuli derogacyjnej22.  

                                                
21 Zob. art. 38-40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
22 Zob. T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996, s. 31-33; 
tenże, Studium substancjalnych przesłanek dopuszczalności środków derogacyjnych, 
[w:] Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, red. T. Jasudowicz, Toruń 1997, 
s. 45 i n. 
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 Konstytucja RP w artykule 233 określa ramy regulacji 

ustawowych w zakresie dopuszczalnych i możliwych ograniczeń 

wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i 

stanowi konkretyzację, wyrażonej w art. 228 ust. 3, zasady 

konieczności ustawowej regulacji zakresu ograniczeń praw jednostki w 

czasie stanów nadzwyczajnych23. Uregulowania zawarte w art. 233 

Konstytucji RP nie byłyby jednak skuteczne bez istnienia gwarancji 

praw jednostki w stanach nadzwyczajnych, ustanowionych w treści art. 

22824. Należy do nich zaliczyć: wymóg wprowadzenia każdego rodzaju 

stanu nadzwyczajnego tylko na podstawie ustawy; możliwość 

wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczania w 

czasie stanu nadzwyczajnego praw jednostki; nakaz zachowania 

proporcjonalności działań podejmowanych w trakcie stanu 

nadzwyczajnego do stopnia istniejących zagrożeń i nakaz jak 

najszybszego        przywracania  normalnego funkcjonowania państwa; 

zakaz dokonywania w trakcie stanu nadzwyczajnego zmian 

unormowań gwarantujących prawa jednostki i zmiany ustawy o 

stanach nadzwyczajnych. 

 Konstytucja RP nie zostawia organom władz publicznych 

swobody w określaniu, jakie wolności i prawa mogą podlegać 

ograniczeniom25. Odsyłając do szczegółowych określeń w ustawach 

dotyczących poszczególnych stanów nadzwyczajnych Konstytucja RP 

wprowadza enumerację pozytywną wolności i praw człowieka i 

                                                
23 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 
193. 
24  W. J. Wołpiuk, Państwo wobec.. , s. 103. 
25 Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
stanowi: „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.  
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obywatela, które mogą być ograniczane w drodze derogacji26. W czasie 

stanu klęski żywiołowej ograniczyć można następujące prawa i 

wolności (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP): wolność działalności 

gospodarczej (art.22), wolność osobistą (art. 41 ust. 1, 3, 5), 

nienaruszalność mieszkania (art. 50), wolność poruszania się po 

terytorium państwa (art. 52 ust.1), prawo do strajku (art. 59 ust. 3), 

prawo własności (art. 64), wolność pracy (art. 65 ust. 1), prawo do 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1), prawo 

do wypoczynku (art. 66 ust. 2). 

 Jednocześnie ustrojodawca wprowadził w art. 233 ust. 2 

Konstytucji RP bezwzględny zakaz „ograniczenia wolności i praw 

człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania 

lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku”27.  

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) określa zakres 

podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń zawartych w art. 233 ust. 3 

Konstytucji RP oraz sposób, w jaki są wprowadzane. Podczas trwania 

stanu klęski żywiołowej można ograniczyć wolności i prawa człowieka i 

obywatela – dotyczy to zarówno osób fizycznych zamieszkałych lub 

czasowo przebywających na obszarze, gdzie obowiązuje stan klęski 

żywiołowej, jak również osób prawnych i jednostek bez osobowości 

prawnej, mających siedzibę lub działających na tym obszarze. W tak 

przymusowej sytuacji legalne są nakazy wydawane przez organy 

władzy do: przymusowego opróżniania lokali mieszkalnych bądź innych 

pomieszczeń; przymusowej rozbiórki budynków; nakazy ewakuacji; 

zakazy przebywania w określonych miejscach; wykorzystanie, bez 

zgody właściciela jego nieruchomości i rzeczy ruchomych.  

                                                
26 Zob. L. Wiśniewski, Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [w:] 

Prawa człowieka …, s. 157; K. Wojtyszek , Granice ingerencji ustawodawczej w sferę 
praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. 
27 Zob. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 
2000, s. 316. 
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Ustawodawca bardzo szeroko określa zakres podmiotowy 

dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

Wprowadza się je w czasie stanu klęski żywiołowej i stosuje wobec osób 

fizycznych zamieszkałych lub tylko czasowo przebywających na 

obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, 

niezależnie od przynależności państwowej tych osób. Sam fakt 

przebywania tych osób na zagrożonym terenie daje podstawę do 

stosowania wobec nich ograniczeń w zakresie korzystania przez nich z 

przysługujących im wolności i praw. Ograniczenia te stosuje się 

odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub 

prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony 

stan klęski żywiołowej. 

 W czasie stanu klęski żywiołowej wolno też zawiesić działalność 

określonych przedsiębiorców, nakazać lub zakazać prowadzenie 

działalności gospodarczej określonego rodzaju, zobowiązać 

pracodawcę do oddelegowania pracowników do dyspozycji organu 

kierującego akcją ratowniczą, wprowadzić reglamentację zaopatrzenia 

w określone artykuły, zmusić do poddania się badaniom lekarskim, 

leczeniu, szczepieniom ochronnym, kwarantannie, wprowadzić 

obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub zapewniających 

ochronę środowiska. Tę część katalogu zamyka zakaz imprez 

masowych, strajków, możliwość nakazu lub zakazu przemieszczania 

się, odstąpienia od określonych zasad bhp, jeśli nie powodują 

bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika. Załogi 

zakładów pracy mogą zostać zobligowane do zmiany systemu, wymiaru 

i rozkładu czasu pracy i wydłużenia okresu rozliczeniowego do 

dwunastu miesięcy, także do pracy w niedziele, święta i dni wolne od 

pracy, i wykonywania zajęć innego rodzaju niż wynikające z umowy o 

pracę.  
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Ograniczenia mogą wykraczać poza obszar klęski żywiołowej i 

dotyczyć również podmiotów funkcjonujących poza tym obszarem. Na 

podstawie przepisów ustawy, poza obszarem, na którym wprowadzono 

stan klęski żywiołowej, mogą zostać wprowadzone ograniczenia w 

transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz w ruchu jednostek 

pływających na śródlądowych drogach wodnych, morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym oraz w wykonywaniu pocztowych 

usług o charakterze powszechnym lub usług kurierskich. Natomiast 

odrębne przepisy określają ograniczenia w pracy urządzeń radiowych, 

nadawczych i nadawczo-odbiorczych oraz w wykonywaniu usług 

telekomunikacyjnych. 

 Świadczenia osobiste i rzeczowe, do których wolno organom 

władzy publicznej zobowiązać mieszkańców, mogą polegać na 

udzielaniu pierwszej pomocy; czynnym udziale w działaniu 

ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych przez 

kierującego akcją ratowniczą; wykonywaniu określonych prac; oddaniu 

do używania swych nieruchomości lub rzeczy ruchomych; 

udostępnieniu pomieszczeń ewakuowanym; przyjęciu na przechowanie 

i pilnowanie ich mienia; pełnieniu wart; zabezpieczeniu dóbr kultury. 

Od obowiązku takich świadczeń zwolnione są osoby do 16 lat i powyżej 

60 lat, osoby chore, niepełnosprawne, kobiety w ciąży i karmiące, 

opiekujący się dziećmi do lat 8, chorymi lub osobami 

niepełnosprawnymi.  

 Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela – w granicach 

określonych rozporządzeniem Rady Ministrów – wprowadzają organy 

kierujące działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom 

klęski żywiołowej lub ich usunięcia (np. wójt w drodze zarządzenia lub 

decyzji). Niezastosowanie się do zarządzonych ograniczeń jest 

zagrożone odpowiedzialnością karną (aresztem lub grzywną). 

Rozpoznawanie takich spraw następuje w oparciu o tryb przyspieszony 

w sprawach o wykroczenia. Niewykonane (lub tylko częściowo 
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wykonane) kary podlegają wykonaniu nawet po zakończeniu stanu 

klęski żywiołowej. Również nie zakończone postępowania w takich 

sprawach (wszczęte, ale nie zakończone orzeczeniem kończącym 

postępowanie) toczą się nadal, ale już na zasadach ogólnych. 

 

Podsumowanie 

  Z prawnego punktu widzenia istota każdego stanu 

nadzwyczajnego polega na tym, że wprowadza się go w sytuacji 

szczególnego zagrożenia, kiedy normalne, zwykłe środki prawne i 

instytucje ustrojowe okażą się niewystarczające i trzeba zawiesić lub 

ograniczyć na pewien czas wolności i prawa obywatelskie oraz zmienić 

kompetencje konstytucyjnych organów władzy przez istotne i 

nadzwyczajne zwiększenie uprawnień władzy wykonawczej. Regulacje 

instytucji stanu klęski żywiołowej wydają się zapewniać wzajemną 

kontrolę poszczególnych organów władzy publicznej, które mają 

możliwość zapobiegania nadmiernemu korzystaniu przez którykolwiek 

z nich ze swoich kompetencji czy tym bardziej ich przekraczania. Żaden 

z organów nie został w sposób nadmierny wyróżniony, bardziej niż 

wydaje się to konieczne w danych okolicznościach. Obywatele mają 

pełną świadomość, które ich prawa w jakim stopniu i na jak długi okres 

zostają w danej sytuacji ograniczone lub zawieszone. Organy władzy 

publicznej muszą wszak podawać określone akty prawne do 

wiadomości. Zagrożenie przed naruszeniem zasad demokracji 

wywołanych nadużyciem władzy w czasie trwania stanu klęski 

żywiołowej, zabezpieczone zostało także zasadami ochrony podstaw 

systemu prawnego. 
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Bezpieczeństwo społeczne w świetle  

polskiego ustawodawstwa 

 

Wprowadzenie 

Celem podjętych badań będzie odpowiedź na postawioną w tytule 

hipotezę badawczą. Źródło badań stanowić będzie literatura 

przedmiotu, ustawodawstwo polskie regulujące kwestie społeczno-

rodzinne, a także rządowe raporty i analizy. Rozważania należy 

rozpocząć od zdefiniowania „zagrożeń społecznych”. Zagrożenie to 

pewien stan psychiczny lub świadomościowy wywołany postrzeganiem 

zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub 

niebezpieczne, a z drugiej strony to czynniki obiektywne powodujące 

stany niepewności i obaw28.  

Rodzaje zagrożeń, według Gierszewskiego, można podzielić z 

uwagi na ich źródło powstania na: naturalne (pożary, susze, powodzie, 

mrozy, wiatry, trzęsienia ziemi opady itp.), militarne (agresja zbrojna, 

konflikt graniczny, atak na wybrany obiekt, brak systemu obronnego), 

techniczne (katastrofy komunikacyjne, budowlane, zagrożenia 

technologiczne), ekonomiczne (kryzys gospodarczy, krach na giełdzie), 

polityczne (kryzys polityczny, rządy niedemokratyczne), czy wreszcie 

społeczne (demografia, patologie społeczne, migracje, system opieki 

społecznej, służba zdrowia, edukacja)29. Słownik terminów z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego wyróżnia zagrożenia militarne i 

niemilitarne. Wśród zagrożeń militarnych wyróżnia obok politycznych, 

                                                
28 S. Korycki, System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994, s. 54. 
29 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii 
bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013, s. 267. 
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gospodarczych, ekologicznych, informacyjnych, właśnie zagrożenia 

społeczne30. Zagrożenia społeczne dzieli na zagrożenia socjalne i 

psychospołeczne. Zagrożenia socjalne dotyczą zjawisk, które mają 

swoje źródło w poszerzającej się sferze ubóstwa (brak lub niedostatek 

środków utrzymania), zaś psychospołeczne wiążą się z 

nierespektowaniem praw człowieka i podstawowych wolności31. Z kolei 

Leksykon polityki społecznej zagrożenia społeczne definiuje jako takie, 

których skutkiem jest brak lub niedostatek środków utrzymania32. 

Natomiast Piotr Zawadzki do najważniejszych zagrożeń społecznych w 

Polsce zalicza: masową emigrację ludności, starzenie się 

społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, wykluczenie 

społeczne (marginalizacja), patologie, korupcja i nepotyzm33. Zdaniem 

Leszczyńskiego, zagrożenia społeczne wpływają na jakość życia ludzi 

oraz godzą w egzystencjalne i biologiczne podstawy trwania narodu 

(państwa)34. 

Od zagrożeń społecznych należy odróżnić zagrożenia 

bezpieczeństwa społecznego. Do tych drugich zalicza się, zdaniem 

Golinowskiej: 1) szybką dynamikę starzenia się populacji, 2) zmiany w 

modelu rodziny, 3) zmiany w strukturze zatrudnienia, 4) wzrost 

bezrobocia strukturalnego, 5) ubóstwo, 6) wykluczenie społeczne 

imigrantów35. 

Z uwagi na ograniczenia redakcyjne autorka odniesie się tylko do 

wybranych zagrożeń społecznych t.j.: demografii, migracji i 

bezrobocia. 

                                                
30 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 1996, s. 89. 
31 Tamże. Zob. także R. Szarfenberg, Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie 
społeczne, [w:] Bezpieczeństwo socjalne, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2003, s. 86. 
32 B. Rysz-Kowalczyk red., Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2011. 
33 K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 
2009, s. 130. 
34 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009, 
s. 38. 
35 S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i sytemu zabezpieczenia 
społecznego „Polityka Społeczna” 2005, nr 11/12, s. 1-2. 



26 

 

 

Pojęcie rodziny w prawie polskim 

W prawie polskim brak jest jednolitej definicji rodziny. Inaczej 

definiuje się ją począwszy od prawa cywilnego, poprzez prawo 

spadkowe, jeszcze inaczej w prawie podatkowym, na pomocy 

społecznej skończywszy.  

W roku 2012 do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o 

Rzeczniku Praw Rodziny36. Wnioskodawcą był Klub Parlamentarny 

„Solidarna Polska”. Projekt niezwykle ciekawy, definiował pojęcie 

rodziny przytaczając aż sześć jej rodzajów: pełna, bezdzietna, 

wielodzietna, zastępcza, niepełna, zrekonstruowana37. Niestety 

przepadł on 9 listopada 2012 r. w głosowaniu nad przyjęciem wniosku 

o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o 

Rzeczniku Praw Rodziny, gdzie za odrzuceniem opowiedziało się 282 

posłów PO, PSL-u, SLD, RP. Za kontynuowaniem prac nad tym 

projektem optowali posłowie Solidarnej Polski i PiS-u. Do dnia 

dzisiejszego nie podjęto prac parlamentarnych nad poprawioną wersją 

wspomnianego projektu, mimo, że takie były postulaty doktryny38. 

Brak definicji „rodziny” w prawie rodzinnym podkreślał także 

Rzecznik Praw Dziecka, który powołał w 2012 r. Komisję Kodyfikacyjną 

Prawa Rodzinnego, analizującą prawo rodzinne z punktu widzenia 

zabezpieczenia interesów dziecka i rodziny. Zdaniem Rzecznika, 

polskie prawo nie nadąża za zmianami społecznymi, które nastąpiły w 

ciągu ostatnich 20 lat i obecnie istnieje konieczność skodyfikowania 

zasad prawa rodzinnego oraz ujednolicenia pojęcia „rodziny”. 

                                                
36 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-227-2012/$file/7-020-227-
2012.pdf, [dostęp: 31.07.2018].  
37 Art. 2 ust. 1-7 projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny. 
38 Zob. więcej M. Seroka, Odrzucenie ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny – słuszna 
decyzja czy błąd ustawodawcy?, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 
Humanitarnego” 2012, nr 3, s. 237-250. 
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O zrekonstruowanie definicji rodziny pokusił się Trybunał 

Konstytucyjny. Stwierdził on w wyroku39, że „ za rodzinę należy każdy 

trwały związek dwóch lub więcej osób, składający się z co najmniej 

jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, 

prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi. Rodzina może być 

„pełna”, w tym „wielodzietna” lub „niepełna”. Rodzina „pełna” składa 

się z dwojga osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i 

związanych więzami uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie 

wspólnego dziecka (dzieci). Rodzinę „niepełną” tworzy natomiast jeden 

dorosły i wychowywane przez niego dziecko (dzieci)”. Trybunał nie 

odnosi się do relacji bezdzietnych małżonków, konkubentów czy nawet 

rodzeństwa, co w potocznym rozumieniu też oznacza rodzinę. 

W 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości został powołany 

pełnomocnik do spraw konstytucyjnych praw rodziny. Pełnomocnik 

pytany przez dziennikarzy, czyim czuje się przedstawicielem, 

odpowiedział, że przyjęta przez niego definicja rodziny odnosi się do 

rozważań zaproponowanych przez Trybunał Konstytucyjny.  

 

Wybrane zagrożenia społeczne 

a) Demografia 

Polska weszła w fazę załamania demograficznego. Od końca lat 

90-tych występuje stała tendencja spadku liczby urodzeń, co 

spowodowało niż demograficzny. Demografowie przewidują, że w 

latach 2000-2060 przy tak niskim wskaźniku dzietności, nastąpi 

stopniowy spadek ludności z 38,7 mln do ok. 29,2-32,0 mln obywateli. 

Następstwem takiego spadku będzie niewątpliwie szybki proces 

starzenia się społeczeństwa. Obecnie można już dostrzec skutki tego 

zjawiska takie jak zamykanie szkół podstawowych czy zwalnianie 

nauczycieli. Na rynku pracy będzie mało młodych ludzi, a wzrastać 

                                                
39 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. Sygn. akt SK 62/08. 
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będzie liczba emerytów. Taka sytuacja doprowadzić może do załamania 

systemu emerytalnego40. Wzrost dzietności zależy nie tylko od kobiet, 

ale w dużej mierze pod państwa i społeczeństwa. Państwo powinno 

służyć wsparciem, aby połączyć dwie sfery życia kobiety: zawodową i 

rodzinną. Bez pomocy państwa, zdaniem Leszczyńskiego, kobiety będą 

prawdopodobnie podejmowały decyzje o realizacji własnej drogi 

zawodowej i odsuwaniu planów macierzyńskich na dalszy plan41. Czy 

państwo zatem podejmuje działania przeciwdziałające zmianom 

demograficznym? W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, 

dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa państwa, autorzy zwracają 

uwagę na przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa 

demograficznego. Demografia stanowi istotny składnik bezpieczeństwa 

narodowego, wpływający na wszystkie aspekty jego potencjału. 

Strategicznym zadaniem w tym obszarze jest zahamowanie obecnych 

i prognozowanych niekorzystnych zmian demograficznych w Polsce. 

Istotne w tym zakresie jest tworzenie warunków sprzyjających 

zwiększaniu liczby urodzeń oraz wsparcie rodzin z dziećmi na 

utrzymaniu. Stanie się to możliwe dzięki umiejętnie prowadzonej 

polityce rodzinnej, rynku pracy oraz mieszkaniowej. Kluczowe będą też 

działania na rzecz ochrony osób starszych oraz odpowiednia polityka 

migracyjna42.  

Obecnie działania rządu na rzecz osób starszych to Rządowy program 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, który 

zakłada włączenie osób starszych w życie społeczności lokalnych, 

wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszymi pokoleniami oraz 

podtrzymanie ich aktywności po zakończeniu kariery zawodowej. 

                                                
40 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, 

Warszawa 2011, s. 70-71. 
41 Tamże, s. 72. 
42 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, 
s. 39. 
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W ramach tego programu można ubiegać się o dotacje na 

realizację m.in. edukacji osób starszych, aktywność społeczną, 

partycypację osób starszych, czy usługi społeczne dla osób starszych43. 

Ponadto, rząd uruchomił program Sernior-WIGOR, w wyniku którego 

mają powstać dzienne domy seniora. Planuje się, że w tym roku 

powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek, każda z ok. 

20 miejscami dla seniorów. W pierwszej kolejności będą one tworzone 

w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim 

odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia44. 

Z kolei na rzecz młodych powstał rządowy program leczenia 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016. 

Na dzień 1 lipca 2015 r. metodą in vitro urodziło się 2287 dzieci (po 2 

latach obowiązywania programu)45. Wprowadzono także program 

„Mieszkanie dla młodych” dla osób do 35 roku życia nie posiadających 

wcześniej mieszkania, dzięki któremu para może uzyskać dopłatę w 

wysokości 10% do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw 

bez dzieci, 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw 

wychowujących co najmniej jedno dziecko; dodatkowe 5 % na 

wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, 

którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie 

przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowane dziecko46. 

Dobrą wiadomość stanowi wzrost przyrostu naturalnego w 

województwie warmińsko-mazurskim. Po odnotowanym ujemnego 

przyrostu w 2013 r., w 2014 r. nastąpił jego ponowny wzrost, bowiem 

wzrosła liczba urodzeń, a zmniejszyła się liczba zgonów47. 

 

                                                
43 www.mpips.gov.pl [dostęp: 30.07.2015 r.]. 
44 Tamże. 
45 www.invitro.gov.pl/aktualnosci/ [dostęp: 30.07.2018]. 
46 www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych [dostęp: 
30.07.2018]. 
47 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 
2014 r. Główny Urząd Statystyczny, maj 2015, dalej „Raport GUS”. 
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a) Migracja 

Migracje to zmiana stałego miejsca zamieszkania lub miejsca 

czasowego pobytu w obrębie terytorium państwa lub w ramach 

przepływu ludności między państwami. Formami migracji są m. in. 

emigracja (dobrowolne opuszczenie kraju rodzinnego) i imigracja 

(przyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się na stałe)48. Szacuje się, 

że po wejściu Polski do Unii Europejskiej z kraju wyjechało ok. 2 mln 

Polaków. W latach 2007-2008 skala emigracji przestała rosnąć. W roku 

2010 r. ponownie odnotowano wzrost wyjeżdżających do takich krajów 

UE jak Belgia, Francja, Niderlandy czy Niemcy49. 

Ta sytuacja znajduje wciąż odzwierciedlenie w województwie 

warmińsko-mazurskim. Jak podaj GUS, w latach 2013-2014 saldo 

migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały było 

ujemne. Oznacza to, że w poszczególnych latach badanego okresu 

liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego przewyższała liczbę osób 

zameldowanych na pobyt stały w tym czasie (w 2014 r. o 3 576, w 

2013 r. o 3 698, a w 2010 r. o 2 706). Badanie migracji zagranicznych 

województwa wykazało, że tylko w 2010 r., liczba imigrantów była 

wyższa niż emigrantów (o 15 osób), natomiast w pozostałych latach 

sytuacja była odwrotna. W kraju ujemne saldo migracji obserwowano 

w całym badanym okresie. W 2014 r. w województwie warmińsko-

mazurskim tylko w powiecie olsztyńskim, ełckim i w Olsztynie saldo 

migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały przyjęło 

wartość dodatnią50. 

Zjawisko migracji rodzi konsekwencje zarówno pozytywne, ale i 

negatywne. Migracja powoduje podniesienie standardu życia, 

zatrudnienie, sfinansowanie bieżących wydatków, lepsze wyposażenie 

                                                
48 J. Gierszewski, dz. cyt., s. 358. 
49 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., s. 88-89. 
50 Raport GUS. 
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gospodarstw domowych, co skutkuje mniejszą skalą biedy, niższymi 

wydatkami na świadczenia społeczne. Z kolei do negatywnych zaliczyć 

można rozpad związków małżeńskich, rodzin, pracę poniżej 

kwalifikacji, ucieczkę młodych osób do większych ośrodków 

miejskich51. 

b) Bezrobocie 

Bezrobocie pojawiło się w Polsce w wyniku transformacji 

gospodarczej, która miała miejsce na początku lat 90-tych ubiegłego 

wieku. Polegała ona na przejściu z systemu centralnie planowanego do 

gospodarki rynkowej. Jak podaje Janukowicz, w 2009 r. stopa 

bezrobocia wynosiła 11,9 %, a prawie 2 mln Polaków pozostawało bez 

pracy52. W czerwcu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 10,3%53. 

Na podstawie raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. stopa bezrobocia 

wynosiła w województwie prawie 10% (5 miejsce w kraju – po 

podkarpacki, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim). W 

ujęciu rocznym w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano 

spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jednocześnie 

odnotowano wzrost liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia. Stopa 

bezrobocia, podobnie jak w latach ubiegłych, była najwyższa w kraju. 

W końcu grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych  

w powiatowych urzędach pracy województwa warmińsko- -

mazurskiego wyniosła 98,1 tys. osób i była niższa od zanotowanej 

przed rokiem (o 17,7 tys. osób, tj. o 15,3%), jak i w 2010 r. (o 7,8 

tys. osób, tj. o 7,4%). Podobne zmiany obserwowano w skali kraju – 

                                                
51 P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Współczesne migracje Polaków, Warszawa 2007, s. 
15. 
52 P. Janukowicz, Bezrobocie długotrwałe i jego skutki, [w:] Człowiek u progu 
trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, red. M. Plopa, t.4, Elbląg 2011, s. 327. 
53 Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – czerwiec 2015 r. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, s. 1. 
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na koniec 2014 r. liczba bezrobotnych była o 15,4% niższa niż rok 

wcześniej, a w stosunku do 2010 r. nastąpił spadek o 6,6%. 

Wśród młodych ludzi nadal występował wysoki odsetek 

bezrobotnych. W końcu grudnia 2014 r. najliczniejszą grupę wśród 

bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (27,0 tys.). 

Zmniejszył się także udział bezrobotnych w wieku 18–24 lata (o 2,0 p. 

proc. do 17,2%). Zwiększył się natomiast udział bezrobotnych osób w 

grupach wieku – 55 lat i więcej oraz 35–44 lata. Największe trudności 

ze znalezieniem zatrudnienia miały osoby z krótkim stażem pracy (1–

5 lat), które łącznie stanowiły 23,6% ogólnej liczby bezrobotnych54. 

Długotrwały brak zatrudnienia, a co za tym idzie, brak 

wynagrodzenia za pracę, przyczynia się do pogorszenia warunków 

ekonomicznych zarówno bezrobotnego, jak i jego rodziny. Osoby te 

często są zagrożone biedą i wykluczeniem społecznym. Bezrobocie 

długotrwałe ma negatywne konsekwencje także dla finansów 

publicznych, ponieważ wpływy z podatków do budżetu są niższe, a 

wydatki na zasiłki socjalne i programu aktywizacji zawodowej są 

wyższe55. 

W programach walki z bezrobociem postuluje się zmianę 

przepisów kodeksu pracy, umożliwiającą stosowanie umów mniej 

zobowiązujących pracodawcę. Rynek pracy uzdrowić może ożywienie 

gospodarcze, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Należy 

stworzyć też nowe miejsca pracy. Wreszcie ograniczenie bezrobocia 

wymaga też głębokiej reformy finansów publicznych56. 

G. Baczewski postuluje dwie zmiany dotyczące rynku pracy w 

Polsce, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo społeczne. Po 

pierwsze wdrożenie modelu flexcurity, który powinien składać się z 4 

                                                
54 Raport GUS. 
55 P. Janukowicz, dz. cyt., s. 332-333. 
56 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, s. 
90. 
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komponentów57. Model flexcurity powinien także wspierać równość płci 

przez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do dobrej 

jakości miejsc pracy. Po drugie należy poprawić sytuację osób młodych 

na rynku pracy, poprzez zwiększenie dostępu, poprawę jakości 

szkoleń, dostosowania ich treści do zapotrzebowania na rynku pracy, a 

także zwiększenia samozatrudnienia58. 

 

Zakończenie 

Polska rodzina znajduje się pod ochroną kilkunastu ustaw m.in.: 

1) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie59; 2) ustawa o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej60; 3) ustawa o Karcie 

Dużej Rodziny61; 4) ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży62; 5) ustawa 

o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego 

mieszkania63; 6) ustawa o pomocy społecznej64; 7) kodeks rodzinny i 

opiekuńczy65; 8) ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w trakcie choroby i macierzyństwa66; 9) ustawa o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych67; 10) ustawa o pomocy państwa w nabyciu 

                                                
57 1) elastyczne i przewidywalne warunki umów, 2) kompleksowa strategia uczenia 

się przez całe życie, 3) skuteczna aktywizacja polityki rynku pracy, pomagającej w 
radzeniu sobie z szybkimi zmianami, ułatwiającej zmianę pracy, 4) nowoczesne 
systemy zabezpieczenia społecznego, zapewniające odpowiednie wsparcie 
dochodów, ułatwiające mobilność na rynku pracy oraz ułatwiające godzenie pracy z 
życiem prywatnym. 
58 G. Baczewski, Tendencje na polskim rynku pracy i ich wpływ na bezpieczeństwo 
społeczne, [w:] Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, red. 
A. Skrabacz, S. Sulowski, Warszawa 2012, s. 147, 149, 161. 
59 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2005.180.1493 z późniejszymi zmianami). 
60 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2015.332 tekst jednolity). 
61 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1863). 
62 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U.1993.17.78 z późniejszymi zmianami ). 
63 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U.2012.90 z późniejszymi zmianami). 
64 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2015.163 z późniejszymi zmianami). 
65 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2015.583 tekst jednolity). 
66 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U.2014.159 tekst jednolity). 
67 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.2009.167.1322 z późniejszymi 
zmianami). 
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pierwszego mieszkania przez młodych ludzi68; 11) ustawa o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 369. 

Pomimo szeregu ustaw regulujących kwestie związane z ochroną 

rodziny wciąż pod wieloma aspektami rodzina dotknięta jest 

zagrożeniami społecznymi. Przede wszystkim ustawodawca polski, aby 

mógł w pełni realizować ochronę rodziny, musi ujednolicić jej 

rozumienie w prawie, choćby przez stworzenie niezmiennej definicji  

z uwzględnieniem jej różnych odmian, która byłaby w każdym z aktów 

prawnych rozumiana jednakowo. 

Niestety wciąż pozostaje nierozwiązany problem ubóstwa osób 

starszych, podyktowany niskimi emeryturami, a także niezwykle 

utrudnionym dostępem do bezpłatnej opieki medycznej, z uwagi na 

wielomiesięczne kolejki, co powoduje konieczność korzystania 

(pomimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego) z płatnych usług 

lekarzy. Równie istotnym problem jest brak funduszy na lekarstwa dla 

osób starszych. Niestety Sejm w 2014 r. odrzucił projekt nowelizacji 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewidujący bezpłatne 

zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok 

życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę. Rozwiązanie to miało 

dotyczyło ok. 108 tys. osób. 

Podobnie problem niżu demograficznego wciąż jest nie do końca 

rozwiązany wieloaspektowo. Z jednej strony państwo wspiera w 

polityce mieszkaniowej, ale z drugiej, zaniedbuje kwestie bezrobocia. 

Młodzi ludzie wstępując na rynek pracy, albo nie zdobywają etatu, albo 

mają umowę tzw. śmieciową (banki niechętnie udzielają kredytu 

osobom bez umów na czas nieokreślony), albo też uzyskawszy pracę 

przez długi okres otrzymują najniższe wynagrodzenie, co nie pozwala 

im na powiększenie rodziny z racji tak niskich dochodów. 

                                                
68 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1304 z późniejszymi zmianami). 
69 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U.2013.1457 tekst jednolity). 
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Odpływ ludzi powoduje z jednej strony starzenie się społeczeństwa, 

a z drugiej ujemny przyrost naturalny, głównie z tej przyczyny, że kraj 

opuszczają zazwyczaj młode osoby w wieku rozrodczym. Widomo 

bezrobocia i braku środków do życia zmusza młodych Polaków do 

emigracji, ponieważ polityka prorodzinna i mieszkaniowa państwa nie 

zapewnia wystarczającego wsparcia w tym zakresie. 

Należy jednoznacznie podkreślić, iż program wsparcia dla 

migrantów powrotnych nie miał za zadanie aktywnego zachęcania 

Polaków do powrotów, lecz raczej ułatwienie im takiej możliwości w 

przypadku podjęcia decyzji o wyjeździe z kraju emigracji. 

Podstawowym narzędziem mającym ułatwić decyzję o powrocie jest 

stale aktualizowany portal internetowy „Powroty”70, obecnie 

funkcjonujący w ramach projektu „Zielona Linia. Centrum 

Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”72. Niestety, jak 

wskazują statystki, to wciąż za mało, aby skłonić rodaków do stałego 

powrotu do kraju.  

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo bogatego 

ustawodawstwa chroniącego polską rodziną, wciąż boryka się ona z 

ubóstwem, niestabilnością zatrudnienia, słabą polityką mieszkaniową, 

a przede wszystkim „demograficznym tsunami”. W skrajnych 

prognozach szacuje się bowiem liczbę mieszkańców Polski w 2050 r. 

odpowiednio na 32,1 mln73. W niektórych opracowaniach spotkać też 

można stanowisko, że przy tak wolnym przyroście naturalnym, Polska 

może zniknąć z mapy Europy za 127 lat. Oby ten scenariusz nie powiódł 

się. 
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Jarosław Kaczorek 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Rola i zadania Straży Granicznej  

w systemie bezpieczeństwa państwa 

 

 

Wstęp 

Instytucje takie jak wojsko czy policja nie są w stanie w pełni 

zapewnić bezpieczeństwa państwa i jego społeczeństwa. W związku z 

tym, tworzy się szereg instytucji mających na celu wspomaganie 

powyższych jednostek w osiągnięciu stabilności i bezpieczeństwa 

państwa. Jedną z tego typu instytucji jest Straż Graniczna, która 

kontroluje ruch graniczny i ochrania granice państwa. Przedmiotem 

poniższych rozważań jest ukazanie roli jaką spełnia obecnie Straż 

Graniczna.  

 

Pojęcie Straży Granicznej 

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną 

formacją, którą do życia powołała Ustawa z dnia 12 października 1990 

roku o Straży Granicznej74. Jednakże funkcjonowanie powyższej 

instytucji rozpoczęło się dopiero 16 maja 1991 roku wraz z 

rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza75. Poprzednik Straży 

Granicznej – WOP był bardziej formacją o charakterze wojskowym. 

Natomiast obecnej nadano status policji granicznej76.  Granica jaka 

                                                
74 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U, nr 116, poz. 675. 
75 B. Kaczmarczyk, Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży 
Granicznej, Szczytno 2012, s. 29. 
76 A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013, 

s. 168. 
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podlega jej ochronie wynosi 3511 km granicy lądowej, do której 

wliczone jest 440 km granicy morskiej. 

Jeżeli chodzi o zarządzanie wyżej wymienioną jednostką, to jej 

centralnym organem jest Komendant Główny Straży Granicznej, który 

podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Komendant jest przełożonym 

wszystkich funkcjonariuszy granicznych i sprawuje nad nimi nadzór. 

Jednakże w celu sprawniejszego wykonywania powierzonych zadań 

utworzono terenowe jednostki organizacyjne, którymi są: oddziały 

Straży Granicznej oraz placówki i dywizjony Straży Granicznej. Straż 

Graniczna składa się z następujących oddziałów:  

a) Warmińsko-Mazurski OSG (Kętrzyn), 

b) Podlaski OSG (Białystok), 

c) Nadbużanski OSG (Chełm), 

d) Bieszczadzki OSG (Przemyśl), 

e) Śląsko-Małopolski OSG (Racibórz), 

a. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG (Nowy Sącz), 

f) Nadodrzański OSG (Krosno Odrzańskie), 

g) Morski OSG (Gdańsk), 

h) Nadwiślański OSG. 

 

Rozwój Straży Granicznej 

Proces przekształceń Straży Granicznej zapoczątkowało 

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Jedne granice, tj. granica 

polsko-niemiecka, polsko-czeska, polsko-słowacka, polsko-litewska 

przybrały charakter granic wewnętrznych Unii, zaś pozostałe, tj. 

polsko-białoruska, polsko-rosyjska, polsko-ukraińska granic 

zewnętrznych Unii77. Podkreślić należy, iż przystąpienie do Unii, a w 

konsekwencji wejście do strefy Schengen wiązało się ze zniesieniem 

kontroli granicznych na granicach wewnętrznych Unii, jednakże nie jest 

                                                
77 B. Kaczmarczyk, dz. cyt., s. 32. 
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to równoznaczne z zaprzestaniem stosowania przepisów prawnych 

regulujących przekraczanie granicy. Polska ma prawo stosować 

kontrole w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa czy też 

zagrożenia porządku publicznego. Jednostki będące na wewnętrznej 

granicy Unii nadal wykonują swoje zadania związane z kontrolą 

dokumentów, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, przeciwdziałanie 

przemytowi narkotyków i innych środków. Członkowstwo w NATO i 

popieranie polityki Stanów Zjednoczonych w walce z 

międzynarodowym terroryzmem sprawia, że Straż Graniczna musi 

zapobiegać przenikaniu terrorystów na obszar Polski78. 

Obecnie rola Straży Granicznej ewoluuje. Istotnym dokumentem 

w tym zakresie jest „Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania 

Straży Granicznej na lata 2009-2015”. Celem powyższego dokumentu 

jest przekształcenie jednostki w nowoczesną służbę graniczno-

imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą za dokonywanie 

odpraw granicznych i ochraniającą granicę zewnętrzną UE, realizującą 

zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, 

przestępczości cudzoziemców, a także przestępczości transgranicznej. 

 

Akty prawne regulujące kwestie związane ze Strażą Graniczną 

Szereg aktów prawnych reguluje kwestie dotyczące Straży 

Granicznej. Wśród nich należy wymienić:  

1. Ustawę o Straży Granicznej, 

2. Ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 

państwowej79, 

3. Ustawę z 26 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

RP80, 

                                                
78 A. Misiuk, dz. cyt., s. 173. 
79 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz.U. 2009, 
nr 12, poz. 67. 
80 Ustawa z 26 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz.U. 2012, 
poz. 461. 
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4. Ustawę z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym81, 

5. Ustawę z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej82. 

 

Zadania Straży Granicznej 

Przepisy prawa nadają Straży Granicznej szeroki zakres 

uprawnień. Często mają one charakter policyjny, dzięki czemu 

funkcjonariusze oraz formacja jako całość stają się integralnym 

elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa83. Wyżej 

wymieniona formacja realizuje swoje zadania poprzez ochronę granic, 

na którą składają się czynności operacyjno-rozpoznawcze, pełnienie 

służby granicznej, prowadzenie postępowań przygotowawczych. Jeżeli 

chodzi o czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywane przez Straż 

Graniczną to zalicza się do nich: zakup kontrolowany, przesyłka 

nadzorowana, kontrolowana łapówka. Ponadto funkcjonariusze 

graniczni dokonują kontroli ruchu granicznego poprzez ustalanie 

legalności przekraczania granicy bądź też przeciwdziałania 

nielegalnego przekraczania granicy.  Straż Graniczna upoważniona jest 

również do wydawania zezwoleń na przekroczenie granicy. Co więcej, 

podobnie jak w przypadku Służby Celnej ma rozpoznawać, zapobiegać 

i wykrywać przestępstwa, a także ścigać ich sprawców w zakresie 

własnych właściwości. W szczególności Straż Graniczna ma gromadzić 

i przetwarzać informacje z zakresu ochrony granicy państwowej i 

kontroli ruchu granicznego. Powyższa kontrola ruchu granicznego 

oznacza, iż funkcjonariusze graniczni upoważnieni są do sprawdzenia 

autentyczności dokumentu, który uprawnia do przekroczenia granicy, 

stwierdzenia tożsamości oraz ustalenia czy dana osoba nie jest 

poszukiwana. Poza tym mogą dokonywać kontroli przedmiotów i 

                                                
81 Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. nr 113, poz. 985. 
82 Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2014, poz. 333. 
83 D. Magierek, Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-
2004), Toruń 2011, s. 75. 
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towarów przewożonych pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa 

państwa. Szereg zadań, które zostały nałożone na Straż Graniczną 

oznacza, iż odgrywa ona ogromną rolę w sprawowaniu bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. Od jej sprawnego prosperowania i rzetelnego 

wypełniania obowiązków przez funkcjonariuszy zależy prawidłowe 

funkcjonowanie i bezpieczeństwo kraju84. 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na istniejące instytucje 

zostały nałożone nowe zadania. Z powodu swobodnego przepływu osób 

i zniesieniu kontroli granicznych utworzono System Informacyjny 

Schengen (SIS), który stanowi bazę danych, w związku z czym pozwala 

na sprawdzanie osób. Straż Graniczna jest jednym z uprawnionych 

instytucji posiadających dostęp do powyższego systemu, co 

jednoznaczne jest z nowymi obowiązkami. Straż Graniczna ma dążyć 

do przestrzegania przepisów dotyczących wwozu towarów, 

przeciwdziałać przemytowi narkotyków. 

Straż Graniczna zobligowana jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 

publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego85. Ponadto 

zajmuje się ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu 

międzynarodowym. Ogromne znaczenie mają metody jakimi 

realizowane są zadania powierzone Straży Granicznej. Działają poprzez 

wykonywanie patroli, wykonywanie konwojów i wart ochronnych, 

dokonywanie odpraw granicznych. Nadmienić należy, iż 

funkcjonariusze graniczni upoważnieni są do dokonywania uprawnień 

administracyjno-prawnych, do których zalicza się m.in.: wydawanie 

wiz, nakładanie grzywien, wydawanie decyzji o odmowie wjazdu do 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

                                                
84 Tamże s. 64. 
85 M. Ilnicki, Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowo-
prawne, Toruń 2011, s. 121. 
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W przypadku zagrożenia nienaruszalności granic, 

niepodporządkowania się wydanym poleceniom lub bezpośredniego 

zagrożenia dla życia bądź zdrowia własnego lub innej osoby, 

funkcjonariusze Straży Granicznej mają prawo użyć środków przymusu 

bezpośredniego, między innymi psów i pałek służbowych, fizycznych i 

technicznych środków służących do obezwładniania bądź 

konwojowania osób lub do zatrzymywania pojazdów, indywidualnych 

chemicznych środków obezwładniających, a także paralizatorów 

elektrycznych. Oczywiście funkcjonariusze mogą stosować jedynie 

środki odpowiadające potrzebie wynikającej z zaistniałej konkretnej 

sytuacji, niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się osób, 

względem których te środki zostały zastosowane. Gdyby powyższe 

środki przymusu bezpośredniego okazały się nieskuteczne, 

funkcjonariusze Straży Granicznej mają jeszcze prawo do użycia broni 

palnej, jednak przypadki takiego użycia są ściśle określone przepisami 

ustawy. 

 

Współpraca Straży Granicznej z innymi podmiotami 

Straż Graniczna, by w pełni realizować swoje zadania statutowe, 

współpracuje z innymi służbami państwowymi. Najczęściej spotykana 

jest współpraca z funkcjonariuszami Policji oraz Służby Celnej. Nie 

dotyczy ona jedynie działań i kontroli w przejściach granicznych, ale 

obejmuje swym zasięgiem całe terytorium Polski. Związane z 

współdziałaniem powstające mieszane patrole oraz wspólne kontrole w 

noclegowniach i na bazarach sprzyjają zwiększeniu wykrywalności osób 

nielegalnie przebywających w Polsce, jak i przemycany towar. 

Uregulowania prawne koordynacji są jednocześnie regulacjami 

dotyczącymi współpracy Służby Celnej z Policją.  

W związku z powyższym należy tutaj wskazać dwa akty. Pierwszym jest 

porozumienie między Komendantem Głównym Policji, Komendantem 

Głównym Straży Granicznej i Szefem Służby Celnej z dnia 11 
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października 2007 roku, a drugim rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 18 października 2010 roku. W przypadku tych służb ich 

współpraca regulowana jest także poprzez podpisywane przez 

poszczególne Izby Celne i oddziały Straży Granicznej dokumenty 

dotyczące organizacji i odpraw celnych oraz ruchu granicznego na 

konkretnych przejściach granicznych. Porozumienia zawierane przez 

służby precyzują ich współdziałanie co do wzajemnej wymiany 

informacji oraz działań w nagłych sytuacjach. Głównym celem jest 

usprawnienie ruchu granicznego poprzez zwiększenie liczby odpraw. 

Ponadto dąży się do eliminowania powtarzających się czynności 

dokonywanych przez funkcjonariuszy celnych i Straż Graniczną. Dzięki 

współpracy tworzone są rozwiązania umożliwiające sprawniejsze i 

szybsze przekroczenie granicy przez osoby, które nie posiadają 

towarów podlegających ocleniu. Powstałe rozwiązania to: 

a) one stop – ma na celu jednoczesną kontrolę graniczną i 

odprawę celną osób i pojazdów, dokonaną poprzez jedno 

zatrzymanie pojazdu; 

b) zielone pasy – służą do szybkiego przekraczania granicy,  

ale tylko dla osób, które deklarują, iż nie przewożą towarów 

podlegających ocleniu na przejściach granicznych: Bezledy, 

Bobrowniki, Dorohusk,  Gołdap, Gronowo, Grzechotki, Korczowa, 

Krościenko, Kuźnica, Terespol, Sławatycze, Medyka, Hrebenne; 

c) zielone korytarze – stanowią połączenie zielonych pasów w 

Dorohusku, Hrebennem i Korczowej z jednakowym ciągiem 

ruchu odpraw po  ukraińskiej stronie. 

Ponadto istnieją także inne wdrożone i już przetestowane 

rozwiązania służące usprawnieniu ruchu. Wśród nich można wyróżnić: 

system e-Booking BUS, który polega na poinformowaniu służb o 

planowanym przyjeździe. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej współpracują także z Służbą 

Ochrony Kolei, Górskim i Tatrzańskim Ochotniczymi Pogotowiami 
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Ratunkowymi, Strażami Miejskimi, Inspekcją Weterynaryjną, służbami 

ochrony lotnisk. 

 

Podsumowanie 

 Współczesna Straż Graniczna odgrywa znaczącą rolę w 

zapewnieniu bezpieczeństwa Polski. Przede wszystkim widać to 

analizując poszczególne kompetencje powyższej formacji, a także 

systematyczne wzrastanie jej uprawnień. Straż zapewnia skuteczną 

ochronę przed zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i 

zewnętrznymi. Gdyby nie istniała instytucja jaką jest Straż Graniczna, 

wzrosłaby przestępczość, a także nielegalna migracja oraz nie byłoby 

jednostki odpowiedzialnej za kontrolę ruchu granicznego. 
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Wojciech Kotowicz 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Wolność słowa jako jeden z fundamentów  

państwa demokratycznego 

 

 

Wprowadzenie 

 Liberalno-demokratyczne koncepcje ustrojowe opierają się na 

kilku podstawowych założeniach, z których główne dotyczą gwarancji 

w zakresie określonych wolności obywatelskich. W rozważaniach 

dotyczących wzajemnych stosunków zachodzących pomiędzy 

jednostką a państwem wolność uznawana jest za wartość podstawową. 

Rozumiana jest przy tym bardzo szeroko – jednostka może czynić 

wszystko w granicach, które są wyznaczone przez prawa innych. 

Koncepcja ta jest najczęściej przyjmowana przez państwa, które chcą 

mienić się demokratycznymi, a praktyczne gwarancje owych zasad 

otrzymują normy rangi konstytucyjnej86. Jakkolwiek państwa 

współczesne odstąpiły od wielu założeń doktryny liberalnej, a inne w 

znacznym stopniu ją zmodyfikowały, to wolność słowa nadal pozostała 

immanentną cechą  ustrojową współczesnych demokracji zachodnich. 

 Pojęcie „wolność słowa” oznacza swobodę w zakresie 

uzewnętrzniania własnych myśli wobec innych osób w formie możliwej 

do odbioru, wyrażonych w procesie komunikowania się ludzi87. 

Mówienie o prawie do wolności słowa sugeruje, że wypowiedzi 

zasługują na wyższy stopień ochrony prawnej w społeczeństwie, niż 

                                                
86 E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2007, s. 41-42. 
87 J. Braciak, Wolność słowa w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd 
Prawa” 1997, nr 37, s. 49. 
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wiele innych form zachowań. Papierkiem lakmusowym sensownej 

analizy wolności słowa jest kwestia granic swobodnego korzystania z 

prawa do wolności wypowiedzi; granice te są zdeterminowane przez 

racje, dla których popieramy wolność słowa; te racje z kolei, są 

ucieleśnione w wartościach, którym zasada wolności słowa ma służyć. 

Jest oczywiste, że jeżeli wolność słowa ceniona jest wyżej niż wiele 

innych wartości politycznych, to muszą istnieć ku temu poważne 

powody88. Zanim ukształtowała się  akceptowana powszechnie teoria 

wolności słowa podejmowane były różne próby uzasadnienia i 

wyznaczenia jej granic.  

 Celem artykułu jest przedstawienie liberalnej koncepcji wolności 

słowa, na której opiera się współczesna demokracja. Opisane zostały 

poglądy filozofów nowożytnych, którzy stworzyli podwaliny pod 

współczesne rozumienie prawa do wolności słowa, ze szczególnym 

uwzględnieniem filozofii Johna Miltona oraz Johna Stuarta Milla. 

Podjęta została również próba syntezy argumentów, które uzasadniają 

prawo do wolności słowa oraz tych, które przemawiają za pewnym jej 

ograniczeniem. 

 

Wolność słowa w okresie Oświecenia 

 Doktryna liberalna od swych początków uczyniła z wolności słowa 

najważniejszą ze swych założeń. Podnoszono ją w aspekcie 

teoretycznym jako fragment walki o naturalne prawa człowieka, 

starano się także o praktyczne rozwiązanie, godząc owe prawa z 

potrzebą zabezpieczeń przed nadużyciami wolności druku. Wynika stąd 

konieczność tworzenia legislacji, a następnie zespołu przepisów 

normujących głównie działalność dziennikarską. Związek między 

informacją a wolnością stanie się tym oczywistszy, jeśli przypomni się, 

                                                
88 W. Sadurski, Prawo do wolności słowa w państwie demokratycznym, „Państwo i 
Prawo” 1992, nr 10, s. 4. 



50 

 

że znaczna część wykroczeń przeciwko zasadom korzystania z wolności 

polega na zniekształcaniu prawdy. 

 Podstawą wolności słowa jest koncepcja liberalna, która narodziła 

się w Anglii w XVI wieku i związana jest z myślą liberalną kształtowaną 

przez filozofię racjonalizmu i praw natury. Liberalna koncepcja wolności 

słowa to nieodłączna część walki o wolność obywatelską i niezależność 

jednostki, choć rozumiana początkowo wyłącznie jako wolność od 

zewnętrznych ograniczeń89. 

 Wielowiekową debatę nad wolnością słowa i druku 

zapoczątkowało słynne wystąpienie poety Johna Miltona (1608 -1674) 

pt. „Areopagitica. A speech to the Parliament of England for the Liberty 

of Unlicensed Printing” z 1644 roku90. Był to protest przeciwko 

ograniczeniu swobody wyrażania myśli słowem i czynem, czyli jak 

starał się J. Milton wykazać, przeciwko łamaniu naturalnego prawa 

człowieka, a nie zaś daru jakiejkolwiek władzy. Kto ogranicza to prawo, 

godzi w rozwój myśli ludzkiej – stwierdzał on – przeciwstawia się 

bowiem poszukiwaniu prawdy. 

                                                
89 Współcześni komentatorzy tej koncepcji poszerzają ją, uznając, że nie jest to tylko 
wolność „od czegoś”, ale także wolność „do czegoś”. Na przykład William Hocking, 
filozof amerykański, określa wolność jako możliwość używania swoich zdolności bez 

ograniczeń i kontroli „mając do dyspozycji odpowiednie środki, potrzebne przy takiej 
działalności”. Jednakże „dysponować środkami” to dużo więcej, niż mieć „formalnie 
zagwarantowany dostęp do środków”, ponieważ możliwości określone są przez 
zasoby finansowe. Zatem są one właściwie potencjalne, a ”granice mojej wolności w 
praktyce określają moje pieniądze”. Warto o tym pamiętać, lecz nie należy wyciągać 
z tego pochopnych wniosków, przed czym przestrzegał Leszek Kołakowski, pisząc: 
„Prawdą jest, oczywiście, że prawo do indywidualnej wolności decyzji jest martwe, 
jeśli jednostka nie ma środków urzeczywistnienia swoich decyzji; nie wynika stąd 
jednak, że lekarstwem na to jest odebranie jej wolności decyzji. Prawo do 
swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce nie ma wielkiej wartości dla tego, 
komu brak środków na podróże, z czego wszakże nie można wnosić, że można go 
<<wyzwolić>> przez przykucie go przymusowe, na sposób feudalny, do jednego 
miejsca pobytu (…). Wolność druku jest martwa dla analfabetów, co jednak nie 
znaczy, że  <<głębsza>> wolność polega na zniszczeniu wolności druku”. Zob. L. 

Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wszechnica Społeczno-
Polityczna, Warszawa 1983, s. 238. 
90 C. Grece-Dąbrowska, John Milton 1608-1674, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa-Kraków 1975, s. 20. 
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 Argument J. Miltona w obronie wolności słowa i druku brzmi tak: 

„dobra książka jest esencją wzniosłego ducha”91 i zabicie dobrej książki 

jest przewinieniem równie ciężkim, a może nawet cięższym, niż zabicie 

człowieka. Lecz kto ma rozstrzygnąć, czy książka jest dobra? Żaden 

rozsądny człowiek – uważał J. Milton – nie podejmie się wykonywania 

niezwykle czasochłonnych funkcji cenzora. Czy należy więc pozwolić, 

by autor był osądzony przez cenzora niewykształconego, 

niekompetentnego i działającego w pośpiechu? Niech zatem każda 

książka zostanie wydrukowana, a w wypadku gdyby wpływ jej okazał 

się szkodliwy, powinna zostać zakazana – uważał J. Milton. Dodawał, 

że ponieważ trudno jest czasem odróżnić dobro od zła, wiedzę o nich 

najbezpieczniej jest czerpać z książek. Jak można poznać dobro, jeżeli 

nie zna się zła? – pytał J. Milton. Niewiedza nie jest cnotą, prawdziwa 

cnota jest cechą wojującą, a nie bierną; polega na poznaniu 

perspektyw, które zło otwiera, i odrzuceniu ich – odpowiadał92. 

 Podstawowym jednak argumentem  za wolnością słowa, było dla 

J. Miltona przekonanie, że prawda wyrasta z wolnego i otwartego 

zderzenia idei, a zderzenie idei oczyszcza je z fałszu, stronniczości, 

czyni doskonałymi. Jest to proces samokorygujący się, działający „sam 

z siebie”. Milton był przekonany, że o ile kłamstwo może chwilowo 

zwyciężyć, ostatecznie wygra zawsze prawda93. 

                                                
91 Cyt. za: Tamże. 
92 Tamże, s. 21. 
93  Twierdzenie, że wolność słowa pozwala dotrzeć do prawdy jest poglądem bardzo 
rozpowszechnionym, ale też i równie często krytykowanym. Np. Isaiah Berlin, pisał: 
„Bardzo możliwe, iż bez pełnej swobody dyskusji prawda nie może się wyłonić. Ale 
może też być to warunek konieczny, a nie dostateczny jej odkrycia; prawda może 
mimo wszystkich naszych wysiłków, pozostać na dnie studni, tymczasem półprawdy 
mogą odnieść zwycięstwo i wyrządzić ogromną szkodę rodzajowi ludzkiemu. Czy jest 
takie oczywiste, że musimy pozwolić na swobodne wyrażanie poglądów broniących, 
powiedzmy, nienawiści rasowej, ponieważ Milton powiedział, że <<chociaż wszystkie 
wiatry doktryny wieją swobodnie nad ziemią (…) któż widział prawdę zwyciężoną w 
swobodnym i otwartym spotkaniu>>, prawda bowiem <<musi zawsze zwyciężyć w 

uczciwej walce z fałszem>>? To są sądy odważne i optymistyczne, lecz jakież dobre 
świadectwo empiryczne przemawia za nimi? Czy w społeczeństwie liberalnym 
demagodzy, kłamcy, łajdacy i ślepi fanatycy zawsze zostają w porę zatrzymani albo 
w końcu odrzuceni”? – pyta retorycznie Berlin. Zob. I. Berlin, John Stuart Mill i cele 
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 Zwolennik wolności słowa J. Milton nie był jednak głosicielem 

bezwzględnej wolności. Uważał, iż władze mają prawo karania za 

bluźnierstwa, oszczerstwa i negowanie istnienia Boga. Ponadto skłaniał 

się do ograniczania wolności tych, których uważał za wrogów: 

katolików, bo nie był katolikiem i rojalistów, bo był zwolennikiem 

republiki94. 

 Przed wielką rewolucją we Francji ukształtował się drugi nurt 

myśli, polegający na uznaniu potrzeby częściowego ograniczenia 

wolności słowa i druku za pomocą prawa w taki sposób, by nie można 

było jej używać dla naruszenia praw indywidualnych i bezpieczeństwa 

społecznego. Ta druga zasada narzucała potrzebę prac nad 

określeniem istoty, a następnie zdefiniowaniem wszelkich możliwych 

nadużyć popełnionych drukiem. W ten sposób dokonywało się 

stopniowe przechodzenie od teorii do praktyki, od zasad ogólnych do 

konkretnego porządku prawnego. Niejako „przy okazji” 

zapoczątkowana została, trwająca po dziś dzień dyskusja nad 

funkcjami prasy, jej stosunkiem do władzy i obywatela95. 

 Owe wspomniane dwa nurty myśli zaznaczyły się w dziełach 

francuskich myślicieli, między innymi Antoine-Claire Thibaudeau 

(1765-1854), Nicolasa de Condorceta (1743-1794) i Guillaume-

Chrétien de Lamoignona de Malesherbesa (1721-1794). 

 Thibaudeau opowiadał się przeciwko cenzurze prewencyjnej, 

uzasadniając korzyści płynące także dla władzy z nieograniczonej 

swobody druku. Władza może tą drogą poznawać prawdę, zbierać 

informację o nastrojach wśród rządzonych. Domagając się pełnej 

                                                
życia, [w:] I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994, s. 248. 
94 Maciej Iłowiecki uważał, że warto zwrócić uwagę na te szczegóły, ponieważ jest to 
postawa nader częsta do dziś: wolność tak, ale nie dla wszystkich, tylko dla 
„słusznych” idei i wybranych ludzi. Szerzej zob. M. Iłowiecki, Media, władza, 

świadomość społeczna, Fama, Bydgoszcz 1999, s. 49. 
95 B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, 
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989, s. 45-
46. 
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wolności słowa i druku nie utożsamiał jej jednak z bezkarnością. Prawo 

miało chronić przed publikacjami godzącymi w dobre obyczaje, religię, 

zasady władzy i honor obywatelski. Karanie powinno jednak odbywać 

się na zasadzie represji za czyny już popełnione. W ten sposób liberalne 

rozumienie wolności słowa i druku utożsamiło się z walką przeciwko 

cenzurze prewencyjnej i poparciem kar represyjnych. 

 Markiz do Condorcet również bronił zasady wolności słowa. 

Twierdził on, że prawa jej przeciwne przyczyniają się do 

upowszechniania myśli zabronionych, a więc zwiększają autorytet 

autora. Jego zasługą było podjęcie analizy kwestii podstawowych: 

problem tego, na czym polega wolność słowa i druku oraz w jakich 

warunkach druk może stać się wolny przed oszczerstwami i obelgami. 

Wszystkie te kwestie stały się później przedmiotem debat 

parlamentarnych, a następnie przepisów prawnych regulujących we 

Francji zasady wolności prasy96. 

 Trzeci autor de Malesherbes napisał swą prace z myślą o 

ułatwieniu zadania Stanom Generalnym, obradującym nad wolnością 

druku. Traktat pt. „Memoire sur la liberté de la presse” (1788) był 

najpełniejszym wykładem zagadnienia wolności słowa przed rewolucją 

francuską. Zawierał analizę wszystkich podstawowych pojęć, 

związanych z wolnością druku, korzyści i obaw. Autor dostrzegał 

wielkie, wręcz fundamentalne zyski społeczne z niej płynące, ale 

jednocześnie nie bagatelizował zagrożeń. De Malesherbes odnosił się 

sceptycznie do możliwości zahamowania poczynań szkodliwych, 

dlatego też poszukiwał realnych zabezpieczeń przed samowolą 

wydawców. Widział je między innymi w gwarancji finansowej, czyli 

kaucji, która była nieraz stosowana. Najskuteczniejszymi środkami 

bezpieczeństwa były jednak, jego zdaniem, wyraźne granice wolności 

                                                
96 Tamże, s. 46-47. Por. F. Copleston, Historia filozofii,  t. VI, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1996, s. 185-188. 



54 

 

słowa i druku oraz podnoszenie poziomu kultury i oświaty w 

społeczeństwie97. De Malesherbes pisał: „Czyż nie możemy powiedzieć, 

że odpowiednia oświata byłaby najlepszym antidotum przeciwko złym 

książkom; przecież znosząc książki nie zniesie się złych obyczajów, jeśli 

edukacja narodowa nie jest odpowiednia”98. 

 Manifestacją myśli liberalnej w stosunku do wolności słowa stały 

się dokumenty rewolucyjne: Deklaracja Praw i Konstytucja. Artykuł XI 

Deklaracji głosił: „swobodne wyrażanie myśli i opinii jest jednym z 

najcenniejszych praw człowieka. Każdy obywatel może mówić, pisać i 

drukować wszystko, jeśli nie popełnia nadużycia tej wolności w 

wypadkach określonych prawem”99.  Z kolei  w Konstytucji z 14 

września 1791 roku, artykuły XVII i XVIII gwarantowały obywatelom 

prawo swobodnego wyrażania drukiem poglądów z następującą 

                                                
97 Por. B. Golka, B. Michalski, dz. cyt., s. 47. 
98 Condorcet uzasadniał, że wolność nauczania daje rodzicom pożądane szanse 
wyboru, konkurencja zaś szkół prywatnych jest dla zakładów państwowych 
koniecznym impulsem postępu. Istnienie szkół prywatnych jest – według Condorceta 
– przeciwwagą dla państwa na stan opinii publicznej, obawiał się bowiem 
dogmatyzmu państwowego. „Wolność opinii – powiadał – byłaby najzupełniej 
iluzoryczna, gdyby zbiorowość zdominowała wchodzące w życie pokolenia i dyktowała 
im, jakie poglądy mają przyjąć”. Groziłoby to zniewoleniem jednostek. „Władza 
publiczna w żadnej dziedzinie nie może mieć prawa nakazywania, by jakieś opinie 
były podawane w nauczaniu jako prawdy. Nie wolno narzucać żadnych poglądów 
obywatelom”. Niezmiernie ważne jest, aby „władza publiczna nie dyktowała 

przyjętych w pewnym momencie doktryn jako prawd wieczystych”, aby „nie czyniła 
z systemu oświatowego instrumentu utwierdzania przesądów, które są dla państwa 
użyteczne”. Zob. J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i 
rzeczywistość rewolucji francuskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1993, s. 80-86. Podobnie krytyczny stosunek do monopolu państwa w dziedzinie 
nauczania poglądów wyraził wiele lat później Bertrand Russell (1872-1970) w szkicu 
pt. „Wolna myśl i urzędowa propaganda”. Uważa on, że poważnym zagrożeniem dla 
wolności myślenia jest szkoła, która w bardzo ograniczony sposób dopuszcza 
swobodę dyskusji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ urzędnicy, którym powierzono 
zorganizowanie szkolnictwa mają za zadanie udzielać wiadomości, a nie rozwijać 
inteligencję – uważa bowiem (według Russella) za niepożądane, aby „zwykli 
śmiertelnicy myśleli samodzielnie, ponieważ czuje się, że tacy ludzie nie dają sobą 
tak łatwo kierować i sprawiają kłopoty administracji”. Nie może powstać wolna 
wymiana myśli, gdzie państwo pilnuje, aby niemiłe dla niego teorie nie dochodziły do 

uszu młodzieży. Zob. B. Russell, Szkice sceptyczne, Halfa, Warszawa 1996, s.123-
142. Por. R. Patyk, Bertrand Russell – sceptyk czy nudziarz?, „Opcje”, 2000, nr 6, s. 
69-74. 
99 Cyt. za: B. Golka, Bogdan Michalski, dz. cyt., s. 48. 
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gwarancją: „Nikt nie może być sądzony na drodze cywilnej lub karnej 

za czyny pisma, druku i publikacji, zanim nie zostanie uznane przez 

sąd (jury), iż: 1. popełniono przestępstwo, 2. osoba oskarżona jest za 

nie odpowiedzialna”100. 

 W deklaracjach Rewolucji uznano wolność słowa i druku za 

podstawowe prawo człowieka, przeciwstawiano się jego gwałceniu 

przez władzę, a jednocześnie stwarzano środki zabezpieczające prawa 

jednostki oraz instytucji przed jej naruszeniem (nadużywaniem). 

Odrzucono cenzurę prewencyjną, przyjęto natomiast zasadę karania 

represyjnego przez prawo wyposażone w definicje przestępstw i 

określone kary. Przez cały wiek XIX trwały we francuskich 

parlamentach usiłowania realizacji tych zamierzeń. 

 Trzeba zaznaczyć, że nie tylko Europa była ośrodkiem myśli 

liberalnej. Także po drugiej stronie oceanu wolność słowa jako 

przywilej człowieka absorbowała uwagę opinii publicznej. Co więcej, to 

właśnie w Ameryce, wcześniej niż w Europie, zajmowano się tym 

zagadnieniem. Liberalna koncepcja wolności słowa po raz pierwszy 

została zapisana w Konstytucji Stanu Virginia z 1776 roku, której 

artykuł 12 głosił: „Wolność prasy  jest jednym  z najważniejszych 

fundamentów wolności i nigdy nie może być ograniczona przez 

rząd”101. 

 Stany Zjednoczone jako pierwszy kraj na świecie wprowadziły 

zasadę wolności słowa jako prawo konstytucyjne, którą gwarantuje I 

Poprawka do Konstytucji, która jest uznawana za samą istotę i syntezę 

liberalnej koncepcji wolności słowa i prasy102. Poprawka ta była 

uchwalona jako pierwsza, co świadczy o tym, że w demokracji 

amerykańskiej wolności słowa (i religii) została uznana za podstawę tej 

                                                
100 Cyt. za: Tamże. 
101 Cyt. za: S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i 
społeczny wymiar wolności, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2000, s. 108. 
102 T. Goban-Klas, Granice wolności mediów, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, 
red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2000, s. 414. 
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demokracji. 15 grudnia 1791 roku Kongres Stanów Zjednoczonych 

uchwalił tzw. Bill of Rights (Deklarację Swobód), gdzie jeden z 

artykułów stanowi: „Kongres nie ustanowi żadnego prawa, które 

ograniczałoby wolność wypowiedzi czy prasy”. Jest to jedyny zapis 

konstytucyjny w nowożytnym ustawodawstwie tego typu, który 

ogranicza prawo parlamentu – wszystkie inne konstytucje przyznają 

wolność słowa obywatelom, ale nie usuwają możliwości ustawowych 

ograniczeń tej wolności103. 

 Alexis de Tocqueville (1805-1859) klasyk myśli liberalnej i 

teoretyk nowoczesnej postaci demokracji, pisał w swoim dziele „O 

demokracji w Ameryce”: „Przyznaję, że nie żywię dla wolności prasy 

tego pełnego i spontanicznego zachwytu, jaki odczuwamy dla rzeczy, 

które są dobre  z samej natury i niezależnie od okoliczności. Znacznie 

bardziej podziwiam ją dla zła, któremu zapobiega, niż dla dobra, które 

czyni. Nie przeczę, iż w krajach demokratycznych gazety często 

prowadzą ludzi do wspólnego podejmowania nader nierozważnych 

przedsięwzięć, ale gdyby nie było gazet, nie byłoby prawie zbiorowego 

działania”104. 

 

Koncepcja wolności słowa w filozofii Johna Stuarta Milla 

 Doktryna liberalna odwołując się do klasycznego liberalizmu 

politycznego uznaje, że prasa powinna być „rynkiem idei”, na którym 

prawda i dobro zwyciężają, a kłamstwo i zło ponoszą klęskę. Jest 

rozszerzeniem na prasę klasycznych już wolności jednostkowych: 

                                                
103 Trzeba jednak wspomnieć w tym miejscu, że I Poprawka, a przynajmniej 
powoływanie się na nią jako na wartość absolutną i niczym nie ograniczoną, budzi 
coraz więcej wątpliwości. Doprowadziło to bowiem do rozszerzenia granic słowa poza 
to, co toleruje się w tej dziedzinie w najbardziej nawet liberalnych państwach świata. 
Amerykanie coraz częściej zdają sobie sprawę, że wolność słowa powinna być 

równoważona przez takie wartości, jak poszanowanie jednostki, moralności i 
porządku społecznego. Zob. A. Arciuch, Granice wolności słowa, „Nowe Państwo” 
1997, nr 8, s. 14-16. 
104 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Znak, Kraków 1996, s. 121-122. 
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opinii, mowy, religii i zgromadzeń105. Uważa się, że jej podstawy 

filozoficzne stworzyło dziewiętnastowieczne studium „O wolności” 

Johna Stuarta Milla. 

 Problem wolności rozpatruje Mill – jak sam stwierdza – nie na 

podstawie idei abstrakcyjnego prawa, ale użyteczności „ugruntowanej 

na niezmiennych interesach człowieka jako istoty postępowej”106. Ale 

podkreśla, że według zasady użyteczności każdy człowiek powinien 

swobodnie rozwijać swe władze, zgodnie ze swą wolą i osądem, pod 

warunkiem, że nie czyni tego w sposób stojący na przeszkodzie 

korzystaniu z podobnej wolności przez innych. Nie jest we wspólnym 

interesie, by wszyscy byli „urabiani według tego samego wzoru lub by 

się oczekiwało, że będą z nimi zgodni”. Przeciwnie, społeczeństwo 

wzbogaca się wtedy, gdy jednostki rozwijają się w sposób 

nieskrępowany. Swobodny rozwój jednostki jest „jednym z głównych 

składników ludzkiego szczęścia i najważniejszym składnikiem 

indywidualnego i społecznego postępu”107. Stąd wynika potrzeba 

wolności – twierdzi J.S. Mill. 

 Myśląc o wartości swobodnego samorozwoju jednostki, J.S. Mill 

całkiem naturalnie nadaje idei wolności najszerszy wymiar, zgodny z 

istnieniem i utrzymywaniem harmonii społecznej. „Wolność jednostki 

musi być ograniczona do tego stopnia, by nie sprawiała przykrości 

innym”108. Wolność jednostki powinna być nieograniczona, pod 

warunkiem, że ta powstrzymuje się od stawania na przeszkodzie 

wolności innych i od czynnego skłaniania innych do zbrodni. „Każdy 

jest odpowiedzialny przed społeczeństwem jedynie za tą część swego 

postępowania, która dotyczy innych. W tej części, która dotyczy 

                                                
105 T. Goban-Klas, dz. cyt., s. 415. 
106 J.S. Mill, O wolności, Wydawnictwo Akme, Warszawa 1999, s. 26. 
107 Tamże, s. 72. 
108 Tamże, s. 71. 
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wyłącznie jego samego, jest absolutnie niezależny; ma suwerenną 

władzę nad sobą, nad swoim ciałem i umysłem”109. 

 Teza ogólna J.S. Milla głosi, że w cywilizowanej społeczności 

jedyną podstawą uprawniającą do wywierania przymusu w stosunku 

do jej członka jest „zapobieżenie krzywdzie innych; jego własne dobro 

fizyczne lub moralne nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem”110. 

Ale warto zapytać, gdzie leży granica między tym, co przynosi krzywdę 

innym, a tym co jej nie przynosi? J.S. Mill przytacza stwierdzenie 

Wilhelma von Humboldta, iż celem człowieka „jest najwyższy i 

najbardziej harmonijny rozwój jego władz złączonych w jedną logiczną 

całość”. J.S. Mill jest przeświadczony, że szczęście powszechne 

zwiększa się, jeśli jednostki rozwijają się w ten sposób. Dlatego 

wspólnotom dzieje się krzywda, jeśli jednostce uniemożliwia się 

harmonijne scalenie swych władz, bo wtedy staje się wypaczoną 

osobowością111. 

 Dobro ogółu wymaga, by jednostce przyznane było tyle wolności, 

ile to możliwe. Dlatego krzywdę wyrządzaną innym trzeba 

interpretować możliwie wąsko. Sądy większości co do tego, co byłoby 

dobroczynne dla jednostki, wcale nie są niezawodne – twierdzi J.S. Mill. 

Społeczeństwo nie powinno wkraczać w dziedzinę prywatnej wolności, 

wyjąwszy przypadki, gdy „stwierdzamy określoną szkodę lub wyraźne 

jej ryzyko, czy to dla jednostki, czy dla społeczeństwa”112. Nacisk, jaki 

kładzie Mill na wartość prywatnej wolności i na zasadę indywidualności 

czy oryginalności, to znaczy na zasadę samorozwoju jednostki, wpływa 

naturalnie na jego idee dotyczące wolności słowa. 

                                                
109 Tamże, s. 25-26. 
110 Tamże, s. 25. 
111 F. Copleston, Historia filozofii, t. VIII, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, 
s. 43. 
112 J.S. Mill, dz. cyt., s. 91. 
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 Postulowana przez J.S. Milla wolność słowa jest wolnością w 

najszerszym tego słowa znaczeniu113, odnosi się do „wszystkich 

przedmiotów praktycznych i filozoficznych, naukowych, moralnych lub 

teologicznych”114, nie zna innych ograniczeń, jak tylko zewnętrzne 

skrępowanie ze strony analogicznego prawa do wolności innego 

człowieka. 

 W obszernym uzasadnieniu postawionej przez siebie tezy J.S. Mill 

wychodzi z założenia, że nikt nie jest nieomylny: „Ci, którzy pragną 

zagłuszyć jakąś opinię, przeczą jej prawdziwości, ale nie są nieomylni. 

Nie mają prawa rozstrzygać tej kwestii dla całej ludzkości i nie 

pozwalać żadnej innej osobie na wyrobienie sobie o niej sądu. Ludzie, 

którzy odmawiają wysłuchania opinii, ponieważ są pewni jej 

fałszywości, zakładają, że ich pewność równa się pewności absolutnej. 

Wszelkie przecinanie dyskusji jest zakładaniem nieomylności”115. Drugi 

argument mówi, że nawet jeśli pogląd okaże się fałszywy, może 

zawierać jakieś ziarna prawdy, która traci na wartości wobec milczenia 

mających inne zdanie. Po trzecie, nawet jeśli jakiś pogląd okaże się 

prawdziwy, to jeśli nie będzie poddany krytyce, zdegeneruje się, 

„stanie się martwym dogmatem, czczą formalnością, a nie żywą 

prawdą mającą istotny wpływ na postępowanie”116. 

 Dlatego prawda przede wszystkim potrzebuje sojusznika 

wolności słowa, bo tylko ta wartość może jej zapewnić zwycięstwo nad 

fałszem. J.S. Mill w swym uznaniu dla nieograniczonej wolności idzie 

bardzo daleko i uważa: „Gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego 

człowieka sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek był odmiennego 

zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazania mu 

                                                
113 Tamże, s. 28. 
114 Tamże. 
115 Tamże, s. 33. 
116 Tamże, s. 68. 
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milczenia, co on, gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia ust 

ludzkości”117. 

 J.S. Mill jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę, że nie tylko 

władza może stanowić zagrożenie wolności jednostki (a tak dotąd 

uważali liberalni myśliciele). Istnieje jeszcze coś, bodaj groźniejszego: 

tyrania większości, nietolerującej opinie mniejszości oraz 

wymuszającej milczenie. Taka nietolerancja właśnie może hamować 

postęp i ujawnianie prawdy. 

 J.S. Mill starał się wytłumaczyć, dlaczego społeczeństwo ma 

prawo – a czasem wręcz obowiązek – sięgać po rozmaite środki 

społecznego oddziaływania, by ukazać ludziom postępującym – 

naszym zdaniem – niemoralnie, co o nich myślimy. „Ludzie winni 

pomagać sobie nawzajem w odróżnieniu dobra i zła i udzielać sobie 

zachęty do wybierania tego pierwszego, a unikania drugiego”118 – pisał 

J.S. Mill i dodawał: „Mamy prawo postępować zgodnie z naszą 

niekorzystną o kimś opinią nie w celu zgnębienia jego indywidualności, 

lecz w celu przejawienia naszej”119. 

 Istnieje jeden paradoks wolności jednostki, ujawniający się 

dopiero współcześnie: zasada tolerancji musi obejmować mniejszości, 

ale nie musi dotyczyć większości (i w praktyce często nie dotyczy). W 

słusznych poglądach J.S. Milla kryje się pewne niebezpieczeństwo, 

które można dostrzec. Istnieją bowiem publikacje, a także media, 

                                                
117 Tamże, s. 32. 
118 Tamże, s. 37. 
119 Tamże, s. 55. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dyskusyjność takiego 
postawienia sprawy. Skoro tolerancja nie wymaga, aby ukrywać nasze potępienie, 
dlaczego nie uczynić następnego kroku i nie domagać się zakazu poglądów lub postaw 
przez nas potępianych? Zauważyć należy, że okazywanie „niechęci a w ostateczności 
nawet pogardy”, jak postulował J.S. Mill, dla ludzi w prawdzie nie krzywdzących 
innych, ale zdesperowanych i niemoralnych, też jest formą uprzykrzania im życia. 
Świadomość zetknięcia się z objawami krytyki, potępienia czy pogardy, może 

skutecznie zniechęcić do publicznego manifestowania własnych poglądów lub stylu 
życia. Jest faktem, że zasada tolerancji może prowadzić do nadużyć, należy więc 
gdzieś postawić dla niej granicę. Zob. W. Sadurski, Dlaczego tolerancja, 
„Rzeczpospolita” 02.09.1994, s. 11. 
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których celem nie musi być szukanie prawdy – bo na przykład mają 

służyć rozrywce, potępianiu czegoś czy po prostu szokowaniu120. 

 

Wolność słowa we współczesnej demokracji 

 Koncepcja liberalna, będąca owocem Oświecenia oparta jest na 

przekonaniu, że wolność należy do praw przyrodzonych (naturalnych), 

a człowiek jako istota racjonalna kieruje się rozumem i sam potrafi 

korzystać ze swojego prawa do wolności121. Należy uznać, że koncepcja 

wolności słowa w sposób najistotniejszy wpłynęły na ukształtowanie się 

współczesnych społeczeństw i rozwój systemów demokratycznych. 

Wskazały w praktyce na podstawowe znaczenie opinii publicznej, 

mogącej się uzewnętrznić tylko poprzez wolne słowo. Współcześnie od 

czasu uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku 

– wolność słowa, uznana przez państwa i zapisana w konstytucjach, 

nadal stanowi wyzwanie dla państwa, bo gdzieś należy przecież 

postawić granicę – naturalne staje się więc pytanie: czym ma być w 

istocie prawo do wolności słowa? Uważa się, że ma być prawem 

szacunku i ostrożności. 

 Zasada szacunku dla wolności zakłada, że kontrola wolności 

słowa ma opierać się na prawie wartościowania, tzn. na pierwszym 

miejscu stawiając wolność słowa, na drugim zaś ingerencję. Z kolei 

prawo ma być ostrożne, czyli ingerować w ostatecznej konieczności, 

                                                
120 M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 54. 
121 Warto w tym miejscu wspomnieć o odmiennym pojmowaniu wolności przez myśl 
konserwatywną. W odróżnieniu od liberałów (dla których wolność jest najwyższą 
wartością i ma ona charakter absolutny, gdyż musi być przyjęta i uznana za 
najwyższe dobro niezależnie od swych faktycznych konsekwencji w konkretnych 
przypadkach), gdzie człowiek wolny to taki, którego „nikt nie powstrzymuje od 
czynienia tego, co ma on wolę czynić”, a wolność stanowić ma stan niezależności 
działającej jednostki od samowoli drugiego człowieka czy państwa, konserwatysta 
potrzebuje więcej, aby wolność mogła być realizowana. Zdaniem konserwatystów 

prawdziwa wolność istnieć może jedynie w zorganizowanej społeczności poddanej 
dyscyplinie moralnej, a cnota i mądrość obywatelska są równie istotne, jak brak 
państwowego przymusu Szerzej zob. B. Szlachta, Konserwatywna krytyka wolności 
liberalnej, „Znak” 1991, nr 8, s. 57-71. 



62 

 

gdyż prawo nie może rozstrzygać autokratycznie, w ostatecznej 

instancji, o wolności słowa. Kiedy państwo wybiera określoną 

koncepcję legislacyjną, powinno mieć świadomość szerokich wymiarów 

wolności słowa, w których to ujawniają się wartości, jakim wolność 

słowa powinna służyć, oraz wartości, których naruszać się nie 

powinno122. Dla potrzeb tych rozważań warto je przedstawić. 

 Pierwszy to wymiar humanistyczny wolności słowa, to swoboda 

wygłaszania sądów ujmowana jako podstawowa wartość dla człowieka 

w jego drodze do samorealizacji, gdy wolność jest szczęściem i 

wykorzystaniem mocy sprawczej jednostki. W tym kontekście wolność 

słowa jest środkiem kształtującym ludzi, ich osobowość, system 

wartości, gdy słowo (poprzez człowieka) staje się współtwórcą nauki, 

kultury sztuki123. 

 Liberalny ideał osoby niezależnej i rozumnej jest wartością, która 

wymaga wolności słowa. Osoby niezależnie myślące muszą mieć 

swobodę poszukiwania idei i czerpania wiedzy z każdego możliwego 

źródła. Powinny one mieć możliwość poznania fałszywych przekonań i 

zetknięcia się z wpływami, które mogłyby doprowadzić je do 

popełnienia szkodliwych czynów. Ochrona przed fałszywymi 

przekonaniami i złymi wpływami kłóci się bowiem z niezależnością. Jeśli 

ludzie mają swobodę czerpania wiedzy z każdego możliwego źródła, to 

muszą mieć także swobodę służenia innym za źródło idei – 

nieograniczoną swobodę rozpowszechniania wiedzy, informacji i 

kontrowersyjnych tez124. 

 Drugi wymiar to wymiar demokratyczny wolności słowa, gdzie 

wolność słowa jest źródłem podstawowych gwarancji funkcjonowania 

państwa i jego instytucji oraz szeroko ujmowanego życia publicznego. 

                                                
122 J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 20-21. 
123 E. Widawska, Granice tolerancji dla wolności słowa na przestrzeni wieków, 
„Tolerancja. Studia i szkice” 1997, nr 4, s. 162. 
124 V. van Dyke, Wprowadzenie do polityki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, 
s. 99. 
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To konieczność osiągania w działaniach politycznych zgodności słów z 

czynami, to sprawa otwartości dyskusji politycznych, sprawa 

prawdziwej wartości krytyki; wolne słowo to słowo otwarte125. 

 Ostatni aspekt wolności słowa to wymiar praworządności a 

szczególnie gwarancje prawne tej wolności chronione i respektowane 

zarówno przez władzę, jak i obywateli państwa. Wolność słowa nie 

może we współczesnych społeczeństwach  demokratycznych obejść się 

bez prawnej reglamentacji i to reglamentacji uwzględniającej też 

reguły deklarowane przez społeczność międzynarodową. W Deklaracji 

Praw Człowieka z 1948 roku stwierdzono: „Jednostka ludzka ma 

obowiązki w stosunku do społeczności, w której jedynie jest możliwy 

pełny rozwój jej osobowości. W używaniu swych praw i wolności 

podlega tylko takim ograniczeniom, jakie są określone przez prawo dla 

zabezpieczenia poszanowania praw i wolności innych ludzi oraz dla 

zachowania słusznych nakazów moralności, ładu publicznego i 

ogólnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie”126. 

 Wolność słowa na charakter uniwersalny. Również granice, do 

których jest dopuszczalne jej ograniczenie, mają taki charakter. Różne 

wymiary wolności słowa wskazują na znaczenie wolności słowa w życiu 

jednostki i państwa, ale jednocześnie wskazują na naturalny, 

powszechny sens prawnych, ustawowych ograniczeń.  Prawo wkracza, 

by regulować niezbędne minimum współżycia różnych przejawów 

wolności, prawo ma tworzyć niezbędne reguły w korzystaniu z 

                                                
125 Takie ujęcie wolności słowa pozwala mu funkcjonować tylko w społeczeństwie 
otwartym, którego podstawę funkcjonowania przedstawił Karl Popper w książce 
„Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”. Należy mieć tutaj na względzie uwagę, że 
społeczeństwo wolne nie jest całkowicie otwarte, nie jest społeczeństwem, w którym 
wszystko jest dozwolone. Niezależnie od stopnia otwartości, każde społeczeństwo 
musi dysponować jakimiś kryteriami ekskluzywności, czyli kryteriami oddzielającymi 
to, co dopuszczalne, od tego co niedopuszczalne. Zob. R. Legutko, O kulturowych 

podstawach społeczeństwa otwartego, [w:] Studia nad liberalizmem, red. R. 
Skarzyński, ISP PAN, Warszawa 1995, s. 157. 
126 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [w:] R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, 
instytucje, stosunki międzynarodowe, SCHOLAR, Warszawa 2000, s. 366. 
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wolności. Prawo jest interesem, za którym przemawia mocne 

domniemanie – powinno być przestrzegane w związku z brakiem 

nieodpartego kontrargumentu. Pewne ograniczenia są konieczne i 

wydaje się, że dają się one pogodzić z demokracją127. 

 Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczących wolności słowa jest 

to czy powinna ona obejmować także wrogów tej wolności. Czy 

obywatele państwa demokratycznego mogą głosować za zniesieniem 

demokracji. Niektórzy twierdzą, że tak. Zgodnie z ich poglądem na 

wolność wypowiedzi, nielogiczne byłoby odmawianie tej wolności w 

celu jej utrzymania, a jeśli wymaga ona ochrony, to ochrona ta 

powinna być oparta na edukacji i swobodnej wymianie poglądów, a nie 

na represjach. Co więcej, uważa się, że szansa skutecznej walki z 

wrogiem wolności jest większa, jeżeli ich opinie są powszechnie 

znane128. 

 Według innych z kolei należy położyć szczególny nacisk na 

przyszłe możliwości i na powstrzymanie tych, którzy uważają, że 

posiedli jakąś ostateczną prawdę. Można zatem przyznawać wolność 

wrogom dopóty, dopóki taka groźba jest odległa, lecz w razie potrzeby 

należy uciec się do represji zamiast pozwolić wrogom wolności na 

przyjęcie kontroli nad rządem. Zwolennicy tej koncepcji utrzymują, że 

zapewnienie praw człowieka na długi czas usprawiedliwia pewne ich 

ograniczenie w krótkim okresie. Pojawia się jednak problem oceny 

sytuacji, aby nie ograniczać wolności przedwcześnie lub bez potrzeby. 

 

Podsumowanie 

Idea państwa liberalnego zbudowana została na bardzo 

konkretnym wyobrażeniu debaty publicznej, która z założenia miała 

być jedyną możliwą drogą do prawdy. To właśnie ta szczególna rola, 

                                                
127 W. Sadurski, Neoliberalny system wartości politycznych, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1980, s. 300. 
128 V. van Dyke, dz. cyt., s. 103. 
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którą liberalizm klasyczny przypisywał debacie publicznej, mogła 

uzasadniać absolutny charakter wolności słowa. Chociaż dzisiaj już 

tylko nieliczni liberałowie obstają przy absolutyzacji wolnego słowa129, 

to zawsze towarzyszyło będzie pytanie o to, kto i na jakich zasadach 

ma decydować o tym, jakie są negatywne konsekwencje wolności 

słowa i jak powinno się im przeciwdziałać. Niemniej bez wątpienia 

wolność słowa stanowi jeden z istotnych fundamentów społeczeństwa 

demokratycznego i jeden z głównych warunków jego postępu oraz 

rozwoju każdego człowieka, wymaga tego pluralizm, tolerancja i duch 

otwartości, bez których nie ma społeczeństwa demokratycznego. W 

sferze publicznej wolność słowa uzasadniania jest głównie potrzebą 

prawidłowego funkcjonowania systemu politycznego. System ten nie 

może prawidłowo funkcjonować bez prezentowania wyborcom całej 

gamy poglądów, umożliwiającej im dokonanie wyboru. Istotną funkcją 

wolności słowa jest też możliwość społecznej kontroli sprawowania 

władzy. 
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Faktyczna ochrona osób i mienia na przykładzie wybranych 

agencji ochrony osób i mienia w Polsce 

 

 

 Problem prawnej regulacji działalności gospodarczej polegającej 

na świadczeniu usług w dziedzinie ochrony osób i mienia oraz usług 

detektywistycznych nie jest w prawodawstwie polskim problemem 

nowym. W okresie międzywojennym przez długi czas obowiązywały w 

tym zakresie przepisy państw zaborczych. Tak na przykład świadczenie 

usług detektywistycznych w myśl niemieckiej ustawy przemysłowej 

obwiązującej w byłej dzielnicy pruskiej wymagało jedynie 

zgłoszenia130. Przepisy tej ustawy upoważniały jednak władze do 

wydania zakazu prowadzenia działalności detektywistycznej, jeśli miały 

miejsce fakty wskazujące, że prowadzący nie był godny zaufania. 

Zaufanie na ponowne podjęcie działalności mogło być wydane dopiero 

po upływie roku od wydania zakazu. Z kolei w byłej dzielnicy 

austriackiej obowiązywało rozporządzenie z 1904 roku, zaliczające 

przedsiębiorstwa tajnych agentur prywatnych (detektywów) do 

przemysłów koncesjonowanych. Koncesje na prowadzenie 

przedsiębiorstw detektywów wydawała polityczna władza krajowa (w 

okresie międzywojennym właściwym w tych sprawach był 

wojewoda)131. 

 Wszystkie przepisy dzielnicowe, które pośrednio lub 

bezpośrednio odnosiły się do przedsiębiorstw ochrony mienia i 

                                                
130 K. W. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo administracyjne w 

zarysie, Kraków 1929, s. 631, 633. 
131 Tamże. 
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detektywów, zostały ostatecznie uchylone lub straciły znaczenie z 

dniem wejścia w życie ustawy z 18 lutego 1938 roku o 

przedsiębiorstwach wymagających szczególnego zaufania (Dz.U. 1938, 

nr 38.12.79), do których zaliczono między innymi wskazane 

przedsiębiorstwa. Ustawa jednak nie definiowała przedmiotu ich 

działania. Przepis art. 2 zawierał jedynie definicję funkcjonalną, w myśl 

której za prowadzenie przedsiębiorstwa uznawano każde samoistne i 

zawodowe wykonywanie na zlecenie czynności wchodzących w zakres 

jego działania, bez względu na to, czy były one wykonywane osobiście 

przez przedsiębiorcę, czy przez inną osobę w jego imieniu. Nadal nie 

była również uregulowana problematyka dopuszczalnych uprawnień 

oraz środków działania pracowników ochrony i detektywów. Można 

tylko nadmienić, że osoby te – na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Prezydenta RP z 27 października 1932 roku Prawo o 

broni, amunicji i materiałach wybuchowych – mogły ubiegać się o 

pozwolenie na broń, które po spełnieniu warunków określonych w tym 

akcie wydawała na zasadzie swobodnego uznania powiatowa władza 

administracji ogólnej132. Również przedsiębiorstwo ochrony mienia lub 

detektywów mogło otrzymać takie pozwolenie na okaziciela, jeżeli 

wymagało tego bezpieczeństwo życia jego pracowników. Przepisy 

ustawy z 1938r. O przedsiębiorstwach szczególnego zaufania 

zachowały moc obowiązującą również w okresie powojennym. 

Bezpośrednio po ustaniu działań wojennych na terenach wyzwolonych 

spod okupacji hitlerowskiej w fabrykach pojawiły się pierwsze straże 

robotnicze133. Słabo uzbrojone, początkowo nieliczne, jednak radziły 

sobie z rozkradaniem mienia zakładowego, ratowały ocalałe maszyny i 

narzędzia. Generalnie, w wielu fabrykach na terenie kraju w momencie 

                                                
132 Zob. art. 19 i 20 rozporządzenia Prezydenta RP z 27 października 1932 roku Prawo 

o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. 1932, nr 94, poz. 807). 
133 J.W. Gołębiowski, Walka PPR o nacjonalizację przemysłu, Warszawa 1961, s. 77 i 

nast. 



70 

 

opuszczania ich przez okupanta pracownicy spontanicznie 

przystępowali do ochrony pozostałego mienia, tworząc z inicjatywy 

komitetów fabrycznych uzbrojoną straż przemysłową. Ich działalność 

ochronna nie była jednak formalnie uregulowana i nie miała w kraju 

jednego ośrodka koordynującego. W latach 1944-1948 wojska 

specjalnej formacji – Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego obok 

realizacji zadań operacyjno-bojowych zaczęły stopniowo przejmować 

ochronę kluczowych obiektów przemysłowych o znaczeniu 

państwowym134. W celu jednolitego uregulowania prawnego wszystkich 

problemów związanych z ochroną mienia w przedsiębiorstwach 

państwowych, Sejm PRL 31 stycznia 1961 roku uchwalił ustawę o 

Straży Przemysłowej, która zachowała organizacyjnie status quo oraz 

zakres działań i uprawnień Straży Przemysłowej, a szczególnie prawo 

do legitymowania i przeszukania osób oraz użycia broni palnej w 

szczególnych przypadkach. 

 Uchwałą Rady Ministrów nr 328 z 29 października 1962 roku135 

w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony 

zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej, funkcje kontrolne 

nad działalnością Straży Przemysłowej powierzono Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych. Uprawnienia te w przedmiotowym zakresie zostały 

rozszerzone i doprecyzowane kolejną uchwałą Rady Ministrów z 8 

sierpnia 1984 roku136. Na mocy ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku 

uprawnienia nadzorcze Ministra Spraw Wewnętrznych nad 

specjalistycznymi formacjami ochronnymi zostały przekazane 

Komendantowi Głównemu Policji137. Według Komendy Głównej Policji 

                                                
134 Por. T. Zagajewski, 20 lat w służbie Polski Ludowej, „Służba MO” 1965, nr 47-48, 

s. 237. 
135 Uchwała Rady Ministrów nr 328 z 29 października 1962 r. w sprawie uprawnień 

Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów 
gospodarki narodowej (MP nr 79, poz. 369). 

136 Uchwała Rady Ministrów nr 108 z 8 sierpnia 1984 r. w sprawie uprawnień Ministra 
Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy 
szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej (MP nr 20, poz. 138). 

137 Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2002, 
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uzbrojone formacje ochronne w roku 1990 przyczyniły się w znacznym 

stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego 

na terenie zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki 

narodowej, jak również na obszarach leśnych, wodnych i kolejowych.  

W kolejnych latach Komenda Główna Policji wskazywała na konieczność 

pilnych zmian w przepisach  prawnych tak, aby umożliwiały one 

funkcjonowanie Straży Przemysłowych poza uspołecznionymi 

zakładami pracy, tj. w zakładach sprywatyzowanych, których profil 

produkcji czy działalności gospodarczej przed sprywatyzowaniem 

kwalifikował je do szczególnie ważnych z uwagi na interes narodowy i 

społeczny. Na początku lat 90. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

wydało opinię prawną, która wskazywała na możliwość utrzymania lub 

tworzenia Straży Przemysłowej w bankach, zakładach produkujących 

materiały wybuchowe i chemicznie niebezpieczne, magazynach paliw i 

innych wymagających uzbrojonej ochrony, bez względu na formę  

własności zakładów. Kontrole Straży Przemysłowych, prowadzone 

przez Policję w kolejnych latach, wskazywały na utrzymywanie się wielu 

negatywnych tendencji, m.in. rozwiązywanie oddziałów Straży 

Przemysłowej i powierzanie ochrony agencjom komercyjnym, 

niedostateczne zabezpieczenie technicznie newralgicznych miejsc i 

pomieszczeń, niewłaściwy dobór kadr itd. Analizy dotyczące 

funkcjonowania Straży Przemysłowych i innych specjalistycznych 

formacji ochronnych doprowadziły do uregulowania ich statusu w 

ustawie o ochronie osób i mienia.138 Ustawa łączy pozytywne cechy 

straży przemysłowej z precyzyjnym określeniem obszarów działalności 

koncesjonowanych firm ochrony osób i mienia. Ustawa ta po raz 

pierwszy w naszym systemie prawnym kompleksowo reguluje 

zagadnienia ochrony osób i mienia. 

                                                
nr 7, poz. 58). 

138 Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2005, nr 145, poz. 
1221) 
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 Przedmiotem regulacji ustawy o ochronie osób i mienia są: 

1. obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej 

ochronie, 

2. zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony, 

3. zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia, 

4. wymagania kwalifikacyjne i uprawnienia pracowników ochrony 

oraz nadzór nad nimi, 

5. nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.139 

Art. 2 ustawy mówi, że : 

1) ochrona osób – działania mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, 

2) ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające 

powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające 

do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, 

3) pracownik ochrony – osoba wpisaną na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony 

Art. 3. 

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie: 

1) bezpośredniej ochrony fizycznej: 

 a) stałej lub doraźnej, 

 b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 

gromadzonych i przetwarzanych  w elektronicznych urządzeniach i 

systemach alarmowych, 

 c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych 

przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych; 

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na: 

 a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, 

                                                
139 Art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia. 
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sygnalizujących zagrożenie 

 chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i 

naprawach w miejscach ich zainstalowania, 

 b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia 

oraz ich eksploatacji,  konserwacji, naprawach i awaryjnym 

otwieraniu w miejscach zainstalowania. 

Art. 20. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 

ochrony osób i mienia: 

 1) oznacza pracowników ochrony w sposób jednolity, 

umożliwiający ich identyfikację oraz 

 identyfikację podmiotu zatrudniającego; 

 2) zapewnia noszenie ubioru przez pracowników ochrony, 

umożliwiającego ich  identyfikację oraz identyfikację podmiotu 

zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1; 

 3) wystawia pracownikowi ochrony legitymację pracownika 

ochrony fizycznej, legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej lub legitymację kwalifikowanego  pracownika 

zabezpieczenia technicznego przed dopuszczeniem go do wykonywania 

zadań związanych z ochroną osób i mienia. Legitymację 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego 

pracownika zabezpieczenia technicznego wystawia się  wyłącznie 

pracownikowi ochrony, który jest wpisany na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia  technicznego. 

 

Ocena sektora branży ochrony 

 Ocena sektora branży ochrony w Polsce nie jest zadaniem 

prostym. Podstawowym problemem jest brak spójnych i dokładnych 

danych statystycznych, co w zdecydowany sposób utrudnia 

przeprowadzenie analizy. Dotyczy to dostępu zarówno do danych 
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podstawowych (wielkość sektora, obroty rynku, liczba firm czy ilość 

zatrudnionych), jak i do danych szczegółowych (stawki godzinowe 

proponowane w przetargach, zamówienia publiczne, dane GUS czy 

możliwość weryfikacji wydanych przez MSW koncesji z liczbą 

podmiotów aktywnych na rynku). Praktycznie każdy dostępny materiał 

źródłowy zawiera inne dane, a rozbieżności są na tyle znaczne, że nie 

można tego w żaden sposób uśrednić. Podstawowym „źródłem” 

zaciemniającym nie tylko dane sektora branży ochrony ale i liczbę 

aktywnych podmiotów na rynku jest stosowana przez GUS Polska 

klasyfikacja działalności (tzw. kody PKD). 

 

Tab. 1. Rynek branży ochrony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla porównania w Europie Zachodniej 5 największych firm stanowi 

70%, pozostali to 30%.W Polsce poza wielką piątką funkcjonuje jeszcze 

kilka tysięcy podmiotów, podczas gdy w Europie jest to przedział 100-

500 firm silnych lokalnie, oraz firm niszowych specjalizujących się w 

bardzo konkretnych usługach. 

W naszym kraju małe firmy nie są w stanie wytrzymać warunków 

narzuconych przez największych graczy z silnym zapleczem 

finansowym. Fala konsolidacji i przejęć jest dopiero w fazie 
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początkowej. 

 

Tab. 2. Pięć największych firm branży ochrony (pod względem liczby 

zatrudnionych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szacuje się, że „wielka piątka” zatrudnia blisko 65 tysięcy osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma policjami? Branża 

ochrony osób i mienia nie jest, nie była i raczej  nigdy nie będzie 

drugą policją w państwie. Niezależnie od statystyk czy 

obiegowych opinii. Użyty tytuł ma w tym przypadku jedynie 
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podkreślać jej znaczenie i pozycję na rynku szeroko rozumianym 

runku usług. A cyfry są w tym przypadku bardzo wymowne. 

Jeszcze dwadzieścia lat temu Milicja Obywatelska była 

monopolistą na rynku usług porządkowych. Obecnie współpraca 

formacji ochronnych z Policją może mieć miejsce w 

następujących zakresach: 

1) wynikającym z ustawowego obowiązku współpracy – 

bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 18 grudnia 1998 roku140: 

2) wynikającym z zakresu sprawowania przez Policję nadzoru nad 

specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi, określonymi w 

rozdziale 7 ustawy o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych 

w tym zakresie; 

3) wynikającym z zakresu realizacji współpracy technicznej; 

4) realizacja własnych ustawowych zadań (przez formacje ochronne 

i Policję). 

Rozporządzenie nakłada na  specjalistyczne uzbrojone formacje 

ochronne szczególny obowiązek – przekazywania informacji o 

zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócenia 

spokoju i porządku publicznego, a więc zakresu zdarzeń, które są 

ustawowym obszarem działania policji. Wymiana informacji powinna 

obejmować szeroki wachlarz zagadnień – zarówno informacje w 

zakresie profilaktyki zagrożeń jak i informacje wynikające z bieżącej 

sytuacji, np. o zaobserwowanych zakłóceniach porządku publicznego 

przez patrole samochodowe  specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych141. 

                                                
140 Por. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 grudnia 

1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), (Dz.U. 1998, 
nr 161, poz. 1108). 

141 Zob. L. S. Leśniewicz, Możliwość współpracy Specjalistycznych Uzbrojonych 
Formacji Ochronnych (SUFO) z Policją, „Ochrona mienia” 2001, nr 6. 
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 Od początku transformacji branża prywatnych agencji ochrony 

stale się rozrastała, przejmując stopniowo część kompetencji Policji i 

Straży Miejskiej. Pracownicy ochrony zabezpieczają obecnie imprezy 

masowe: koncerty, mecze i inne imprezy sportowe, festyny, chronią 

wille, osiedla mieszkaniowe, państwowe i prywatne biurowce, coraz 

częściej jednostki i obiekty wojskowe. Ochrona fizyczna nie stanowi 

jednak jedynego źródła dochodów prywatnych firm ochroniarskich, 

dochodzi do tego konwojowanie wartości pieniężnych, uzupełnianie 

stanu kasy w bankomatach, ochrona VIP-ów, usługi detektywistyczne 

i cała sfera szeroko rozumianego zabezpieczania technicznego, a więc 

monitoring, doradztwo bezpieczeństwa itp. Czy ochrona jest 

skuteczna? Skuteczna jest wówczas, gdy stosunek liczby 

wyeliminowanych zagrożeń do ich ogólnej ilości zbliża się do 100%. 

Skuteczność tę chcemy osiągnąć, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i 

mienia rozumiane jako stan niezagrożenia, spokoju, pewności, który 

jest uzależniony w szczególności od siły oddziaływania dwóch 

podstawowych czynników: 

1) poziomu zagrożenia dóbr prawnie chronionych, które może 

powstać w wyniku bezprawnego działania innego człowieka 

(przestępstwa, wykroczenia, czynu niedozwolonego) lub stanowić 

skutek zjawisk losowych; 

2) skuteczności zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej 

przed zagrożeniami, sposobów i środków zabezpieczenia technicznego 

i ochrony fizycznej nazywanych środkami neutralizacji zagrożeń. 

Zbigniew Tomasz Nowicki142 przedstawił w formie tzw. trójkąta 

bezpieczeństwa następujące założenia: 

1)  wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia wzrastać powinien, co 

najmniej w takim samym stopniu, poziom zabezpieczenia i ochrony; 

                                                
142 Z. T. Nowicki, Ochrona osób i mienia. Podstawy prawno-organizacyjne, Toruń 

1999. 
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konieczna jest nawet „nadwyżka” poziomu zabezpieczenia nad 

poziomem zagrożenia; 

2) istnieje potrzeba poszukiwania obiektywnych kryteriów oceny 

stanu wszystkich elementów trójkąta; dokonywane w praktyce oceny 

poziomu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia i ochrony na podstawie 

intuicji okazują się zawodne143. 

Stale powinniśmy poszukiwać narzędzi badawczych i sposobów 

oceny skuteczności ochrony. Jednym z rozwiązań jest poddawanie 

ocenie poszczególnych części składowych całego systemu. 
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Hezbollah – terroryści czy bojownicy o wolność 

 

 

Wstęp 

 Akty terrorystyczne były stosowane już w starożytności, 

jednakże rozkwit tego zjawiska przypada na XIX wiek144. Ponownie 

terroryzm nasilił się w latach 60. i 70. XX wieku145. Terroryści 

nieustannie doskonalą swoje metody, stosują coraz nowsze, bardziej 

zaawansowane środki, w związku z czym powstają nowe rodzaje 

terroryzmu, np. takie jak bioterroryzm czy cyberterroryzm.  

Definicji terroryzmu jest bardzo wiele, niejednokrotnie pojęcie 

„terroryzm” jest mylone z „terrorem”. Niełatwo jest również określić, 

czy działania danych grup bądź osób są aktami terroryzmu, czy też 

walką narodowowyzwoleńczą146. Stanisław Pikulski wymienia kilka 

różnic między terroryzmem, a walką narodowowyzwoleńczą. Jedną z 

nich jest to, iż walkę o wyzwolenie prowadzi cały naród, który jest 

popierany przez społeczność międzynarodową, natomiast terroryzm 

nie znajduje społecznego poparcia. Różnicę można dostrzec także w 

celach, które w przypadku bojowników o wolność są jasno określone i 

perspektywiczne, zaś organizacje terrorystyczne nie mają 

sprecyzowanych długoterminowych celów. Ponadto, niejednokrotnie 

bojownicy o wolność nie stosując przemocy, postępując w sposób 

zgodny z normami prawnymi i moralnymi mogą zauważyć, iż ich 

działania nie przynoszą spodziewanych efektów, a w związku z tym, 

                                                
144 S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, s. 7. 
145 Encyklopedia terroryzmu, red. B. Zasieczna, Warszawa 2004, s. 9. 
146 S. Pikulski, dz. cyt., s. 11 i nast. 
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aby osiągnąć określone cele, zaczynają stosować akty terrorystyczne. 

W ten sposób tracą społeczne poparcie i szansę na otrzymanie m.in. 

pomocy humanitarnej147, chociaż ich głównym, i niewątpliwie słusznym 

celem jest wyzwolenie swojego narodu spod okupacji. Jak zauważył M. 

Cherif Bassiouni „to, co dla jednych jest terroryzmem, dla innych jest 

bohaterstwem”148, w związku z tym chyba nigdy społeczność 

międzynarodowa nie określi jednogłośnie danej organizacji mianem 

bojowników o wolność bądź terrorystami. Taka jednomyślność wydaje 

się być niemożliwa do osiągnięcia ze względu m.in. na różne interesy 

państw czy też różnice kulturowe. Jedną z organizacji, której 

zakwalifikowanie do organizacji terrorystycznych lub do bojowników o 

wolność nastręcza wiele trudności jest Hezbollah. 

 

Początki Hezbollahu i jego postrzeganie przez społeczność 

międzynarodową 

Hezbollah to szyicka organizacja polityczno-wojskowa, która 

została utworzona w Libanie w roku 1982 podczas libańskiej wojny 

domowej. Jej nazwa wywodzi się od arabskiego Hizb-allah, czyli 

„Partia Boga”, słowa zostały zaczerpnięte z Koranu. Hezbollah powstał 

z połączenia ugrupowań takich jak Amal Muzułmański (Nadzieja), grup 

młodzieżowych z południa kraju oraz z Bejrutu, a także z partii Al-Dawa 

i innych149. 

Niektóre państwa uznają Hezbollah za organizację terrorystyczną 

i są to przede wszystkim Stany Zjednoczone150, Wielka Brytania151, 

                                                
147 Tamże, s. 16-17. 
148 M.C. Bassiouni, International Terrorism and Political Crimes, Springfield 1975, s. 
485. 
149 B. Hołyst, Terroryzm, tom 1, Warszawa 2009, s. 507. 
150 http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm, [dostęp: 29.07.2018]. 
151 http://www.theguardian.com/world/2005/jun/13/israel.foreignpolicy, [dostęp: 
29.07.2018]. 
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Kanada152 oraz Izrael153, przeciwko któremu Hezbollah kieruje 

większość swych ataków. Do niedawna Unia Europejska nie traktowała 

Partii Boga jako organizacji terrorystycznej154, jednakże w czerwcu 

2013 wpisała zbrojne skrzydło Hezbollahu na listę organizacji 

terrorystycznych155. Niektóre kraje wspierają Partię Boga i są to m.in. 

Iran156 i Syria157; Hezbollah współpracuje również z 

Palestyńczykami158. Trudno jest więc jednoznacznie określić, czy 

Hezbollah to terroryści, czy też bojownicy o wolność. 

Niewątpliwie działacze tej organizacji sami nie uważają się za 

terrorystów. Ich działalność początkowo była wymierzona w izraelskich 

okupantów, którzy wkroczyli do Libanu z czerwcu 1982 roku159. Przez 

kilka miesięcy od tego wydarzenia Izraelczycy byli traktowani przez 

ludność południowego Libanu jako wyzwoliciele, ponieważ Organizacja 

Wyzwolenia Palestyny przez lata stosowała przemoc wobec 

mieszkańców libańskich wiosek. Z czasem Libańczycy przekonali się, iż 

pomimo zrealizowania swojego planu jakim było wypędzenie z 

terytorium Libanu południowego ludności Palestyńskiej, wojska 

izraelskie nie zamierzają opuścić Libanu. Świadczył o tym m.in. projekt 

planu utworzenia „Organizacji dla Zjednoczonego Południa”, który 

Izraelskie Siły Obronne przedstawiły na początku 1983 roku. Zakładał 

on utworzenie w głównych miastach i wioskach komitetów wspieranych 

przez lokalną milicję, do której miała być rekrutowana miejscowa 

ludność. Zadaniem tych komitetów miało być patrolowanie 

                                                
152 http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/entstld.txt, [dostęp: 29.07.2014]. 
153http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-
archive/2005/pages/summary%20of%20terrorist%20activity%202004.aspx, 
[dostęp: 29.07.2018]. 
154 http://www.loc.gov/law/help/EUTerroristLists.pdf, [dostęp: 29.07.2018]. 
155http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138
395.pdf, [dostęp: 29.07.2018]. 
156 R. Ożarowski, Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, 

Gdańsk 2011, s. 131. 
157 B. Hołyst, dz. cyt., s. 509. 
158 R. Ożarowski, dz. cyt., s. 158 i nast. 
159 H. Jaber, Hezbollah. Walka i zemsta, Warszawa 2001, s. 15. 
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południowego Libanu i zapobieganie próbom oporu, a przede 

wszystkim, dbanie o interesy i bezpieczeństwo Izraela. Plan ten Izrael 

chciał wcielić w życie nawet wbrew woli ludności libańskiej. Aby 

zachęcić ich do współpracy obiecywano rodzinom, których bliscy byli 

więzieni w Ansar w południowym Libanie, ich uwolnienie w przypadku 

spełnienia wymagań sił izraelskich. Dodatkową gratyfikacją miała być 

pomoc socjalna i finansowa. W przypadku braku współpracy 

mieszkańców poszczególnych wiosek z Izraelczykami grożono im, iż w 

oddziałach milicji, które będą stacjonować w danej wiosce, znajdą się 

osoby wywodzące się z dalszych części Libanu.  

Naciski te spowodowały, że ludność zamieszkująca tereny 

południowego Libanu zdała sobie sprawę z tego, iż miejsce 

palestyńskiego zaborcy zajął okupant izraelski160. Przypieczętowaniem 

tego odczucia wśród Libańczyków było wydarzenie, do którego doszło 

16 października 1983 roku. Szyici obchodzili wtedy jedno ze świąt 

szyickich Aszura i w mieście En-Nabatija zebrało się 50 000 

mieszkańców Libanu południowego. Podczas trwania ceremonii do 

miasta wkroczył konwój izraelski, który chciał przejechać przez miejsce 

zgromadzenia, co zostało poczytane przez muzułmanów jako zniewaga 

ich święta. Doszło do starć między szyitami i Izraelczykami, a całe to 

wydarzenie pogłębiło wzajemną wrogość między mieszkańcami 

południa Libanu i ich okupantem.  

Głównym celem Partii Boga stało się odzyskanie niepodległości, 

a doskonałym przykładem, że jedynym sposobem na uniemożliwienie 

zaboru ojczystej ziemi przez Izrael jest walka zbrojna, byli 

Palestyńczycy, którzy zostali wysiedleni ze swojej ziemi gdy 

powstawało państwo Izrael161. Hezbollah prowadził swoją działalność 

„pod zielonym sztandarem proroka” oraz przy wsparciu Iranu i Syrii, 

                                                
160 H. Jaber, dz. cyt, s. 21-22. 
161 Tamże, s. 23-24. 
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które do dziś udzielają wsparcia tej organizacji162. Biorąc pod uwagę 

strofę 39 XXII Sury Koranu, w którym zapisano „Wolno walczyć tym, 

którzy doznali krzywdy. Zaprawdę, Bóg jest wszechwładny, by im 

udzielić pomocy!”163 działania Partii Boga są w pełni uzasadnione przez 

ich wiarę, gdyż mają zapewnić Libańczykom wolność. Hezbollah uważa 

się za obrońcę pozbawionych domu i uciskanych muzułmanów. 

Początkowo walczyli tylko o to, co zostało im odebrane przemocą, 

jednak z czasem ich działania się rozszerzyły i starają się zwalczać 

wszystko, co ma zły wpływ na świat islamski164. 

 

Manifest Partii Boga i realizacja wskazanym w nich celów 

W manifeście z 1985 roku partia stwierdziła, iż zachodnie wpływy 

stanowią poważną przeszkodę w podążaniu drogą islamu oraz, że 

Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, są wrogiem 

islamskiego świata165, przez co określane są przez Hezbollah mianem 

„Wielkiego Szatana”. Izrael jest przez nich postrzegany jako produkt 

zachodniego imperializmu i został utworzony w tym regionie w celu 

zdominowania oraz wyeksploatowania jego bogactw. Izrael, nazywany 

również „Małym Szatanem”, jest ucieleśnieniem zła i przemocy, a także 

placówką Stanów Zjednoczonych w sercu świata islamskiego, dlatego 

Partia Boga chce go zwalczyć. Powyższe czynniki mogą przedkładać się 

na wybór metod ich działania. Prawdopodobnie Hezbollah ucieka się do 

dokonywania aktów terrorystycznych, gdyż uważa to za najlepszy, a 

być może jedyny skuteczny środek w osiągnięciu celu i zniszczenia 

tego, co zagraża ich religii166.  

Jednym z postulatów manifestu przedstawionego w 1985 roku 

było utworzenie w Libanie, na wzór Iranu, islamskiej republiki i w imię 

                                                
162 Tamże, s. 26. 
163 Tamże, s. 15. 
164 Tamże, s. 25 i nast. 
165 R. Ożarowski, dz. cyt., s. 204. 
166 Encyklopedia terroryzmu, dz. cyt., s. 393. 
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tej idei organizacja ta w latach 80-tych dokonywała samobójczych 

ataków bombowych oraz porwań. Kolejnym celem Partii Boga jest 

zmuszenie sił ONZ, przede wszystkim amerykańskich i francuskich, do 

wycofania się z terytorium Libanu. Hezbollah pragnie również 

całkowitego zniszczenia państwa Izrael, a także rozciągnięcia 

islamskiej władzy nad Palestyną oraz Jerozolimą, co jest przez nich 

uważane za religijny nakaz. Cel ten partia próbowała zrealizować 

poprzez atakowanie armii izraelskiej, która okupowała południowy 

Liban, oraz przeprowadzanie ataków na zagraniczne placówki 

izraelskie, a także ostrzeliwanie rakietami ludności cywilnej w 

północnym Izraelu. Hezbollah stara się zwalczać wszystko, co stanowi 

przejaw świata zachodniego167, niezależnie od ponoszonych kosztów i 

ofiar. 

 

Współpraca z innymi organizacjami i państwami, finansowanie 

oraz działalność 

Partia Boga chociaż nie jest ruchem palestyńskim i występuje 

jako organizacja libańskich fundamentalistów, to jednak utrzymuje 

więzi z Hamasem oraz Islamskim Dżihadem, palestyńskimi 

organizacjami islamskimi, starając się zniszczyć Izrael „od środka”168. 

Współpracuje także z Syrią dokonując wypadów odwetowych za 

izraelskie ataki oraz ostrzeliwując terytorium Izraela z baz 

umiejscowionych na obszarach przez nią kontrolowanych169. Od 

początku jest wspierana przez Iran, który po wkroczeniu na terytorium 

Libanu wojsk Izraelskich w 1982, wysłał ok. 1500 żołnierzy Korpusu 

Gwardii Rewolucyjnej mających wyszkolić kadry nowopowstającej 

organizacji170. Dzięki ich indoktrynacji ideologicznej, wsparciu 

                                                
167 R. Ożarowski, dz. cyt., s. 205. 
168 Tamże, s. 160 i nast. 
169 B. Hołyst, dz. cyt., s. 509. 
170A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w 
II połowie XX wieku), Toruń 2007, s. 103. 
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materialnemu oraz wyposażeniu małe grupy bojowników przekształciły 

się w świetnie wyszkoloną i zorganizowaną grupę171. 

Zastanawiając się nad tym, czy Hezbollah to terroryści czy też 

bojownicy o wolność warto przyjrzeć się kwestii sankcji nakładanych 

na poszczególne kraje za wspieranie, także finansowe, organizacji 

terrorystycznych. Legalne jest sponsorowanie bojowników o wolność, 

natomiast finansowanie działań terrorystycznych jest sprzeczne z 

prawem172. Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych jak i inne 

instytucje oraz organizacje międzynarodowe nie nakładają żadnych 

sankcji na Iran i Syrię, które wspierają Partię Boga. Można z tego 

wywnioskować, iż jest to organizacja zrzeszająca bojowników o 

wolność, a nie terrorystów, gdyż w przeciwnym razie zarówno Syria jak 

i Iran byłyby karane za wspieranie terroryzmu. 

Hezbollah nie zajmuje się wyłącznie prowadzeniem walki 

zbrojnej. Działa również na rzecz libańskiego społeczeństwa, czego 

przykładem może być budowa i prowadzenie szkół, szpitali, 

przychodni, domów kultury oraz innych budynków użyteczności 

publicznej173. Opieka zdrowotna w placówkach prowadzonych przez tę 

organizację jest tańsza niż w państwowych szpitalach174. Partia Boga 

niosła pomoc osobom, których domy uległy zniszczeniu w wyniku 

ataków izraelskich175, a także utworzyła system opieki społecznej dla 

rodzin, które straciły w walkach najbliższych oraz dla osób starszych176. 

Organizacja przekształca się w partię polityczną, w 2005 roku uzyskała 

11% w wyborach parlamentarnych, co dało Hezbollahowi 14 

                                                
171 Encyklopedia terroryzmu, dz. cyt., s. 392. 
172 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/strategia.php, [dostęp: 29.07.2018]. 
173 A. Krawczyk, dz. cyt., s. 109. 
174 http://www.izrael.badacz.org/historia/liban1_hezbollah.html, [dostęp: 
30.07.2018]. 
175 Tamże. 
176 http://www.terroryzm.com/hezbollah/, [dostęp: 30.07.2014]. 
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mandatów177, zaś w 2000 roku otrzymał 9 miejsc w libańskim 

parlamencie178. 

 

Podsumowanie 

Reasumując powyższe rozważania należy zauważyć, iż 

niewątpliwie początkowo głównym celem Partii Boga była walka o 

odzyskanie swoich ziem zajmowanych przez izraelskich okupantów. 

Później przerodziło się to w zwalczanie wszystkiego, co zagraża światu 

islamskiemu, czyli przede wszystkim Zachodu i Izraela, który jest 

uważany przez Hezbollah za placówkę Stanów Zjednoczonych w sercu 

świata islamskiego. Niewątpliwie Partia Boga jest przekonana o 

słuszności swoich działań, gdyż działają w celu obrony tego, w co 

głęboko wierzą, dodatkowo ich działania „usprawiedliwia” Koran. Być 

może ich działania nie byłyby postrzegane przez niektóre kraje jako 

działalność terrorystyczna, gdyby starali się osiągnąć swoje cele za 

pomocą łagodniejszych środków. Ataki bombowe, porwania, czy też 

akty samobójcze, kojarzą się przede wszystkim z terroryzmem i 

chociaż Hezbollah również stosuje takie metody, to jego celem nie jest 

zastraszanie i wymuszanie ustępstw, co właściwie jest wpisane w 

definicję terroryzmu, lecz poprzez wykorzystanie takich środków, dąży 

do wyzwolenia świata islamskiego spod wpływów zachodu. Gdyby 

Partia Boga była organizacją stricte terrorystyczną, to wspierając ją, 

zarówno na Iran jak i Syrię zostałyby nałożone środki karne, jednak do 

tej pory ani ONZ, ani też inne instytucje międzynarodowe takich 

kroków nie podjęły. Działalność tej organizacji nie opiera się wyłącznie 

na dokonywaniu aktów terrorystycznych, jej cele są sprecyzowane i 

długoterminowe. Partia Boga tworząc centra opieki medycznej, szkoły 

czy domy kultury dąży do poprawy jakości życia ludności południowego 

                                                
177 http://www.izrael.badacz.org/historia/liban1_hezbollah.html, (dostęp: 
30.07.2014). 
178 A. Krawczyk, dz. cyt., s. 110. 
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Libanu. Hezbollahu nie można więc jednoznacznie określić mianem 

organizacji terrorystycznej, ani też zakwalifikować do bojowników o 

wolność, gdyż niektóre metody przez nich stosowane są właściwe 

terroryzmowi. 
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Bezpieczeństwo w sieci w obliczu działalności  

grup cyberprzestępczych 

 
 

Wstęp 

Cyberprzestępczość ulega bardzo szybkiemu rozwojowi. Przyczynia 

się do tego postęp technologiczny oraz sieci informatyczne, które 

ułatwiają przestępcom komunikację oraz wymianę informacji 

dotyczących technik działania. Sprawia to problem ze zdefiniowaniem 

tego zjawiska. 

Obecnie nie istnieje żadna legalna definicja cyberprzestępstwa. 

ONZ, Rada Europy i inne organizacje międzynarodowe wydają akty 

normatywne, w których podejmują próbę zdefiniowania 

cyberprzestępstwa i cyberprzestępczości. Akty normatywne wydawane 

przez te organizacje nakładają na państwa obowiązek penalizowania 

danych zachowań w sieci jako przestępstwa179. Pozwoli to nadać 

nielegalnym działaniom w sieci status przestępstwa we wszystkich 

państwach, których dany akt normatywny dotyczy.  

Publikacja ma na celu przybliżenie pojęcia cyberprzestępstwa 

w oparciu o akty normatywne wydawane przez organizacje 

międzynarodowe. Wskazane zostaną także najpopularniejsze pod 

względem występowania cyberprzestępstwa, z którymi może się 

spotkać, podczas codziennego korzystania z urządzeń elektronicznych, 

przeciętny użytkownik systemów informatycznych. 

 

                                                
179 R. Białoskórski, Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku. Zarys 
problematyki, Warszawa 2011, s. 63. 
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Pojęcie cyberprzestępstwa 

Pojęcie cyberprzestępstwa nie jest definiowane jednorodnie. W 

doktrynie mamy do czynienia z wieloma definicjami tego zjawiska. 

Konwencja Europy o cyberprzestępczości jako przestępstwo – co 

należy rozumieć jako cyberprzestępstwo – ujmuje: 

- dostęp do całości albo części systemu informatycznego bez 

uprawnienia, 

- bezprawne przechwytywanie transmisji danych informatycznych 

z, do, albo w obrębie systemu informatycznego, 

- umyślne i bez uprawnienia uszkadzanie, usuwanie, niszczenie, 

zmiana lub blokowanie danych informatycznych, 

- umyślne spowodowanie zakłóceń w funkcjonowaniu systemu 

informatycznego na skutek wprowadzenia, przesłania, uszkodzenia, 

usunięcia, zniszczenia lub zablokowania danych informatycznych bez 

uprawnienia, 

- wytwarzanie, sprzedaż, uzyskiwanie w celu używania, sprowadzanie, 

rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób wszelkich 

środków, w tym także programów komputerowych zaprojektowanych 

lub przystosowanych do popełniania przestępstw z artykułów 2-5 

konwencji. Dotyczy to także haseł, kodów dostępu lub innych 

podobnych danych umożliwiających dostęp do systemu 

komputerowego lub jego części w zamiarze popełnienia przestępstw z 

artykułów 2-5 (art. 6)180. 

W Konwencji Europy o cyberprzestępczości w art. 7 państwa 

obligowane są do podjęcia wszelkich niezbędnych środków prawnych i 

innych aby możliwe było uznanie za przestępstwo: 

- celowego i bezprawnego wprowadzania, modyfikowania, 

wykasowywania lub usuwania danych informatycznych czego 

rezultatem ma być powstanie danych nieautentycznych, które to 

                                                
180 R. Białoskórski , dz. cyt., s. 63. 
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sprawca ma zamiar wykorzystać w celach zgodnych z prawem jako 

dane autentyczne, bez względu na to czy są one możliwe do 

bezpośredniego odczytania i zrozumiałe (fałszerstwo komputerowe)181. 

Artykuł 8 tegoż aktu normatywnego obliguje państwo by 

penalizowane było także oszustwo komputerowe, czyli umyślne i 

bezprawne: 

- wprowadzanie, modyfikowanie, wykasowywanie i usunięcie danych 

informatycznych,  

- jakiekolwiek wkraczanie w działanie systemu komputerowego w celu 

oszustwa lub nieuczciwym zamiarem pozyskania profitu 

ekonomicznego dla siebie, lecz również jak i dla innej osoby czego 

skutkiem jest utrata majątku przez inną osobę182. 

Artykuł 9 Konwencji obarcza państwa obowiązkiem penalizacji 

działań związanych z pornografią dziecięcą takich jak: 

- wytwarzanie pornografii  dziecięcej z zamiarem rozpowszechniania za 

pomocą sieci informatycznych, 

- oferowania lub udostępniania, 

- rozpowszechnianie pornografii dziecięcej za pomocą systemu 

informatycznego, 

- pozyskiwanie dla siebie lub dla innej osoby pornografii dziecięcej, 

 -posiadanie pornografii dziecięcej w systemie informatycznym lub na 

nośnikach danych. 

Dodatkowo punkt 2 tego artykułu dokładnie opisuje co należy 

rozumieć przez pornografię dziecięcą183. 

Konwencja posiada swoje uzupełnienie, którym jest Protokół 

Dodatkowy do Konwencji. Dotyczy on zakazu propagowania nienawiści 

na tle rasowym oraz treści ksenofobicznych. 

                                                
181 Tamże. 
182 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 64. 
183 Council of Europe Convention of Cybercrime, Budapest 23 November 2001, ETS 
185, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm, [dostęp: 
27.07.2018]. 
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 Jerzy Kosiński i Sebastian Kmiotem wyróżniają cztery rodzaje 

przestępstw, które odpowiadają w praktyce terminowi 

cyberprzestępstwa zawartego w Konwencji: 

1) Oszustwo i fałszerstwo popełnione przy użyciu elektronicznych sieci 

informatycznych i systemów informatycznych. 

2) Publikacja nielegalnych treści w sieci (np. wspominana wcześniej 

pornografia dziecięca). 

3) Ataki typowe dla sieci informatycznych np. DoS. 

4) Cyfrowe powielanie i rozpowszechnianie utworów lub wykonań 

artystycznych bez zgody osoby uprawnionej w celu uzyskania korzyści, 

czyli powszechnie ujmowane piractwo internetowe184. 

 

Formy i metody cyberprzestępstw 

Według Davida Walla wyróżnić należy 3 generacje rozwoju 

cyberprzestępczości: 

1) Użycie komputerów do popełniania przestępstw – generacja 

komputerów. 

2) Używanie sieci informatycznych – generacja prostych sieci. 

3) Używanie możliwości technologicznych sieci Internet – generacja 

zaawansowanych sieci informacyjno-komunikacyjnych. 

Raport dyrektora USIC (Wspólnota Wywiadowcza Stanów 

Zjednoczonych) stwierdza, że cyberprzestępcy dysponują coraz 

bardziej technologicznie zaawansowanymi technikami działania oraz 

to, że rozszerzają swój obszar ataku. Do niedawna najpopularniejszą 

formą działania cyberprzestępczości były włamania finansowe on-line, 

które w tym momencie dotyczą także telefonii komórkowej. Obecnie 

rozwinięta komunikacja pomiędzy cyberprzestępcami pomaga im w 

wymianie informacji dotyczących technik i metod działania oraz 

                                                
184 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 64. 
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stosowanych zabezpieczeń. Ma to negatywny wpływ na walkę z 

cyberprzestępczością185. 

 Obecnie cyberprzestępcy najczęściej posługują się 

następującymi technikami: 

1) Botnet, czyli sieć botów. Jest to sieć przejętych przez wirusy 

komputerów, które składają raporty swojemu twórcy. Są zarządzane 

w czasie rzeczywistym przez serwer kontrolujący. Botnety są 

kontrolowany zdalnie, a ich właściciele nawet nie są świadomi tego, że 

ich komputer został zawirusowany. Komputery zawirusowane przez 

botnety nazywane są zombie. Głównym celem przejęcia takiego 

komputera jest późniejsze jego wykorzystanie do przeprowadzenia 

ataków DDoS bądź rozsyłania spamu186. 

2) Backdoor jest techniką polegającą na celowym umieszczeniu przez 

programistę fragmentu kodu, który umożliwia mu dostęp do 

komputera lub systemu informatycznego. Nie potrzebuje do tego 

loginu bądź hasła. Cele takiego działania mogą być różne, jednak takie 

wejście jest znane tylko twórcy oprogramowania dzięki czemu dostaje 

dostęp do każdego komputera użytkownika tego oprogramowania.187 

3) Bomba Pocztowa polegający na zapychaniu serwera ogromną ilością e-

mailów, do których załączane są także duże pliki. Skrzynka ofiary, 

która jest adresatem ataku, zostaje przepełniona co powoduje, 

że żadna inna wiadomość nie może zostać już dostarczona. W celu 

przeprowadzenia takiego ataku przestępcy programują komputery 

w ten sposób, aby wysyłały nieustający strumień wiadomości na konto 

swojej ofiary. Obecnie przeprowadzenie takiego ataku ma mniejszą 

szansę powodzenia niż kiedyś. Spowodowane jest to wprowadzeniem 

zabezpieczeń antyspamowych188. 

                                                
185 Tamże, s. 65. 
186 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 81. 
187 T. Trejderowski, Kradzież tożsamości terroryzm informatyczny, Warszawa 2013, 
s. 208. 
188 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 80-81. 
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4) Cracking jest techniką polegającą na wykorzystaniu znalezionej luki w 

zabezpieczeniach pozwalającą włamać się do systemu 

informatycznego. Służy najczęściej do łamania zabezpieczeń np. w celu 

uzyskiwania haseł. Luka wykrywana jest przy pomocy specjalnie 

opracowanych w tym celu programów zwanych exploitami lub przy 

pomocy programów zwanych crackami, które ułatwiają odgadnięcie 

zastosowanego hasła. Powszechnymi metodami łamania haseł są: 

a) atak słownikowy – sprawdzenie wyrazów ze słownika danego języka, 

b) brutalna – sprawdzenie po kolei każdej kombinacji liter, cyfr i 

znaków189. 

5) Hijacking jest atakiem polegającym na przechwyceniu transmisji 

danych odbywającej się między systemami. Dzięki takiemu działaniu 

możliwe jest uzyskanie dostępu do szczególnie chronionych 

programów lub informacji190. 

6) Keylogger to technika zapisywania i odczytywania wszystkich klawiszy 

naciśniętych przez użytkownika. W związku z tym hasła, kody, adresy 

i inne informacje cenne dla użytkownika mogą zostać przechwycone 

przez cyberprzestępcę191. 

7) DoS/DDoS czyli Denial of Service/Distributed Denial of Service jest 

powszechnie stosowanym atakiem mającym na celu zablokowanie 

konkretnego serwisu sieciowego lub zawieszenie konkretnego 

komputera poprzez przesyłanie ogromnego pakietu danych z rożnych 

źródeł. 

DoS rożni się od DDoS tym, że ten drugi typ ataku poprzedzany 

jest spenetrowaniem wielu internetowych serwerów i zmienieniu ich 

w „zombie”, czyli zainstalowaniu tam specjalnego oprogramowania, 

które później posłuży do ataku na wybrany cel. Do przeprowadzenia 

                                                
189 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 81. 
190 Tamże, s. 83. 
191 M. Chromik, Keylogger – podsłuch komputerowy, [w:] Przestępczość 
teleinformatyczna, red. J. Kosiński, Szczytno 2009, s. 229-235. 
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ataku typu DDoS potrzebne są cztery współpracujące ze sobą 

elementy: 

a) Agresor (ang. Attacker) – osoba koordynująca całe przedsięwzięcie 

b) Zarządca (ang. Master)  

c) „Żołnierze” (tzw. Zombies) 

d) Ofiara 

Agresor w ataku nie uczestniczy bezpośrednio. Wysyła jedynie 

sygnał jego rozpoczęcia do programu zarządzającego. Dopiero ten 

program wysyła odpowiednie instrukcje do podlegających mu 

„żołnierzy”. Ci z kolei to odpowiednio opracowane i podstępnie 

umieszczone w systemach wirusy, których zadaniem nie jest 

destrukcja lokalnie przechowywanych danych, lecz uczestnictwo 

w ataku na inny komputer. Właściciele, użytkownicy bądź operatorzy 

zainfekowanych komputerów, z których przeprowadzono bezpośredni 

atak, nie są wówczas świadomi tego, że ich komputery zostały 

wykorzystane w takim celu. Wykrycie uczestniczącego w ataku 

„sublokatora” jest dodatkowo utrudnione, gdyż może on być w taki 

sposób skonfigurowany, aby po otrzymaniu określonego sygnału, bądź 

wykryciu próby jego namierzania, mógł samoczynnie usunąć ślady 

swej bytności w systemie i odinstalować się. 

Stefan Kirchner szeroko analizuje prawo międzynarodowe aspekty 

użycia ataków DoS/DDoS, jak i legalności stosowania w tym zakresie 

środków defensywnych zwracając szczególną uwagę na istniejące luki 

prawne, które wymagają pilnego uregulowania192. 

8) Sniffing (czyli podsłuchiwanie) jest techniką śledzenia ruchu w sieci. 

Specjalne programy „sniffery” wyłapują wiadomości przemieszczające 

się w sieci i wybrane kopiują na dysk. Dzięki nowoczesnym 

technologiom, tropiciel umieszczony w dowolnym komputerze, który 

jest przyłączony do sieci, może czytać niemal wszystkie dane 

                                                
192 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 82. 
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przepływające przez tę sieć. Dzięki „snifferom” cyberprzestępcy 

uzyskują cenne dla nich informacje dotyczące kont użytkownika jak np. 

hasła dostępowe193. 

9) Phishing, co w przybliżeniu oznacza „łowienie haseł”. Polega na 

wyłudzaniu poufnych informacji osobistych (haseł, informacji 

dotyczących kart kredytowych) poprzez podszywanie się pod godną 

zaufania osobę, instytucję czy stronę internetową, której te informacje 

są pilnie potrzebne.  Cyberprzestępcy wykorzystują techniki phishingu 

w celach zarobkowych. Popularnymi celami są aukcje internetowe lub 

banki. Phisher wysyła zazwyczaj spam do wielkiej liczby potencjalnych 

ofiar, kierując je na stronę w sieci, która udaje rzeczywisty bank 

internetowy a w rzeczywistości przechwytuje wpisywane tam przez 

ofiary ataku informacje. Typowym sposobem jest informacja o 

rzekomym dezaktywowaniu konta i konieczności ponownego 

reaktywowania z podaniem wszelkich poufnych informacji. Strona 

przechwytująca informacje jest łudząco podobna do prawdziwej. Link 

do takiej strony znajduje się przeważnie w wysłanej  do ofiary 

informacji. 

Innym sposobem jest tworzenie fałszywych stron pod adresami 

bardzo przypominający oryginalny a więc łatwymi do przeoczenia dla 

użytkowników (np. paipay.com zamiast paypal.com). Obecnie technika 

tzw. „tradycyjnego phishingu” (z wykorzystaniem fałszywej strony 

WWW) jest coraz rzadziej wykorzystywana ze względu na relatywnie 

niską skuteczność, powodowaną z jednej strony wzrastającą 

świadomością użytkowników, z drugiej zaś doskonalszymi formami 

uwierzytelniania systemów informatycznych194. 

10)  Receptory van Ecka, jest to technika podsłuchowa polegająca na 

zdalnym przechwytywaniu i podglądaniu na oddzielnym monitorze 

                                                
193 Tamże, s. 86. 
194 R. Białoskórski, dz. cyt., s. 84. 
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repliki obrazów wyświetlanych na ekranie atakowanego komputera 

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu195. 

11) Socialhacking jest metodą zgadywania haseł lub kodów dostępu 

stosowanych przez ofiarę na podstawie posiadanych o niej informacji. 

Wiele osób jako hasło stosuje imiona bliskich, zwierząt domowych, 

kombinacje ważnych dat (urodzenia, ślubu, narodzin dziecka). 

Przykładem może być czterocyfrowy kod PIN do telefonu komórkowego 

lub karty bankomatowej albo sześciocyfrowy kod klienta w banku. U 

bardzo wielu osób jest to łatwa do odgadnięcia kombinacja. 

Socialhacking daje duże pole do działania atakującemu w przypadku 

pytań pomocniczych typu „przypomnij hasło”. Stosowanych we 

wszelkich rodzaju usługach. Zakładając konto, zwykłe jako pytania 

pomocnicze używane są informacje, które socjotechnik może bardzo 

łatwo zdobyć – imię psa, imię sympatii, nazwisko babci etc. Bezcennym 

źródłem informacji dla socialhackingu są sieci społecznościowe w, 

których chętnie i często ujawniane są poufne informacje o danej 

osobie196. 

 

Zasady bezpieczeństwa informatycznego 

Aby ustrzec się zagrożeń i niebezpieczeństw, warto regularnie 

stosować fundamentalne zasady bezpieczeństwa informatycznego. 

Obejmują one: 

1) Weryfikowanie tożsamości czyli ustalenie wszelkimi dostępnymi 

metodami, czy osoba pisząca e-mail lub kontaktująca się w dowolny 

inny sposób jest tym za kogo się podaje. 

2) Kopie zapasowe, należy sprawdzić, jak często robione są kopie 

zapasowe istotnych danych, na jakich nośnikach lub mediach są one 

                                                
195 Tamże, s. 85. 
196 T. Trejderowski, dz. cyt., s. 215-216. 
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przechowywane, kto ma do nich dostęp, czy są zabezpieczone hasłem 

i szyfrowane, jak często weryfikowana jest ich integralność. 

3) Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem poprzez zainstalowanie 

oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie go na bieżąco, 

sprawdzenie całego systemu informatycznego co najmniej raz 

dziennie. 

4) Szyfrowanie polega na sprawdzeniu, czy kluczowe dane są szyfrowane, 

czy klucze lub hasła będące podstawą szyfrowania są regularnie 

zmieniane, czy stosowane są algorytmy szyfrowania odpowiednio silne 

i odporne na łamanie prostymi metodami (np. słownikową). 

5) Aktualność oprogramowania, czyli sprawdzenie, czy poza 

oprogramowaniem antywirusowym jest przeprowadzana regularna 

aktualizacja wszystkich kluczowych elementów systemu 

informatycznego. 

6)  Hasła, należy zmieniać regularnie, stosować inne hasła w różnych 

usługach, przeprowadzać regularne testy sprawdzające podatność 

haseł na różne metody łamania197. 

 

Zakończenie 

 Grupy cyberprzestępcze wraz z rozwojem technologicznym stają 

się coraz bardziej niebezpieczne. Sieci informatyczne pozwalają 

wymieniać informacje na temat sposobów działania, potencjalnych 

celów oraz pozwalają zawiązać współpracę między grupami 

cyberprzestępczymi. Celami stają się nie tylko zwykli użytkownicy 

systemów informatycznych, lecz także duże korporacje czy rządy 

państw. Organizacje międzynarodowe walczą z cyberprzestępczością 

wydając akty normatywne, w których nakłaniają państwa do 

penalizacji danych, przestępczych zachowań w sieci, dzięki czemu 

                                                
197 Tamże, s. 178-180. 
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organy ścigania otrzymują nowe instrumenty prawne, które 

umożliwiają wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych 

nielegalnych działań. Postęp technologiczny sprowadził nowe 

zagrożenie, które stale ewoluuje i wymaga zwiększonej uwagi nie 

tylko, od organów państwowych, ale także od środowisk naukowych. 

Sposoby działania cyberprzestępców zmieniają i rozwijają się bardzo 

szybko,  zdecydowanie szybciej niż metody działań zwykłych 

przestępców. Zmusza to organy dbające o bezpieczeństwo w sieci do 

zintensyfikowania wysiłków mających zapobiec dokonywaniu 

cyberprzestępstw i również zwykłych użytkowników do zwiększenia 

uwagi na zagrożenia występujące w tym środowisku. Dążąc do 

zapewnienia bezpieczeństwa w sieci nie można zapominać, że  samo 

zapobieganie popełnianiu cyberprzestępstw jest nie wystarczające, 

potrzebne są także skuteczne aparaty ścigania sprawców takich 

przestępstw. Dopóki te warunki nie zostaną spełnione bezpieczeństwo 

w sieci będzie stale zagrożone przez działalność grup 

cyberprzestępczych, wykorzystujących sprzyjające środowisko do  

zdobywania korzyści majątkowych. 
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Obrona cywilna w Polsce – zarys historyczny 

 

 

Według Ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 roku: „Obrona cywilna 

ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 

publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 

poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu 

klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 

skutków”198. 

Już od wieków we wszystkich wojnach największe straty ponosiła 

ludność cywilna. Według profesora Istvana Kende, w przeciągu tylko 

30 lat po zakończeniu II wojny światowej, w ponad 120 konfliktach 

zbrojnych zginęło ponad 20 mln osób, z czego aż ¼ to ludność 

cywilna199. 

 Początki nowoczesnej obrony cywilnej ludności w Polsce można 

datować dopiero na rok 1918, czyli koniec I wojny światowej. Jest to 

również rok odzyskania niepodległości przez nasz kraj i początek 

trudnego okresu jednoczenia terytoriów znajdujących się przez ponad 

sto lat pod trzema różnymi zaborami, co wiązało się z innymi 

strukturami administracyjnymi oraz różnym stopniem rozwoju i 

zacofania poszczególnych regionów. Jest to według naszej opinii jeden 

z ciekawszych – a równocześnie traktowanych na lekcjach historii nieco 

                                                
198 Ustawa o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. 
1967, nr 44, poz. 220). 
199 Według byłego Sekretarza Generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellar. Zob. 
„Życie Warszawy” z 29.04.1989 r. 
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„po macoszemu” – okresów w dwudziestowiecznej historii Polski. Przed 

odrodzoną wolną Polską stało wiele wyzwań, takich jak chociażby 

uformowanie rządu, uchwalenie konstytucji czy przeprowadzenie 

reformy monetarnej. Jednak w naszej opinii największym wyzwaniem 

dla młodego państwa było przeciwstawienie się zagrożeniu jakie niosła 

radziecka Armia Czerwona. Polska bowiem była pierwszym państwem 

na drodze sowietów do podboju Europy. Władze bolszewickie nie 

ukrywały swych zamiarów, głośno deklarowano chęć przeniesienia 

ognia rewolucji na zachód i całą Europę. II Rzeczpospolita stanęła przed 

ogromnym wyzwaniem, jakim było sformowanie sił zbrojnych. 

Jednakże największym  problemem było zabezpieczenie kapitału 

ludzkiego, jaki stanowiła ludność cywilna i przyjęcia na siebie 

odpowiedzialności za przyszłość krajów Europy Zachodniej. 

 Należy mieć na uwadze, że wraz z zakończeniem I wojny 

światowej nie tylko w Polsce miały miejsce początki nowoczesnej 

ochrony ludności cywilnej. W czasie tej wojny, obok takich narzędzi 

wojny, jak łodzie podwodne i prymitywne jeszcze czołgi, zastosowano 

gazy bojowe i lotnictwo. To ostatnie właśnie, w czasie tego konfliktu 

przestało być postrzegane tylko jako ciekawostka i atrakcja dla 

ekscentrycznych bogaczy i awanturników. Dowódcy docenili możliwości 

zwiadowcze aeroplanów, zdali sobie również sprawę z możliwości 

bombardowań pozycji poza linią frontu. Pozycji nie tylko ściśle 

wojskowych, jak sztaby czy magazyny wojskowe, ale również obiektów 

cywilnych, które umożliwiały prowadzenie wojny, jak chociażby fabryki 

i zakłady przemysłowe. Skutki użycia nowej i dotychczas nieznanej 

broni chemicznej oraz pierwsze tragedie ludności cywilnej 

spowodowane były bombardowaniami Londynu, Paryża i Piotrogrodu. 

Uzmysłowiły  one ówczesnym strategom, iż istnieje możliwość 

oddziaływania zbrojnego nie tylko na obiekty wojskowe, ale także na 

ludność cywilną i obiekty cywilne znajdujące się na głębokim zapleczu 

frontu. Mimo tego, że ataki te przeprowadzane były z lądu bądź z 



102 

 

okrętów, gdyż ówczesne lotnictwo nie było dostosowane do 

prowadzenia nalotów dywanowych i do końca wojny spełniało głównie 

zadania zwiadowcze wyrządziły ogromne straty. Już pod koniec wojny 

wyobrażenia obrony przeciwlotniczej ludności cywilnej zyskały 

społeczną akceptację w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Francji. W 

latach późniejszych  także w Polsce i wielu innych krajach Europy. 

W 1921 roku ukształtował się Społeczny Komitet Obrony 

Przeciwgazowej. Jego założycielami byli m.in. prof. Ignacy Mościcki i 

dr Władysław Rabski, a pierwszym prezesem został inż. Jan 

Zagleniczny. Stanowił on pierwsze w kraju zrzeszenie osób cywilnych i 

wojskowych. Ogólnie mówiąc, celem Komitetu było przygotowanie 

cywilnej ludności do ochrony przed skutkami potencjalnego konfliktu 

zbrojnego. Aby tego dokonać, Komitet organizował liczne zajęcia z 

ludności cywilną na temat skutków zastosowania bojowych środków 

trujących. Wydawano  również broszury o tej tematyce, zbierając przy 

tym fundusze na swoją dalszą działalność. Pierwszy paragraf Statutu 

dotyczył utworzenia Instytutu Badawczego Broni Chemicznej, co 

zrealizowano już w 1922 roku. 

W końcu 1924 roku Komitet Obrony Przeciwgazowej przekształcił 

się w Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej. Do jego podstawowych 

zadań należało prowadzenie badań środków walki chemicznej, a przede 

wszystkim zainteresowanie społeczeństwa obroną przeciwgazową. W 

strukturę Towarzystwa wchodziły oddziały miejscowe, wojewódzkie, a 

także władze centralne. Oddziały te można było utworzyć w każdej 

miejscowości oraz w poszczególnych instytucjach. 

Dodatkowo w 1923 roku utworzono Ligę Obrony Powietrznej 

Państwa. Liga miała za zadanie popularyzację lotnictwa, a co za tym 

idzie obrony przeciwlotniczej. W 1928 roku Ligę Obrony Powietrznej 

Państwa połączono z Towarzystwem Obrony Przeciwlotniczej. W 

wyniku tego połączenia powstała Liga Obrony Powietrznej i 

Przeciwgazowej, która w okresie międzywojennym była największą 



103 

 

organizacją społeczną. Była kontynuatorem idei Towarzystwa Obrony 

Przeciwlotniczej oraz Ligi Obrony Powietrznej Państwa200. 

Działalność Ligi była wysoko ceniona przez ówczesny rząd. 

Świadczy o tym uznanie jej za stowarzyszenie wyższe użyteczności 

publicznej na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 stycznia 1934 

roku. W marcu Sejm uchwalił Ustawę o obronie przeciwlotniczej i 

przeciwgazowej. Ustawa zobowiązywała Radę Ministrów do 

wyznaczania kompetencji władzy, a także sposobu i zakresu 

przygotowania w czasie pokoju obrony przeciwgazowej i 

przeciwlotniczej. 

 Podczas II wojny światowej, w działaniach na froncie, nie 

używano broni chemicznej, chociaż strony konfliktu liczyły się z 

możliwością wykorzystania jej w ramach akcji odwetowej. Straty w 

ludności cywilnej są tak olbrzymie, że niemożliwe jest ich dokładne  

określenie. Nigdy nie będzie wiadome jak bardzo szacunki są zgodne z 

prawdą. Działania II wojny światowej, a dokładnie traktowanie ludności 

cywilnej przez wrogie wojska potwierdziły potrzebę dalszego rozwijania 

ochrony ludności cywilnej. 

 Przez pierwsze 5 lat po wojnie obowiązywała ustawa z 1934 roku. 

Dopiero w 1951 roku sejm uchwalił Ustawę o powołaniu Terenowej 

Obrony Przeciwlotniczej. Natomiast w 1956 roku pod Ministra Spraw 

Wewnętrznych podporządkowano Komendę Główną Terenowej Obrony 

Przeciwlotniczej. Tego samego roku powołano Obronę Terytorialną 

Kraju, późniejszą Powszechną Samoobronę. Komenda natomiast w 

1964 roku znalazła się pod Ministrem Obrony Narodowej, zmieniając 

jednocześnie nazwę na Inspektorat Powszechnej Samoobrony. 

 21 listopada 1967 roku uchwalono Ustawę o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej, która do dziś jest podstawą 

                                                
200 Z. Kozak, Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej 1922 – 1928, 
http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b23/b23_8.pdf, [dostęp: 18.05.2018]. 
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działań regulujących obronę cywilną. Tematykę tę reguluje dział IV 

wspomnianej ustawy. Wymienione są w nim zadania obrony cywilnej, 

jednostki biorące w niej udział oraz obowiązki społeczeństwa. 

 Z dniem 18 maja 1973 roku Rada Ministrów powołała Obronę 

Cywilną na mocy uchwały nr 111/73. W myśl tej uchwały obrona 

cywilna miała za zadanie ochronę zakładów pracy oraz ludności 

cywilnej, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury przed 

skutkami działań nieprzyjacielskich oraz udzielanie pomocy 

poszkodowanym201. 

 W 1975 roku przeprowadzono reformę podziału 

administracyjnego kraju. W związku z tym obroną cywilną w zakładach 

pracy zajmowali się kierownicy zakładu pracy, w gminach naczelnicy 

gmin, a w województwach wojewodowie jako szefowie obrony cywilnej 

województwa. Natomiast w miastach obroną cywilną kierowali 

naczelnicy miast. 

Ustalenia te obowiązywały do 1983 roku. Wtedy to  Rada 

Ministrów wprowadziła Uchwałę 191/83, która wymieniała 5 zadań 

obrony cywilnej. Są to: 

- ochrona ludności przed skutkami rażenia, 

- ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej przed 

działaniem środków rażenia, 

- ochrona dóbr kultury, 

- ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, 

- współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwaniu ich 

skutków202. 

                                                
201 Uchwała nr 111/73 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1973 w sprawie obrony 
cywilnej, Biuletyn KOK nr 20-A, poz. 104, s. 261. 
202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1983 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony 
cywilnej województw, miast, dzielnic, gmin oraz miast i gmin, Dz.U. 1983, nr 73, 
poz. 324. 
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 Zmiany ustrojowe jakie miały miejsce na początku lat 90. XX 

wieku nie od razu objęły organizację obrony cywilnej. Pierwsze zmiany 

w tym okresie przyniósł rok 1992. W tym roku Polska ratyfikowała I i 

II Protokół Dodatkowy z 1977 roku do Konwencji Genewskiej z 1949 

roku. Ratyfikacja ta wymusiła w polskim prawodawstwie przejęcie 

nowych zadań w zakresie obrony cywilnej. O nowych zadaniach mowa 

jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku i 

uzupełnia ono założenia obrony cywilnej zawarte w Ustawie o 

powszechnym obowiązku obrony RP z 1967 roku i dokonuje podziału 

na zadania obrony cywilnej na okres wojny (15) i okres pokoju (3): 

Do zadań w czasie pokoju należą: 

- działalność planistyczna i prace organizacyjne, 

- działalność szkoleniowa i upowszechniająca w zakresie problematyki 

obrony cywilnej, 

- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej 

samoobronie203. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 roku w 

sprawie obrony cywilnej stanowi tylko jeden z całego pakietu 

dokumentów wydanych w tym okresie pod tą samą datą. Komplet 

regulacji prawnych w sprawie obrony cywilnej zawiera także m.in.:  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 września 1993 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu 

kierowania, a także kierowania przez nich przygotowań i realizacji 

przedsięwzięć obrony cywilnej204, 

                                                
203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony 
cywilnej, Dz.U. 1983, nr 93, poz. 429. 
204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.1993 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw 
i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także kierowania przez nich przygotowań i 
realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, Dz.U. 1993, nr 91, poz. 420. 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w 

sprawie powszechnej samoobrony ludności205. 

Te akty prawne zawierają w szczególności postanowienia 

międzynarodowego prawa wojennego odnoszącego się do obrony 

cywilnej, a zwłaszcza oba Protokoły Dodatkowe do Konwencji 

Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 roku. 

 W 1997 roku obrona cywilna ponownie została podporządkowana 

pod Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ułatwiło to kontakt 

i współpracę z całą administracją zespoloną oraz niezespoloną, a także 

wszystkimi pozostałymi uczestnikami systemu ochrony ludności. 

 12 kwietnia 1998 roku Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji utworzył Zespół Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych. 

Zadaniem Zespół jest kierowanie działaniami, które zwalczają 

zapobiegają klęskom żywiołowym i klęskom spowodowanych 

działalnością człowieka oraz usuwania ich skutków. 

 Z dniem 26 listopada 1998 roku Urząd Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju przemianowano na Urząd Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności. 

 Kolejnym dokumentem regulującym zakres obowiązków 

właściwych szefów obrony cywilnej jest Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w 

zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju wchodzą m.in.: 

- przygotowywanie, wydawanie oraz opiniowanie projektów aktów 

normatywnych z zakresu obrony cywilnej, 

- określanie założeń do planów obrony cywilnej jednostek samorządu 

terytorialnego oraz przedsiębiorców, 

                                                
205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.1993 roku w sprawie powszechnej 
samoobrony ludności, Dz.U. 1993, nr 91, poz. 421. 
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  - planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i 

materiałowych koniecznych do realizacji zadań obrony cywilnej, 

- określanie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na 

wypadek masowego zagrożenia, 

- organizowanie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, 

- kontrolowanie stopnia przygotowania formacji obrony cywilnej i 

ratowników do prowadzenia działań ratowniczych. 

 Rozporządzenie to określa również zadania szefów obrony 

cywilnej województw, powiatów i gmin. Są to m.in.: 

- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, 

- organizacja oraz koordynacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony 

cywilnej, 

- szkolenie ludności z zakresu obrony cywilnej, 

- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych 

obrony cywilnej206. 

Zadania te poszczególni szefowie obrony cywilnej realizują przy 

pomocy właściwego organu wykonawczego, którymi są: 

- Wydziały Zarządzania Kryzysowego, 

- Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 Problematykę ochrony ludności w czasie pokoju dodatkowo 

uzupełnia Ustawa z dnia 18.04.2002 roku o stanie klęski żywiołowej. 

 W Polsce nie ma jeszcze jednolitej ustawy, która by całkowicie i 

w sposób kompletny regulowała problematykę obrony cywilnej. 

Wszelkie regulacje prawne w tym zakresie pochodzą z wielu 

różnorodnych źródeł. Trwają prace nad wprowadzeniem ustawy, która 

by ujednolicała problematykę obrony cywilnej. Jednak trudności z 

wejściem w życie tej ustawy wiązałyby się z koniecznością dokonania 

poprawek w blisko 50 rożnych aktach prawnych. Tak więc należy się 

                                                
206 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin, Dz.U. 2002, nr, poz. 850. 
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obawiać, że przepisy dotyczące obrony cywilnej w obecnym kształcie i 

przy obecnej świadomości społeczeństwa mają na celu głównie 

budowanie iluzji bezpieczeństwa. Zasady zawarte w tych aktach 

wyglądają dobrze w teorii, jednakże wprowadzanie ich w praktyce 

może okazać się trudne i niewystarczające. 
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Zalew Wiślany jako akwen o istotnym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa państwa – wybrane problemy 

 

 

Ogólna charakterystyka Zalewu Wiślanego 

Zalew207 Wiślany, według fizjograficznego podziału Polski, 

położony jest w obrębie pobrzeża wschodniopomorskiego i 

wschodniobałtyckiego. Jest on jednym z większych zbiorników 

przybrzeżnych południowego Bałtyku. Zalew Wiślany jest wydłużonym 

zbiornikiem o długości ok. 90,7 km i średniej szerokości 9,2 km. 

Największą szerokość 13 km ma akwen w granicach Rosji. Po stronie 

polskiej największa szerokość wynosi 11 km. Zalew jest oddzielony od 

morza Mierzeją Wiślaną o długości ok. 50 km oraz o szerokości od 700 

m do 1800 m z dobrze rozbudowanym systemem wydm, dochodzących 

do 30 m wysokości. Na wschodzie Mierzeja jest przecięta Cieśniną 

Piławską stanowiącą jedyne połączenie pomiędzy Polską a Rosją. 

Powierzchnia Zalewu wynosi 838 km2, z czego w granicach Polski 

znajduje się 328 km2208. Z Zatoką Gdańską łączy go Cieśnina Piławska. 

Największymi rzekami, obecnie uchodzącymi do Zalewu są Pregoła i 

Pasłęka, a do roku 1914 uchodziła do niego także część wód Wisły. Dno 

                                                
207 W nazewnictwie polskim tradycyjnie używa się nazwy zalew, jednak w odniesieniu 
omawianej formy (zbiornika) adekwatne jest określenie laguna, zarówno ze względu 
na morfologię zbiornika wodnego i bariery (mierzei) oddzielającej je od morza, 
hydrologię, oraz – przede wszystkim – genezę. Zob.:  G. Miotk-Szpiganowicz, J. 
Zachowicz, Sz. Uścinowicz, Nowe spojrzenie na rozwój zbiorników przybrzeżnych 

południowego Bałtyku, „Studia Limnologica et Telmatologica” 2007, nr 1, s. 127. 
208 A. Wiśniewska, Charakterystyka Zalewu Wiślanego i zachodzących w nim 
procesów hydrologicznych, w: Hydrodynamika Zalewu Wiślanego, red. R. 
Szymkiewicz, Warszawa 1992, s. 5-6. 
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Zalewu Wiślanego jest płaskie i pokryte na większości powierzchni 

przez osady wzdłuż brzegu209. 

Zalew Wiślany jest zbiornikiem płytkim. Średnia głębokość 

Zalewu wynosi ok. 2,75 m. Maksymalna głębokość wynosi ok. 5,1 m i 

występuje na obszarze Rosji na wprost Cieśniny Piławskiej. Linia 

brzegowa Zalewu o ogólnej długości 270 km jest na ogół słabo 

rozwinięta. Pewne jej urozmaicenia występują jedynie lokalnie210. 

Pojemność Zalewu Wiślanego szacuje się na ok. 2,3 km3, a z 

bilansu wodnego wynika, że wymiana wód następuje przede wszystkim 

przez Cieśninę Piławską. Roczny odpływ do morza ocenia się na 20,48 

km3, a napływ z Bałtyku do Zalewu na 17 km3. Dopływ wód lądowych 

ze zlewiska określa się na ok. 3,6, co stanowi 8,1 sumy bilansowej. 

Pozostałe składniki bilansu, takie jak opady atmosferyczne, dopływ 

podziemny, parowanie, stanowią niewielki procent w bilansie wodnym. 

Powyższe informacje wskazują jak bardzo dynamicznym systemem 

jest Zalew Wiślany. Wynika bowiem, że w ciągu roku woda jest w nim 

wymieniana przeciętnie dziewięć razy211. 

Odpływ wody przez Cieśninę Piławską do morza i napływ z morza 

zależy od czynników hydrologiczno-meteorologicznych, do których 

zalicza się różnicę poziomów między Zalewem i Zatoką Gdańską oraz 

warunki wiatrowe w obszarze cieśniny.  

Akwen Zalewu Wiślanego otaczają obszary o rozmaitej genezie, 

różnorodnej rzeźbie terenu i odmiennych warunkach przyrodniczych: 

- od północnego zachodu Mierzeja Wiślana – zalesiony wąski pas 

lądu z szerokimi piaszczystymi plażami od strony morza oraz terenami 

depresyjnymi od strony Zalewu Wiślanego; 

                                                
209 S. Uścinowicz, J. Zachowicz, Geochemical Atlas of the Vistula Lagoon, Warszawa 
1996. 
210 A. Wiśniewska, dz. cyt., s. 6. 
211 Tamże, s. 7-8. 
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- od zachodu i południa Żuławy Wiślane – teren otwarty, płaski o 

dużej części depresyjny, z siecią rowów melioracyjnych, w środku 

których znajduje się Jezioro Drużno; 

- od wschodu Wysoczyzna Elbląska – wznosząca się do około 200 

m n.p.m., ze stromymi zalesionymi zboczami od strony Zalewu oraz 

wąski pas Równiny Warmińskiej – obejmujący dolinę rzeki Baudy aż po 

dolinę Pasłęki; 

- od północnego wschodu Zalew graniczy z Wybrzeżem 

Staropruskim – terenem, który obejmuje dalszą część obszaru 

wschodniego Zalewu; 

- od północy Zalew otacza Sambia212. 

Brzegi Zalewu Wiślanego są przeważnie niskie i częściowo 

zamulone. Niewiele jest odcinków o urwistym i wysokim zboczu. 

Południowa część przylega od zachodu i południowego zachodu do 

ujściowego rejonu Wisły. Jest on poprzecinany licznymi jej ramionami 

i ciekami żuławskimi. W stronę lądu teren obniża się, tworząc poldery 

żuławskie leżące miejscami kilkadziesiąt centymetrów poniżej 

średniego poziomu morza. Zalew jest częścią drogi wodnej z Rosji do 

południowej i zachodniej Polski (poprzez połączenia rzeczne i 

kanałowe). W przeszłości był to również akwen o istotnym znaczeniu 

dla rybołówstwa213.  

W 2004 roku Jerzy Wcisła pisał, że rybołówstwo na Zalewie 

Wiślanym zamiera, a dobre gatunkowo ryby wypiera drobnica, której 

nikt nie chce kupować. J. Wcisła przypominał, że Komunalny Związek 

Gmin Nadzalewowych przeprowadził akcję uzbrajania sieci rybackich w 

sita dające szansę tzw. „młodzieży” rybnej. W tamtym okresie poseł 

                                                
212 A. Talaga, H. Kruk, J. Celej, M. Oliwecki, Spotkania z przyrodą. Informator 
edukacyjno-przyrodniczy. Poznawanie chronionych zasobów przyrodniczych na 

Zalewie Wiślanym i obszarach nadzalewowych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji 
Rosyjskiej. Zalew Wiślany, Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane, Wyniesienie Elbląskie, 
Wybrzeże Staropruskie, Elbląg 2003, s. 8 
213 A. Wiśniewska, dz. cyt., s. 8-9. 
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Stanisław Gorczyca apelował do rządu o wznowienie akcji zarybiania 

wód Zalewu Wiślanego214. 

 W 1948 roku rybacy złowili w Zalewie Wiślanym 1 150 ton ryb, 

zaś w 1993 tylko 290 ton. Dodaje się również, że ze spadkiem ilości 

ma miejsce pogorszenie się jakości ryb, co jest powodem niewielkiego 

zainteresowania rybami z Zalewu215. 

 

Podstawowe uwarunkowania 

W okresie powojennym, zarówno w rybołówstwie, jak i 

ichtiofaunie Zalewu Wiślanego zaszły niekorzystne zmiany. Spadły 

połowy, zwiększył się nakład połowowy, wzrósł udział ryb 

niewymiarowych w połowach przemysłowych, zmalała liczba gatunków 

ryb oraz zmieniły się proporcje pomiędzy rybami drapieżnymi i 

niedrapieżnymi216. 

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek połowów, ale 

fluktuacja ich wielkości, zwłaszcza na Bałtyku, jest w ostatnich latach 

zjawiskiem stałym. Decydują o tym warunki biologiczne na łowiskach, 

liczebność floty, możliwości portów rybackich i decyzje 

administracyjne, wprowadzające różne ograniczenia i limity. 

 Najważniejszym czynnikiem kształtującym obecny ekosystem w 

polskiej części Zalewu Wiślanego jest wyraźny gradient zasolenia 

wzdłuż osi Zalewu od 0,5 do 4,5 psu wiosną do 3,5-6,5 psu w okresie 

sierpnia/września. Zachodnia część jest najbardziej wysłodzona ze 

względu na największą odległość od Cieśniny Piławskiej. Przestrzenne 

zróżnicowanie wody praktycznie nie występuje, natomiast zmienność 

sezonowa wynosi od -0,2 do ponad 25 °C. Charakterystyczną cechą 

                                                
214 J. Wcisła, Kanał przez Mierzeję, [w:] Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną i 
walory turystyczno-gospodarcze regionów wokół Zalewu Wiślanego, red. J. Wcisła, 

Elbląg 2004, s. 149. 
215 Tamże. 
216 W. Borowski, Ryby Zalewu Wiślanego wymagają ochrony i restytucji, „Wiadomości 
Rybackie” 2000, nr 1, s. 6.  



113 

 

Zalewu jest jego bardzo szybkie nagrzewanie w okresie wiosennym. W 

przypadku srogich zim pokrywę lodową obserwuje się od grudnia do 

marca, chociaż w ostatnich latach zalodzenie dużej części Zalewu 

zdarza się rzadziej. Poziom wody w Zalewie uzależniony jest od 

kierunku i nasilenia wiatrów. Różnice w poziomie wody, spowodowane 

spiętrzeniem wiatrowym nie przekraczają zazwyczaj 0,5-0,7 m, a w 

skrajnych wypadkach mogą dochodzić do 1,7 m217. 

Drugim ważnym czynnikiem mającym istotny wpływ na zasoby 

ryb w wodach Zalewu Wiślanego jest stan ekosystemu zbiornika. 

Badania wód Zalewu Wiślanego wykonywane są przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w ramach zadania pn. 

„Badania i ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych” 

finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Ostatni wydany raport opisuje stan wód Zalewu 

w roku 2010218.  

Wieloletnie zmiany stężeń wybranych wskaźników przedstawiono 

na przykładzie wyników badań z lat 1993-2010. 

Temperatura wody. Średnioroczne temperatury wód Zalewu 

Wiślanego utrzymywały się na zbliżonym poziomie, oscylując wokół 

14°C wiatach 1993-1998 i 15°C w latach 1999-2010. Podwyższone 

wartości temperatury wód zalewu w latach 2007-2008 spowodowane 

były późniejszym rozpoczęciem sezonu badawczego. 

                                                
217 I. Psuty, Rybołówstwo na Zalewie Wiślanym, [w:] Diagnoza aktualnego stanu oraz 
perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w 
województwie warmińsko-mazurskim, red. A. Wołos, Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 272. 
218 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2010 roku, 
Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 45-49. Raport o stanie środowiska województwa 

warmińsko-mazurskiego w 2011 roku nie obejmował Zalewu Wiślanego, natomiast 
Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 roku 
(obejmujący stan wód Zalewu Wiślanego) zostanie opublikowany na początku 
października 2013 roku. 
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Zasolenie wód. Średnia wartość zasolenia z pomiarów długo-

okresowych wyniosła 3,2 PSU. Na zbliżonym poziomie kształtowały się 

również średnie wartości w poszczególnych latach badań. Zasolenie 

zmienia się adekwatnie do aktualnie panujących warunków 

hydrologicznych: wiosną zaznacza się dopływ do Zalewu słodkich wód 

rzecznych, natomiast jesienią następuje wlew słonych wód z Zatoki 

Gdańskiej. 

Warunki tlenowe, zawartość związków organicznych. 

Średnioroczne nasycenie wód tlenem w warstwie powierzchniowej, w 

latach 1993-2007, utrzymywało się na poziomie 100% z wyjątkiem lat 

1995 i 1996 (powyżej 100%). Od 2008 roku do oceny natlenienia wód 

przejściowych wprowadzono wskaźnik - nasycenie tlenem warstwy wód 

0-5 m, którego wartość w latach 2008-2010 również oscylowała wokół 

100%. 

Związki azotu i fosforu. Zawartość związków biogennych w 

wodach ma charakter sezonowy i odzwierciedla proces eutrofizacji 

przebiegający w zbiorniku. Najwyższe stężenia notowane są zimą w 

okresie kumulacji, badania monitoringowe wykonywane są natomiast 

w okresie wegetacyjnym, czyli w trakcie „konsumpcji” przez 

fitoplankton. Stężenia azotu ogólnego, na przestrzeni wielolecia, 

utrzymują się na stosunkowo wysokim, stałym poziomie, natomiast w 

przypadku związków fosforu notowany jest systematyczny, chociaż 

powolny, spadek stężeń. 

Przezroczystość wód. Sezonowe zmiany przezroczystości 

mierzonej krążkiem Secchiego, związane są z intensywnością rozwoju 

fitoplanktonu oraz aktualnie panującymi warunkami 

meteorologicznymi (prędkością wiatru, falowaniem). W 

prezentowanym okresie przezroczystość wód Zalewu Wiślanego 

kształtowała się na podobnym poziomie. W 2010 roku po raz pierwszy 

od wielu lat, w kwietniu i październiku, obserwowano wysoką 
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przezroczystość wód, z maksimum 1,4 m na stanowisku 8, w 

październiku. 

Chlorofil „a”. W Zalewie Wiślanym występują wysokie stężenia 

chlorofilu „a”. Średnia z wielolecia wynosi 42 mg/l i odpowiada IV klasie 

jakości wód (stan słaby). 

Makrobezkręgowce bentosowe. Od 2008 roku Inspektorat 

prowadzi badania makrozoobentosu Zalewu Wiślanego. Próbki 

pobierane są w czerwcu. Wyznaczone do badań punkty pomiarowe 

cechu¬je muliste dno, z wyjątkiem stanowiska T5, na którym 

występuje jasny piasek. W pobranych próbkach, z żywych organizmów, 

oznaczono dwa taksony: Chironomus plumosus i Marenzellerie viridis. 

W Raporcie skonkludowano, że stan ekologiczny wód Zalewu 

Wiślanego w 2010 roku, określony na podstawie wyników badań z 9 

punktów pomiarowych, oceniono jako zły. Na ocenę końcową wpłynęła 

głównie zła ocena elementów biologicznych, szczególnie 

makrobezkręgowców bentosowych.  

Głównym problemem Zalewu Wiślanego jest eutrofizacja 

spowodowana zasilaniem wód w substancje biogenne, szczególnie azot 

i fosfor, zarówno ze źródeł punktowych, jak i obszarowych. Nad 

Zalewem Wiślanym zlokalizowane są 4 mechaniczno-biologiczne 

oczyszczalnie ścieków (we Fromborku, Krynicy Morskiej, Piaskach, 

Tolkmicku). Głównym źródłem dopływu związków biogennych do Zalewu 

Wiślanego jest transport rzeczny. Polska część Zalewu zasilana jest 

wodami 13 większych cieków: Wisły Królewieckiej, Szkarpawy, Nogatu, 

Elbląga, Dąbrówki, Kamienicy (Kamionki), Suchacza, Olszanki, 

Grabianki, Stradanki, Narusy, Baudy, Pasłęki. 

Iwona Psuty stwierdza, że status troficzny zbiornika oscyluje 

obecnie na granicy politrofii/eutrofii. Poza tym, w fitoplanktonie 

polskiej części Zalewu dominują sinice, które stanowią ponad 80 proc. 

liczebności fitoplanktonu. W zooplanktonie obserwuje się masowy 

rozwój wioślarki drapieżnej, gatunku inwazyjnego dla strefy Bałtyku. 
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W niektórych okresach roku, powodował w latach 1998-2005 liczne 

szkody rybackie, ponieważ „kożuchy” splątanych organizmów 

zatrzymywały się na żakach i sieciach stawnych, zaklejając oczka sieci 

i łamiąc tyczki mocujące219. 

 Kolejna istotna determinanta ekosystemu Zalewu Wiślanego to 

gwałtowny wzrost liczebności kolonii lęgowej kormorana czarnego w 

Kątach Rybackich (największej znanej kolonii lęgowej tego gatunku 

kormorana na świecie). Początek tej kolonii datuje się na lata 40. XX 

wieku, jednak skok liczebności miał miejsce w latach 90. Kolonia w 

Kątach Rybackich zwiększała szybko swoją liczebność (w roku 1958 

gnieździło się tam 98 par, w 1980 – 608 par, w 1990 – 3 500 par) i 

osiągnęła maksymalną wielkość 11 637 gniazd w 2006 r. W 2010 roku 

po wylotach z gniazd, co ma miejsce w końcu lipca, populacja 

kormorana na Mierzei Wiślanej wynosiła około 47 000 sztuk220.  

Gospodarka rybacka w strefie przybrzeżnej Bałtyku ma w 

większości przypadków charakter ekstensywny stąd nie ma tu zbyt 

gwałtownych konfliktów, poza problemem kormoranów. Najcenniejszą 

rybą zjadaną przez kormorany w tym rejonie jest węgorz, ryba 

dodatkowo pochodząca w całości z zarybień, więc jego zjadanie przez 

kormorany potencjalnie zmniejsza połowy tej ryby. Węgorz ma duże 

znaczenie dla rybactwa przybrzeżnego (łodziowego), gdyż jest 

najdroższą spośród łowionych ryb. Ewidencjonowane połowy węgorza 

w Zalewie Wiślanym wynosiły 74 tony w 1998 i 100 t w 1999 roku. 

Nieznana jest wielkość połowów nie ewidencjonowanych, które według 

różnych autorów mogą stanowić dodatkowe 30 – 80 proc. z 

powyższych wartości. W tym samym czasie (1998) nielęgowe 

kormorany zjadły 3,5 – 6 ton węgorza, rok później 13 – 22 ton, lęgowe 

                                                
219 I. Psuty, dz. cyt., s. 273. 
220 T. Krzywosz, P. Traczuk, Wpływ kormorana i innych zwierząt drapieżnych na stan 
i perspektywy krajowej ichtiofauny, „Roczniki Naukowe Polskiego Związku 
Wędkarskiego“ 2011, s. 98. 
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z kolonii w Kątach Rybackich w latach 1998-2000 ok. 52 ton rocznie. 

Jednak już w latach 2006-2007 w kolonii w Kątach Rybackich 

znaleziono łącznie 5 ryb (na prawie 24 tys. ofiar). Współgra to ze 

spadkiem połowów tej ryby wynikających z coraz mniejszych 

zarybień221. 

Należy zauważyć, że kormorany z kolonii lęgowych, od momentu 

wiosennych przylotów, aż do wylotu młodzieży z gniazd, czyli przez 

około 70% całego okresu pobytu w regionie, żerują w promieniu do 30 

km od kolonii. Z badań Instytutu Rybołówstwa Śródlądowego wynika, 

że w diecie kormorana w kolejności zgodnej z wielkością udziału w 

masie, występowały: karp, płoć, szczupak, tołpyga, ukleja, amur, 

leszcz, okoń, jazgarz i lin222. Wielkość konsumpcji ryb przez kormorany 

w wodach wybrzeża Bałtyku jest duża, sięgająca tysięcy ton. Dla 

zobrazowanie skali problemu należy wskazać, że w rekordowym roku 

2006 kormorany w rejonie Zatoki Gdańskiej zjadły ok. 4 800 ton ryb, 

w tym nielęgowe na Zatoce Gdańskiej – 1 500 ton i lęgowe w kolonii w 

Kątach Rybackich 3 300 ton.223 A dla przykładu, w Zalewie Wiślanym 

łowiło się węgorza w ilości 74 t w 1998 i 100 t w 1999 r. Nieznana jest 

wielkość połowów nie ewidencjonowanych, które według różnych 

autorów mogą stanowić dodatkowe 30 – 80% z powyższych 

wartości224. 

Dla rybaków znad Zalewu Wiślanego głównym źródłem 

utrzymania przez wiele pokoleń był połów i sprzedaż ryb, przede 

wszystkim węgorza. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Najczęściej łowi 

się leszcza, sandacza, śledzia, okonia i płoć. Bardzo rzadko trafia się 

                                                
221 Sz. Bzoma, Strategia zarządzania populacją kormorana w Polsce, Warszawa 2011, 
s. 32. 
222 T. Krzywosz, P. Traczuk, dz. cyt., s. 100. 
223 Sz. Bzoma, dz. cyt, s. 30. 
224 Borowski W., Połowy i zarybienia węgorzem Zalewu Wiślanego, „Magazyn 
Przemysłu Rybnego” 2000, nr 1, s. 45-47. 
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węgorz225. Rybacy twierdzą, że w zasadzie węgorza nie ma wcale w 

wodach Zalewu Wiślanego226.  

Warto przypomnieć, że Zalew Wiślany jest największym 

słonawowodnym, silnie zeutrofizowanym zbiornikiem przybrzeżnym 

południowego Bałtyku. Zalew Wiślany jest zbiornikiem silnie 

przekształconym wskutek działalności hydrotechnicznej. W wyniku 

powodzi w 1895 roku wody Wisły skierowano tzw. przekopem Wisły 

Śmiałej bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej, a następnie w 1914 roku 

odnogę Wisły - Nogat odcięto systemem śluz od głównego nurtu. W 

efekcie ze zbiornika słodkowodnego o dużej dynamice spływu Zalew 

Wiślany stał się zbiornikiem słonawowodnym, połączonym z Zatoką 

Gdańską Cieśniną Pilawską położoną na terytorium Rosji. Zmiany te 

istotnie wpłynęły na wstępowanie węgorza w Zalewie Wiślanym227. 

Dużą szansą na poprawę tej sytuacji jest „Plan gospodarowania 

zasobami węgorza w Polsce” opracowany w 2008 r. przez Ministerstwo 

Rolnictwa, który ma być ratunkiem dla rybaków. Zakłada wiele działań 

mających zwiększyć populację węgorza w Polsce. Głównymi 

założeniami projektu ochrony węgorza są: zarybianie, wprowadzenie 

okresu ochronnego od 15 czerwca do 15 lipca, wprowadzenie rozmiaru 

ochronnego w wielkości 50 cm, wprowadzenie limitu połowowego na 

wędkę, a także udrażnianie szlaków wodnych228. W maju 2013 roku do 

samego Zalewu Wiślanego trafiło ok. 9 mln sztuk narybku węgorza229. 

Warto wspomnieć, że wśród wpuszczonych do zalewu ryb były także 

                                                
225 Zob. W. Borowski, H. Dąbrowski, Zasoby ryb i rybołówstwo Zalewu Wiślanego w 
1997 r., [w:] Raport  Morskiego Instytutu Rybactwa 1997, Gdynia 1998, s. 111-124. 
226 Złowienie węgorza w Zalewie Wiślanym graniczy z cudem, „Dziennik Elbląski” 
28.05.2013. 
227 Szerzej zob. I. Psuty, Śliska sprawa, czyli węgorz na Zalewie Wiślanym, 
„Wiadomości Rybackie” 2007, nr 3-4, s. 19-20. 
228 Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce , Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Warszawa 

2008,http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryMainGetItem.aspx
?item_id=34258 
229 Zarybianie węgorzem Zalewu Wiślanego, 
http://www.lgrzalewwislany.pl/index.php?limitstart=20. 



119 

 

węgorze znakowane specjalnymi chipami. Te będą obserwowane, 

zostanie zrobiona analiza, a następnie powstanie specjalny program, 

który umożliwi wyeliminowanie przeszkód wodnych, które nie 

pozwalają na migrację węgorza. To pozwoli w przyszłości ustalić, jaką 

dokładnie drogę przebywa węgorz w czasie swojego życia230.  

 W kontekście węgorza, i stanu zasobów ryb w wodach Zalewu 

Wiślanego w ogóle, warto jeszcze wspomnieć o metodzie, jaką łowi się 

węgorze na Zalewie i o skutkach tej metody dla całej populacji ryb 

Zalewu. Obecnie węgorze łowione są niemal wyłącznie przy użyciu 

standardowego typu żaków z wmontowanymi metalowymi sitami 

selektywnymi. Specyfiką tych połowów jest to, że żaki te łowią 

wszystko – a w najmniejszym stopniu (jeżeli brać pod uwagę udział 

liczbowy) węgorze. Oczywiście zupełnie odmienny jest udział wartości 

– najczęściej znalezienie w żaku kilku węgorzy decyduje o opłacalności 

połowów. Przy okazji przez narzędzie przechodzi wiele innych ryb, 

najczęściej wyrzucanych za burtę. Niestety nie są to tylko ryby z 

gatunków „małocennych”, czyli takich, których nikt na przystani nie 

chce kupić – przez łódź przewijają się duże ilości wrażliwych na stres 

małych sandaczy i leszczy. Dodatkowo, nad łodzią stojącą przy żakach 

krążą zazwyczaj mewy – i wybierają z wody zarówno śnięte jak i 

„nieprzytomne” wyrzucone za burtę ryby. Można założyć, że 

śmiertelność młodzieży sandacza i leszcza po przejściu przez żak i łódź 

rybacką jest bardzo duża231. 

 

 

Zespoły ryb Zalewu Wiślanego 

                                                
230 Naukowcy zarybiają węgorzem polskie akweny, 31.05.2013, 
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395611,naukowcy-zarybiaja-
wegorzem-polskie-akweny.html. 
231 I. Psuty, Śliska…, dz. cyt., s. 20. 
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W wodach Zalewu Wiślanego odnotowano pięćdziesiąt gatunków 

ryb. Ichtiofauna Zalewu Wiślanego zdominowana jest przez grupę ryb 

słodkowodnych, a w niewielkiej ilości przez ryby morskie i 

dwuśrodowiskowe232. 

W Zalewie Wiślanym znajdują się gatunki morskie (słonowodne), 

słodkowodne oraz gatunki dwuśrodowiskowe. Żyją tu gatunki ryb 

morskich: śledź, skarp, parposz, stornia, belona, dorsz, tasza i 

węgorzyca.  

Do gatunków ryb słodkowodnych występujących w Zalewie 

Wiślanym należą: boleń, certa, ciosa, jaź, karaś srebrzysty, karaś 

pospolity, karp, krąp, kiełb, leszcz, lin, płoć, różanka, ukleja, jazgacz, 

okoń, wzdręga, sandacz, stynka, szczupak, miętus, ciernik, sum. 

Z kolei do gatunków ryb dwuśrodowiskowych występujących w 

basenie Zalewu Wiślanego należą: peluga, sieja, pstrąg, troć, łosoś, 

węgorz. Żyje tu także minóg rzeczny233. 

Dla przeważającej liczby gatunków polska część Zalewu Wiślanego 

stanowi dogodny obszar rozwoju i wzrostu młodocianych ryb. Dotyczy 

to zarówno gatunków stale występujących i rozradzających się w 

wodach Zalewu, jak również stad występujących sezonowo. W Zalewie 

Wiślanym dominują gatunki eurytermiczne, fito- i litofilne. Ryby 

zajmują różne nisze akwenu zależnie od panujących czynników 

środowiskowych, takich jak temperatura, która ma wpływ na okres 

tarła i tempo wzrostu larw. Wiele z nich to pokarmowi oportuniści, 

niezachowujący się selektywnie w poszukiwaniu źródeł energii. 

Dostępność zooplanktonu jako pożywienia odgrywa ważną rolę. 

Wszystkie te czynniki kształtują relację w zespołach ryb Zalewu 

Wiślanego. Ze względu na specyfikę hydrologiczną Zalewu, a zwłaszcza 

                                                
232 A. Rychter, E. Paturej, I. Jabłońska-Barna, Zwierzęta Zalewu Wiślanego, [w:] 
Zalew Wiślany – środowisko przyrodnicze, oraz nowoczesne metody jego badania na 
przykładzie projektu VISLA, red. M. Kruk, A. Rychter, M. Mróz, Elbląg 2011, s.81. 
233 A. Talaga, dz. cyt., s. 8. 
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zasolenie, obserwuje się przestrzenne rozmieszczenie zespołów ryb 

wzdłuż gradientu zasolenia z dominacją na wschodzie akwenu ryb 

karpiowatych, a w kierunku zachodnim-okoniowatych234. 

Zespół ryb Zalewu Wiślanego tworzy w sposób trwały ok. 30 

gatunków ryb. Najliczniej występują ryby karpiowate (leszcz, płoć, 

karaś srebrzysty, lin), okoniowate (okoń, jazgarz, sandacz), węgorz 

oraz sezonowo śledź i stynka. Zespół ryb jest zróżnicowany pod 

względem dominacji ryb zgodnie z gradientem zasolenia. W rejonie 

południowo-zachodnim dominują ryby karpiowate, a w pobliżu granicy 

polsko-rosyjskiej zwiększa się udział ryb okoniowatych235. 

Zróżnicowaniem strukturalnym na Zalewie Wiślanym silna jest 

sezonowość występowania gatunków. Dokładny okres i liczebność 

występowania są uzależnione w głównej mierze od temperatury wody, 

warunków lodowych zimą oraz innych czynników biologicznych, np. 

zakwitanie glonów sinicowych236. 

 Brak stratyfikacji termicznej i mała głębokość powoduje brak 

podziału na strefę pelagiczną i denną. O charakterze przemieszczeń ryb 

decyduje kierunek i siła wiatru. Niektóre gatunki ryb opuszczają polską 

część Zalewu w poszukiwaniu miejsc odpowiednich do przezimowania 

(np. sandacz i leszcz). Inne przeciwnie, przypływają na tarło do rzek 

lub jezior. Dotyczy to rozradzającej się zimą troci i miętusa oraz trących 

się wczesną wiosną minoga i stynki237. 

Nowym gatunkiem dla ichtiofauny Zalewu Wiślanego jest 

stwierdzona po raz pierwszy w 1997 roku w polskiej części zbiornika 

babka bycza. Liczba jej wzrosła w ciągu następnych 4-5 lat. W 2002 

roku ustabilizowała się na poziomie 5-6 osobników w żaku. Pozostałe 

gatunki, należące przede wszystkim do ryb słodkowodnych, występują 

                                                
234 A. Rychter, E. Paturej, I. Jabłońska-Barna, dz. cyt., s. 81. 
235 I. Psuty, Rybołówstwo…, dz. cyt., s. 274-275. 
236 Tamże. 
237 Tamże, s. 276-277. 
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w wodach Zalewu Wiślanego w bardzo małych lub znikomych ilościach. 

Gatunki, których populacje drastycznie zmniejszyły się w latach 60, 70 

lub 80-tych to boleń, certa, karaś pospolity, krąp, lin, ukleja, łosoś, 

troć i szczupak. Ocenia się, że certa, lin, łosoś, szczupak wymagają 

restytucji do wód Zalewu Wiślanego. Połowy szczupaka zaczęły maleć 

już w latach pięćdziesiątych, a liczne zabiegi mające na celu 

zwiększenie jego liczebność, jak całkowity zakaz połowów szczupaka 

przy użyciu specjalistycznych narzędzi, czy programy hodowli, nie dały 

oczekiwanych wyników. Nadal gatunkami potencjalnie zagrożonymi są 

okoń, głównie ze względu na wzrost zainteresowania rynku 

zachodniego, sandacz - z powodu niedostatecznej ochrony młodzieży 

tego gatunku oraz węgorz. Ten ostatni od lat uważany jest za jeden z 

najcenniejszych gatunków poławianych na Zalewie Wiślanym. 

Najwyższe jego połowy odbywały się w połowie lat pięćdziesiątych. W 

ostatnim dwudziestoleciu populacja węgorza w lokalnych wodach 

radykalnie się obniżyła. Jedną z podstawowych przyczyn gwałtownego 

spadku liczebności populacji węgorza jest nadmierna eksploatacja jego 

zasobów na potrzeby handlowe, przy jednoczesnym braku zarybiania 

zbiornika, a rybacy zalewowi chętnie wskazują na powiększającą się 

kolonię kormorana w rezerwacie Kąty Rybackie238. 

Obok węgorza do gatunków najistotniejszych pod względem 

gospodarczym dla rybactwa Zalewu Wiślanego należą: sandacz, leszcz, 

i śledź. Do cennych ryb użytkowych odławianych jako przyłów zaliczane 

są: okoń, płoć, pstrąg, ciosa i miętus. Pozostałe gatunki z przyłowu nie 

są zagospodarowane, są odrzucane. 

Obecnie na Zalewie Wiślanym jest zaledwie kilka załóg rybackich, 

natomiast w latach świetności było ich aż czterdzieści. Powodów tak 

drastycznie zmniejszającej się liczby rybaków jest kilka. Część z nich 

zrezygnowała kilka lat temu w momencie, kiedy Unia Europejska 

                                                
238 A. Rychter, E. Paturej, I. Jabłońska-Barna, dz. cyt., s. 82. 
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płaciła za złomowanie swoich kutrów. Inni nie wytrzymali konkurencji, 

a pozostali zrezygnowali z powodu coraz mniejszej liczby ryb w 

zalewie239. 

Rybacy poławiający na wodach Zalewu Wiślanego utrzymują się 

korzystając z dwóch podstawowych źródeł zasobów. Pierwszym z nich 

są krótkotrwałe, wiosenne, masowe połowy śledzi, drugim – 

całoroczna, z wyłączeniem okresu ochronnego, eksploatacja stada 

sandacza i leszcza. Połowy węgorzy wskutek drastycznego spadku 

biomasy i zaprzestania zarybiania spowodowanego brakiem 

porozumienia ze stroną rosyjską nie stanowią obecnie podstawowego 

źródła utrzymania polskich rybaków. Sytuacja ta wkrótce powinna ulec 

zmianie, ponieważ od 2005 roku rozpoczęto ponownie zarybianie 

polskiej części Zalewu węgorzem podchowanym, a od 2009 roku 

realizowane są działania w ramach Planu Gospodarowania Populacją 

Węgorza Europejskiego (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z 

dn. 18.09.2007 r., ustanawiające środki służące odbudowie zasobów 

węgorza europejskiego)240. 

Sumaryczna wielkość połowów (za wyjątkiem połowów śledzi), 

pozostaje na Zalewie Wiślanym od lat na porównywalnym poziomie 

600-800 ton (średnia dla lat 1948-2008 to 678 ton ryb rocznie). 

Zmieniła się jednak struktura połowów na korzyść gatunków 

osiągających niższe ceny, a przez to mniej satysfakcjonujących 

rybaków. Obecnie najwięcej – oprócz śledzia – łowi się płoci, leszczy i 

okoni, a coraz mniej – sandacza i węgorza241. 

 

Morskie porty i przystanie na Zalewie Wiślanym 

                                                
239 Czy za kilka lat w Zalewie Wiślanym nie będzie już węgorza?, 
http://tolkmicko.wm.pl/64390,Czy-za-kilka-lat-w-Zalewie-Wislanym-nie-bedzie-juz-
wegorza.html#axzz2fpANXVqs. 
240 I. Psuty, Zalew Wiślany, [w:] Strategia rozwoju rybactwa w województwie 
warmińsko-mazurskim do 2030 roku, red. A. Wołos, M. Mickiewicz, Olsztyn 2012, s. 
48. 
241 Tamże. 
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 Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wody 

Zalewu Wiślanego należą do morskich wód wewnętrznych Polski242, 

stąd połowy na tym akwenie są regulowane Ustawą o rybołówstwie z 

dnia 19 lutego 2004 roku (Dziennik Ustaw z 2004 roku nr 62 poz. 574, 

z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą o rybołówstwie, rybołówstwo morskie 

statkami rybackimi o polskiej przynależności może być wykonywane 

przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce 

zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rybołówstwo morskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może 

być wykonywane wyłącznie statkami rybackimi o polskiej 

przynależności. Wykonywanie rybołówstwa morskiego przez armatora 

odbywa się przy użyciu statku rybackiego wpisanego do rejestru 

statków rybackich, posiadającego licencję połowową oraz specjalne 

zezwolenie połowowe243.  

 Zgodnie z art. 16 Ustawy o rybołówstwie wykonywanie 

rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym wymaga 

uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego. Specjalne zezwolenie 

połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek rybacki, na 

który wydano licencję. Należy pamiętać, że specjalne zezwolenie 

połowowe jest skuteczne przez cały okres, na jaki zostało wydane, aż 

do czasu wyczerpania przyznanej nim kwoty połowowej. Granicę 

czasową, do jakiej połowy w oparciu o to zezwolenie mogą być 

wykonywane, może stanowić przekroczenie ogólnej kwoty 

połowowej244. Specjalne pozwolenie połowowe ważne w Zalewie 

                                                
242 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej, Dz. U. 2013 roku, nr 934 (tekst jednolity). 
243 Art. 4 i art. 5 Ustawy o rybołówstwie, Dz. U. 2004, nr 62, poz. 574, z późn. zm. 
244 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2012 
roku, II GSK 98/11. 
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Wiślanym wydaje Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego z 

siedzibą w Gdyni245.  

Właścicielami łodzi rybackich za Zalewie Wiślanym są osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wiele łodzi stanowi 

współwłasność dwóch osób, co jest skutkiem zmiany zasad 

prowadzenia rybołówstwa na Zalewie Wiślanym, które wprowadzono w 

ramach dostosowywania polskich przepisów do wymogów Unii 

Europejskiej. W konsekwencji, w miejsce stosowanego wcześniej 

limitowania liczby polskich rybaków uprawnionych do dokonywania 

połowów, w 2004 roku wprowadzono licencje i specjalne pozwolenia 

połowowe, które definiują armatora i jednostkę uprawnioną do 

dokonywania połowów, a nie osobę fizyczną wykonującą zawód 

rybaka246. 

Na Zalewie Wiślanym funkcjonuje obecnie 8 portów i przystani, 

w których bazują jednostki uprawnione do rybołówstwa na tym 

akwenie.  

 Morskie porty rybackie zaliczane są w Polsce do składników 

infrastruktury transportowej kraju. Stanowią podstawę wszelkiej 

działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty portowe247. 

Tym samym decydują o stopniu konkurencyjności inwestycyjnej 

najbliższego regionu. 

 Porty morskie Unii Europejskiej stanowią własność publiczną – 

gminy portowej, władz regionu, państwa, bądź prywatną. Z reguły 

infrastruktura wewnątrzportowa oraz grunty z nią związane, stanowią 

własność publiczną, zaś suprastruktura własność prywatną. Ogólną 

regułą jest zasada, że część portu morskiego wykazujące cechy dobra 

                                                
245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 roku w 
sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów 

rybołówstwa morskiego, Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 223, poz. 2267. 
246 I. Psuty, Rybołówstwo…, dz. cyt., s. 279. 
247 K. Misztal, S. Szwankowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich, Gdańsk 
2001, s. 122. 
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publicznego tj. ogólnodostępnego dla wszystkich użytkowników na 

równych warunkach stanowią własność sektora publicznego, natomiast 

obiekty, urządzenia i instalacje służące pojedynczemu 

przedsiębiorstwu stanowią własność prywatną248. 

 Porty morskie w obszarze akwenu Zalewu Wiślanego uznawane 

są za małe bądź średnie, które definiuje się jako „wielofunkcyjne 

struktury gospodarcze o znaczeniu lokalnym lub regionalnym, gdzie 

obok funkcji obsługi rybołówstwa bałtyckiego realizowane są również 

funkcje: rekreacyjno-sportowa oraz transportowa249”. J Miszczuk 

dodaje, że porty położone nad Zalewem Wiślanym są także dostępne 

dla transportu wodnego śródlądowego – taniego i czystego 

ekologicznie. Jest to jednak gałąź transportu praktycznie 

niewykorzystana, a jedną z barier jest zły stan połączeń wodno-

śródlądowych250. 

 Podkreśla się, że małe i średnie porty mają wszelkie 

predyspozycje, aby stać się przestrzenią innowacyjną zarówno w 

sensie gospodarczym a także społecznym określonego terytorium 

zarządzanego przez samorząd lokalny. We wszystkich przypadkach 

małych gmin nadmorskich porty lokalne stanowią główny czynnik ich 

potencjalnego rozwoju, a w niektórych przypadkach nawet czynnik 

jedyny. Wykorzystanie społeczno-gospodarcze małych portów może 

przejawiać się przede wszystkim w dwóch przekrojach: portu 

morskiego jako czynnika rozwoju gospodarczego miasta i gminy, oraz 

portu morskiego jako elementu systemu gospodarczego regionu. Małe 

porty mogą również być wykorzystane w przekroju szerszym, tzn. 

                                                
248 J. Zieziula, P. Nowaczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów 
rybackich w Polsce, Szczecin 2011, s. 7-8. 
249 J. Miszczuk, Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia 
administracji państwowej, [w:] Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i 
regionalne, Szczecin 1999, s. 68. 
250 Tamże, s. 69. 
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krajowym, gdy port stanie się elementem systemu gospodarczego 

kraju251. 

 W przypadku portów znajdujących się na Zalewie Wiślanym 

podkreśla się jeszcze dodatkowy – poza walorami przyrodniczymi, 

klimatycznymi oraz dysponujący zabytkami przeszłości (zwłaszcza 

Elbląg i Frombork) – aspekt.  Mianowicie, podkreśla się, że obszar 

przygraniczny Zalewu Wiślanego powinien czerpać szczególne korzyści 

ze współpracy przygranicznej252. Kwestia ta została już zauważona w 

Porozumieniu między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 

Federacji Rosyjskiej o współpracy północno-wschodnich województw 

Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji 

Rosyjskiej podpisanym 22 maja 1992 roku, gdzie strony zobowiązały 

się rozszerzyć przewozy morskie i śródlądowe między portami polskimi 

a portami Obwodu Kaliningradzkiego (art. 8) oraz realizować programy 

dotyczące ochrony środowiska na terenach przygranicznych, a także 

gospodarki wodnej na powierzchniowych i podziemnych wodach 

granicznych, włączając w to Zalew Wiślany (art. 13)253. 

 Warto wspomnieć również o funkcjonowaniu Polsko-Rosyjskiej 

Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. Sesje Komisji odbywają się 

co roku, począwszy od 1995 r. Spotkania prowadzone są w oparciu o 

zawartą w dniu 5 lipca 1995 roku umowę o wzajemnych stosunkach i 

współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem 

Rzeczypospolitej Polski a rządem Federacji Rosyjskiej. Powyższa 

umowa zobowiązuje obydwie strony do odbywania cyklicznych spotkań 

polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej 

dotyczących współpracy w dziedzinie rybołówstwa na Zalewie 

                                                
251 Tamże, s. 70-71. 
252 Tamże, s. 71. 
253 Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji 
Rosyjskiej o współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej 
i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, sporządzone w Moskwie dnia 22 
maja 1992 r.,  
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Wiślanym”. W trakcie ostatniego XII spotkania, które odbyło się w dn. 

7-8 listopada 2012 roku, pozytywnie oceniono dotychczasową 

współpracę w zakresie wymiany informacji biologicznych i połowowych, 

głównie odnośnie leszcza i sandacza w Zalewie Wiślanym oraz ustalono 

dalsze formy tej współpracy. Uzgodniono również dopuszczalny odłów 

tych dwóch gatunków w Zalewie w 2013 roku przez obie strony, w 

wysokości: 160 ton leszcza i 100 ton sandacza dla rybaków polskich 

oraz 290 ton leszcza i 160 ton sandacza dla rybaków rosyjskich. 

Ustalone wielkości dopuszczalnych połowów pozostały na tym samym 

poziomie, co w roku poprzednim. Trzeba zauważyć, że połowy obu 

stron nie przekraczają uzgodnionych limitów, przy czym wykorzystanie 

limitów jest znacznie niższe po stronie polskiej254. 

Uzgodniono również wspólne przystąpienie do opracowania w 

2013 r. polsko-rosyjskiego planu gospodarowania zasobami węgorza 

na obszarze dorzecza Pregoły wraz z Zalewem Wiślanym, a także 

podjęcie wspólnych działań dla reintrodukcji jesiotra ostronosego w 

zlewni Bałtyku, a zwłaszcza w rejonie Zalewu Wiślanego. 

 

Perspektywy rybołówstwa na Zalewie Wiślanym 

Przyszłość regionu obszarów nadzalewowych uzależnia się od 

rozwoju turystyki i działalności około-turystycznej, a także 

rybołówstwa i związanym z nim przetwórstwem oraz rozwojem 

akwakultury. Jak kluczowym elementem dla regionu jest Zalew 

Wiślany dowodzi analiza uwarunkowań rozwoju turystyki i 

komplementarnych w stosunku do niej działań gospodarki255. W 

strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych do 2020 roku, wśród 

                                                
254 W. Pelczarski, XII Sesja Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. gospodarki rybnej, 
„Wiadomości Rybackie” 2012 nr 11-12, s. 11. 
255 Kruk, A. Rychter, M. Mróz,  O potrzebie badań Zalewu Wiślanego oraz jego 
problemy gospodarczo-środowiskowe, w: Zalew Wiślany – środowisko przyrodnicze, 
oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu VISLA, red. M. Kruk, 
A. Rychter, M. Mróz, Elbląg 2011, s. 11. 
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najważniejszych problemów regionu związanych bezpośrednio z 

akwenem znalazł się brak racjonalnej gospodarki rybackiej i słabe 

wykorzystanie wód Zalewu Wiślanego dla rybactwa. 

Rybołówstwo na Zalewie Wiślanym stanowiło podstawowe 

miejsce pracy i źródło utrzymania znacznej części społeczności 

zamieszkującej tereny przyległe do Zalewu. W latach powojennych, do 

roku 1959, oficjalnie z rybactwa utrzymywały się 344 osoby. W latach 

1950-2002 gospodarka rybacka konstytuowała się głównie na poziomie 

spółdzielni rybackich; w tym okresie działało ich od 1 do 5. 

Występujący regres procesów ekonomiczno-gospodarczych (inflacja, 

wzrost kosztów materiałów i energii) decydował o systematycznym 

wzroście intensywności rybołówstwa. Wzrastające zapotrzebowanie na 

zasoby ryb konsumpcyjnych doprowadziło do konfliktu między 

„stosowanym" nakładem połowowym a biomasą zasobów oraz między 

uprawiającymi rybołówstwo a prawem stanowiącym o 

administracyjnych zasadach ochrony zasobów i regulacji ich 

wydobycia. Najbardziej cennymi gatunkami ryb dla rybołówstwa są 

węgorz i sandacz. Gospodarka rybacka na Zalewie opierała się głównie 

na połowie i sprzedaży węgorza, który na rynku osiągał wysokie ceny. 

Najwyższe połowy tej ryby odnotowano w 1950 roku, jednak od połowy 

lat osiemdziesiątych systematycznie one maleją. Zmniejszenie 

liczebności węgorza i sandacza, a także wymogi związane z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku 

spowodowały spadek liczby statków i rybaków. W 2006 roku rybaków 

było już tylko 150. Nadal obserwuje się odchodzenie od rybactwa. 

Przyczyniają się do tego fundusze europejskie skierowane na likwidację 

łodzi, a przede wszystkim nadal utrzymująca się niska rentowność 

połowów. W efekcie na Zalewie Wiślanym coraz rzadziej obserwuje się 

obszary z narzędziami połowowymi (grupy żaków). Zwiększenie 

liczebności węgorza na Zalewie Wiślanym ma zapewnić program 
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hodowli węgorza prowadzony od 2005 roku, finansowany przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi256. 

Rybołówstwo w obszarach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i na 

zalewach było do niedawna traktowane jako element polskich połowów 

bałtyckich. Za granicę obszaru przybrzeżnego uznaje się linię oddaloną 

o 12 mil morskich od tzw. linii podstawowej. Poczynając od lat 1995–

1997 występuje tendencja traktowania rybołówstwa przybrzeżnego 

jako odrębnego obszaru zarządzania. Istotą wyodrębnienia jest fakt 

wzajemnego oddziaływania rybołówstwa przybrzeżnego na inne 

obszary działalności człowieka i odwrotnie. Pojęcie zarządzania 

rybołówstwem przybrzeżnym mieści się w pojęciu Zintegrowanego 

Zarządzania Strefą Przybrzeżną. Podstawę do takiego typu zarządzania 

jest Deklaracja przyjęta na II Konwencji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych pt. „Środowisko i rozwój” (UNCED), która odbyła się w 

Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Z kolei w programie Sea Region 

BALTIC – 21, zapoczątkowanym w lipcu 1998 r., ustalono 7 sektorów 

(rolnictwo, energia, rybołówstwo, lasy, przemysł, turystyka, transport) 

oddziałujących na siebie w ramach strefy przybrzeżnej, obejmującej 

określony pas morza i lądu. Do rybołówstwa przybrzeżnego zalicza się 

połowy prowadzone w granicach morza terytorialnego Polski (do 12 mil 

morskich od linii brzegowej) oraz Zalewów Wiślanego i Szczecińskiego 

przy użyciu łodzi rybackich, przy czym strefa o szerokości 3 mil 

morskich od wybrzeża stanowi pas wód zakazanych dla połowów 

kutrowych i trałowych257. 

Poza podstawową działalnością połowową część rybaków 

łodziowych podejmuje dodatkowe prace, przeważnie w zakresie usług 

turystycznych. Eksploatacja zasobów rybnych strefy przybrzeżnej jest 

                                                
256 Tamże, s. 8-9. 
257 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006, 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 
Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa, grudzień 2004 
r., CCI: 2004 PL 141/PO/001, s. 37 



131 

 

często jedynym źródłem utrzymania dla wielu rodzin, dlatego ważne 

jest optymalne gospodarowanie tymi zasobami. Obszar eksploatowany 

przez rybołówstwo przybrzeżne jest zróżnicowany fizjograficznie, o 

różnej wydajności i składzie gatunkowym ichtiofauny. Obejmuje on 

Zalew Wiślany i Zalew Szczeciński z wodami przyległymi oraz wody 

morskie. Zalewy, zasiedlone głównie gatunkami ryb słodkowodnych, 

charakteryzuje wysoka wydajność, porównywalna do wydajności 

jezior. Ichtiofaunę morza terytorialnego tworzą głównie gatunki ryb 

morskich, jednakże występują tam również cenne gospodarczo ryby 

słodkowodne i ryby dwuśrodowiskowe. Połowy i skład gatunkowy ryb 

są zróżnicowane na poszczególnych odcinkach wybrzeża258. 

W „Strategii rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-

mazurskim do 2030 roku” opracowanej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego i będącej spójną z opracowaną i przyjętą 

przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2012 roku Strategią 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

określono zadania i perspektywy rozwoju rybołówstwa w Zalewie 

Wiślanym. 

Wymieniono następujące zadania259: 

Zadanie 1. Zwiększenie cen pierwszej sprzedaży ryb przez wzrost 

atrakcyjności oferowanego produktu dla konsumenta dzięki 

wstępnemu przetwarzaniu oraz wykorzystanie potencjału zysku ryb z 

gatunków innych niż sandacz i węgorz. 

Zadanie 2. Dywersyfikacja rynku zbytu dzięki zwiększeniu 

elastyczności podaży poprzez przechowywanie i transport ryb 

niezależny od pośredników, monitorowanie rynków zbytu i szybką 

reakcję na ich potrzeby, oraz wykreowanie nowych potrzeb rynku 

zgodnych z potencjałem połowów. 

                                                
258 Tamże, s. 38. 
259 I. Psuty, Zalew…, dz. cyt. s. 49. 
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Zadanie 3. Stworzenie rozpoznawalnego produktu lokalnego wraz z 

systemem jego certyfikacji. 

Zadanie 4. Rozwoju turystyki specjalistycznej w powiązaniu do sieci 

turystycznej całego województwa. 

Zadanie 5. Monitorowanie stanu ichtiofauny i efektywna ochrona 

zasobów ryb eksploatowanych i chronionych, w szczególności 

monitorowanie stanu zasobów węgorza i sandacza, skuteczna ochrona 

tarła ryb i optymalnych, niezakłóconych warunków wzrostu młodzieży, 

skuteczna ochrona drożności korytarzy ekologicznych ujść rzek i innych 

miejsc masowej migracji, przeciwdziałanie nielegalnym połowom, 

monitorowanie stanu zachowania ryb chronionych, będących 

przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. 

Zadanie 6. Przeciwdziałanie negatywnym z punktu widzenia 

rybołówstwa i zrównoważonego ekosystemu zmianom w środowisku, 

w szczególności: zarybienia cennymi gatunkami ryb; monitorowanie 

tendencji śmiertelności naturalnej i zapobieganie nadmiernej, 

zakłócającej równowagę ekosystemu liczebności drapieżników ryb; 

monitorowanie stanu czystości wód Zalewu i jego zlewni, a także 

terenów nadbrzeżnych. 

Zadanie 7. Rozwój wielokierunkowej współpracy z Obwodem 

Kaliningradzkim (Rosja), w szczególności w zakresie ułatwień 

administracyjnych w kontekście rozwoju kontaktów handlowych, 

przepływu towarów, usług i turystyki, koordynacji działań na rzecz 

zrównoważonego ekosystemu, organizacji wspólnych działań 

transgranicznych. 

Zadanie 8. Popularyzacja wiedzy o rejonie w nawiązaniu do tradycji 

rybackich i korzyści z konsumpcji „dzikich” ryb. 

Zadanie 9. Integracja środowiska rybackiego i wzrost znaczenia 

organizacji rybackich. 

Zadanie 10. Zwiększenie dywersyfikacji dochodów ludności na 

obszarach nadbrzeżnych. 
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Według Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

realizacja powyższych zadań spełnia wszystkie kryteria rozwoju 

zrównoważonego, tak aby prowadzona na Zalewie Wiślanym 

działalność rybacka była społecznie potrzebna, ekonomicznie 

uzasadniona i bezpieczna z ekologicznego punktu widzenia. Przy takim 

założeniu będzie ona istotnym bodźcem utrzymania i rozwoju całego 

regionu. W szczególności realizacja zadań powinna przyczynić się do: 

• Wykorzystania potencjału połowowego oraz zasobów ryb na 

Zalewie Wiślanym w sposób zrównoważony ekologicznie i 

ekonomicznie uzasadniony. 

• Wzrostu opłacalności połowów przy niezmienionym poziomie 

eksploatacji. 

• Zwiększenia atrakcyjności turystycznej rejonu. 

• Opracowania i wypromowania produktów lokalnych. 

• Zwiększenia wiedzy merytorycznej o zagrożeniach dla zasobów 

mających źródło zarówno w ekosystemie (np. liczebności 

kormoranów), jak i działalności człowieka (np. zrzuty wód 

ściekowych, nielegalne połowy), a w efekcie ich monitorowanie i 

aktywne im przeciwdziałanie. 

• Integracji społeczności lokalnej. 

• Wzrostu kompetencji i znaczenia lokalnych organizacji 

rybackich260. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
260 Tamże, s. 54. 
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Straż Graniczna i jej zadania w zakresie  

ochrony bezpieczeństwa narodowego RP 

 

 

Wstęp 

Jedną z najważniejszych wartości i priorytetów każdego państwa 

i społeczeństwa jest ich bezpieczeństwo. Przez termin 

„bezpieczeństwo” rozumie się zazwyczaj stan braku zagrożenia, 

uczucie spokoju czy też pewności szybkiego zniwelowania 

niebezpieczeństw.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne kraju, państwo winne 

jest wypełniać pewne funkcje, do których należy między innymi 

ochrona granicy państwowej. Podmiotem odpowiadającym za ochronę 

granicy państwowej zarówno na lądzie, jak i na morzu oraz  

za kontrole ruchu granicznego jest Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył 

natomiast zadania mające na celu ochronę granic morskich i lądowych, 

oraz kontrolę ruchu granicznego dla Straży Granicznej. 

 

Straż Graniczna i jej struktura organizacyjna 

Straż Graniczna stanowi jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną 

formację, która została powołana na mocy Ustawy z 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej261. Owa służba, mająca charakter 

policyjny, swoje funkcjonowanie rozpoczęła dnia 16 maja 1991 r.  

                                                
261 Ustawa o Straży Granicznej z 12 października 1990 roku (Dz.U. 1990, nr 78, poz. 
462). 
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Data ta wiąże się również z formalnym zakończeniem oraz 

rozformowanie Wojsk Ochrony Pogranicza262.  

Zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej Komendant Główny Straży 

Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej podległym 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych263. Komendant Główny 

jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców 

Komendanta Głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta 

Głównego264.  

W strukturze organizacyjnej Straży Granicznej oddziały stanowią 

podstawową, samodzielną jednostkę organizacyjną, sprawującą 

ochronę granicy państwowej na terenie jednego lub z reguły dwóch 

przygranicznych województw265. Oddziały Straży Granicznej są 

tworzone i znoszone w drodze rozporządzenia przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. Z kolei placówki i dywizjony 

tworzy i znosi w drodze zarządzenia Komendant Główny Straży 

Granicznej, który określa również ich terytorialny zasięg działania266.  

W świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów 

                                                
262 R. Sudoł, Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim, [w:] Zadania 
administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w zakresie 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, red. W. S. Kucharski, Lublin 2009, 
s. 36. 
263 D. Kamuda, M. Trybus, Straż graniczna i jej zadania w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej – zarys problematyki, Rzeszów 
2013, s. 61. 
264 Ustawa o Straży Granicznej z 12 października 1990 roku, Dz.U. 1990. nr 78 poz. 

462. 
265 A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski. 
Zarządzanie bezpieczeństwem., Warszawa 2012, s. 90. 
266 D. Kamuda, M. Trybus, dz. cyt., s. 61. 
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Straży Granicznej wśród funkcjonujących obecnie oddziałów Straży 

Granicznej wymienić należy267:  

1) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, 

obejmujący swoją służbową działalnością województwo 

podkarpackie,  

2)  Morski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, 

obejmujący swoją służbową działalnością województwa: 

pomorskie, zachodniopomorskie, oraz wchodzące  

w skład województwa warmińsko-mazurskiego powiat elbląski, 

miasto na prawach powiatu Elbląg i z powiatu braniewskiego 

gminę Frombork, a także polskie obszary morskie określone w 

odrębnych przepisach,  

3) Nadbużański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, 

obejmujący województwo lubelskie i powiat łosicki wchodzący w 

skład województwa mazowieckiego,  

4) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, obejmujący swoją służbową działalnością 

województwa: dolnośląskie, lubuskie  

i wielkopolskie,  

5) Nadwiślański oddział Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, 

obejmujący swoją służbową działalnością województwa: 

kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie  

i mazowieckie z wyłączeniem powiatu łosickiego,  

6) Podlaski oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, 

obejmujący województwo podlaskie,  

7) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w 

Raciborzu, obejmujący województwa: małopolskie, opolskie i 

śląskie, 

                                                
267 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego 
oraz punktów centralnych służb, Dz.U. 2011, nr 75, poz. 404. 
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8) Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w 

Kętrzynie, obejmujący swoją służbową działalnością 

województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: powiatu 

elbląskiego, miasta na prawach powiatu Elbląg, oraz powiatu 

braniewskiego gminy Frombork, a także morskich wód 

wewnętrznych Zalewu Wiślanego.  

 

Zadania Straży Granicznej 

Ustawa o Straży Granicznej z 12 października 1990 roku 

wskazuje wszystkie zadania powierzone owej organizacji. Powyższy akt 

prawny w pierwszej kolejności wymienia zadania związane z ochroną 

granicy państwowej oraz z kontrolą ruchu granicznego268.  

Według Ustawy o ochronie granicy państwowej „granicą 

Rzeczpospolitej Polskiej, zwanej dalej „granicą państwową”, jest 

powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielającą 

terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza 

pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń 

powietrzną, wody i wnętrze ziemi”269. Głównym zadaniem Straży 

Granicznej jest ochrona owej granicy państwowej, która polega na 

zapobieganiu jej bezprawnemu przekraczaniu przez osoby oraz środki 

transportu, a także przeciwdziałanie przemieszczania towarów 

niezgodnego z prawem. Powierzona funkcja realizowana jest poprzez 

działania graniczne, które podejmowane są na odcinkach granicy 

między przejściami granicznymi, w przejściach granicznych oraz w 

strefie nadgranicznej. Wśród działań granicznych wyróżnia się 

obserwację z użyciem środków technicznych, działania patrolowe, 

                                                
268 Ustawa o Straży Granicznej, dz. cyt. 
269 Ustawa o ochronie granicy państwowej z 12 października 1990 roku, Dz.U. nr 78, 
poz. 461. 
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zasadzki, pościgi, a także kontrolę osób i środków transportu na 

drogach dojazdowych do granicy270. 

Przekraczanie granicy państwowej polega na przejściu przez 

przeznaczone przejścia graniczne, które pozostają otwarte dla ruchu 

granicznego. Kontrola ruchu granicznego odbywa się natomiast 

poprzez przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie 

legalności przekraczania granicy państwowej przez dane osoby, środki 

transportu oraz towary. W związku z powierzoną funkcją w zakresie 

ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, Straż 

Graniczna jest zobowiązana do współdziałania z właściwymi organami 

i instytucjami Unii Europejskiej oraz organami ochrony granic innych 

państw271. 

W kolejnej grupie zadań Straży Granicznej znajduje się 

zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, które odbywa się 

poprzez kontrolę przestrzegania przepisów, które dotyczą wjazdu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

a także poprzez rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, 

zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z 

nielegalną migracją272.  

Funkcje zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji 

zostały włączone do katalogu ustawowych zadań Straży Granicznej w 

związku z przyjętym i nadal trwającym programem „Założeń 

wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009 

– 2015”, zgodnie z którym Straż Graniczna stanowi główną służbę 

imigracyjną, a zatem jest podstawową instytucją zwalczającą 

nielegalną migrację273.  

                                                
270 D. Kamuda, M. Trybus, dz. cyt., s. 67. 
271 Tamże. 
272 R. Socha, B. Kaczmarczyk, P. Piekarski, W. Karpiuk, Zasadnicze problemy 
współdziałania policji i straży granicznej, Legionowo 2012, s. 50 i nast. 
273 A. Wawrzusiszyn, dz. cyt., s. 92 i nast. 
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Prócz powyżej wymienionych zadań, Ustawa274 wskazuje na 

kolejne kompetencje Straży Granicznej, a mianowicie: 

1) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym 

wiz,  

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń 

oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, 

a w szczególności:  

- przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,  

- przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem 

granicy państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową 

towarów oraz wyrobów akcyzowych, 

- przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz 

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających 

w związku z wykonywaniem komunikacji lotniczej,  

- przestępstw popełnionych przez pracowników Straży Granicznej w 

związku  

z wykonywaniem czynności służbowych. 

Do niemniej ważnych zadań Straży Granicznej należą również275:  

1) przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa:  

- w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,  

- w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i 

rzecznego przejścia granicznego,  

- w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach 

dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego,  

2) zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych 

wykonujących przewóz lotniczy pasażerów,  

                                                
274 Ustawa o Straży Granicznej, dz. cyt. 
275 A. Wawrzusiszyn, dz. cyt., s. 83 i nast. 
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3) ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu 

międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do 

właściwości Straży Granicznej,  

4) prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania 

zagrożeniom terroryzmem,  

5) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz 

sporządzanie, aktualizacja  

i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej,  

6) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony 

granicy państwowej,  

7) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy 

państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich 

właściwym organom państwowym,  

8) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz 

przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych 

obszarach,  

9) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej 

Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków 

powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę 

państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych 

przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

10) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w 

myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, 

szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i 

promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych,  

11) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w 

myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków 

odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i 

materiałów wybuchowych,  
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12) przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez 

cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom276.  

 

Prawo odmowy wjazdu na terytorium RP 

Oprócz opisanych powyżej zadań i obowiązków, przypisanych 

funkcjonariuszom Straży Granicznej, mają oni też wiele uprawnień, 

między innymi prawo odmowy cudzoziemcowi wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Owe uprawnienie mogą wykorzystać z 

powodu277: 

1) braku dokumentu podróży lub wizy albo nieuiszczenie opłaty z tym 

związanej, 

2) braku środków finansowych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, 

pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

braku dokumentów, które pozwolą środki finansowe posiadać (np. 

karty debetowe, kredytowe),  

3) braku zezwolenia na wjazd do innego państwa lub na powrót do 

kraju pochodzenia, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane, 

4) kiedy cudzoziemiec figuruje w bazie danych jako osoba 

niepożądana, 

5) w razie stwierdzenia, że cel wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest inny niż deklarowany, 

6) kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że wjazd lub pobyt 

cudzoziemca spowoduje zagrożenie dla: zdrowia publicznego, 

obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, interesu Polski, 

                                                
276 A. Wawrzusiszyn, dz. cyt., s. 83 i nast. 
277 D. Kamuda, M. Trybus, dz. cyt., s. 67. 
 



145 

 

7) kiedy nie upłynął rok, od dnia wydania decyzji odmownej o wjeździe 

do naszego kraju, a cudzoziemiec nie przedstawił nowych okoliczności 

w sprawie. 

 

Zakończenie 

Straż Graniczna odgrywa szczególną rolę wśród organów oraz 

instytucji państwowych, które stoją na straży bezpieczeństwa 

narodowego. Podstawową funkcją owej formacji jest ochrona granicy 

państwa, a także Unii Europejskiej, dlatego musi ona przeciwdziałać 

różnego rodzaju negatywnym zjawiskom, takim jak  nielegalna 

migracja, czy też przestępczość przemytnicza polegająca na przemycie 

pojazdów oraz towarów bez akcyzy. Zadania, jakie zostały powierzone 

Straży Granicznej mają bardzo szeroki zakres  

i są zróżnicowane, co wymaga profesjonalnego i wszechstronnego 

przygotowania funkcjonariuszy.  

Aby skuteczniej chronić bezpieczeństwo Państwa, Straż 

Graniczna jest systematycznie przekształcana od 2000 roku. Jedne z 

większych zmian, między innymi w zakresie infrastruktury, 

podyktowane były przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a 

następnie do Układu z Schengen. Ponadto, „Założenia wieloletniej 

koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009 – 2015”, 

zakładają, iż formacja ta ma stać się nowoczesną, wyspecjalizowaną 

służbą graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, 

odpowiedzialną za dokonywanie odpraw granicznych, ochronę granicy 

zewnętrznej Unii Europejskiej, zwalczającą przestępczość 

transgraniczną oraz przestępczość uwzględniającą udział 

cudzoziemców278. Po zaobserwowanej aktywności funkcjonariuszy 

Służby Granicznej należy stwierdzić, iż wszelkie działania, które zostały 

podejmowane do tej pory, zmierzają  

                                                
278 D. Kamuda, M. Trybus, dz. cyt., s. 70. 
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we właściwym kierunku. Obecnie funkcjonującą Straż Graniczną bez 

wątpienia należy uznać za formację na miarę XXI wieku, należycie 

przygotowaną do wypełniania powierzonych jej zadań i obowiązków. 
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