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Pañstwo sprawne, skuteczne i przyjazne obywatelom, to pañstwo, które
� wychodz¹c naprzeciw potrzebom spo³ecznym � potrafi nie tylko uwzglêd-
niaæ, lecz równie¿ realizowaæ potrzeby jednostkowe oraz zapewniaæ prawa
i wolno�ci obywatelskie, a czyni to w sposób efektywny. Pañstwo podejmuje
dzia³ania w tym zakresie za po�rednictwem wyspecjalizowanych organów
i posiadanych �rodków1. Jedn¹ z przestrzeni, która nale¿y do sfery zaintere-
sowania pañstwa (m.in. sprawnego, skutecznego, czy te¿ przyjaznego oby-
watelom) jest bezpieczeñstwo, które mie�ci siê równie¿ w katalogu potrzeb
spo³ecznych, jak i indywidualnych, mo¿na te¿ mówiæ o prawie obywateli do
bezpieczeñstwa. Jednak¿e, aby mówiæ o bezpiecznym spo³eczeñstwie, oby-
watelach i ich organizacjach, musi byæ równie¿ bezpieczne pañstwo jako in-
stytucja, która wykonuje swoje zadania za po�rednictwem powo³anych w
tym celu organów.

Bezpieczeñstwo obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak istnienie, to¿-
samo�æ, niezale¿no�æ, przetrwanie, spokój, posiadanie, czy pewno�æ rozwo-
ju. Bêd¹c naczeln¹ potrzeb¹ cz³owieka oraz grup spo³ecznych jest zarazem
podstawow¹ potrzeb¹ pañstwa. Brak bezpieczeñstwa wywo³uje niepokój, jak
te¿ poczucie zagro¿enia2. W demokratycznym pañstwie prawnym bezpie-
czeñstwo nale¿y do podstawowych warto�ci, które oddzia³uj¹ zarówno na
funkcjonowanie pañstwa i jego organów, jak równie¿ na spo³eczeñstwo, sty-

Wstęp

1 M. Karpiuk, Pañstwo sprawne, skuteczne i przyjazne obywatelom, �Problemy Prawa
i Administracji� 2011, Nr 1, s. 7. Pañstwo, które jest odpowiednio zorganizowane i sprawnie
administrowane, dysponuj¹ce odpowiednimi si³ami oraz �rodkami, mo¿e i powinno podej-
mowaæ dzia³ania w celu wyeliminowania �róde³ potencjalnych zagro¿eñ, jak te¿ usuwaæ
skutki ich zaistnienia. Tego rodzaju dzia³ania s¹ podejmowane w interesie publicznym.
W zwi¹zku z realizacj¹ tak okre�lonych zadañ niejednokrotnie dochodzi do kolizji warto�ci,
z jednej strony wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela, które pañstwo ma zabezpieczaæ
i chroniæ, z drugiej strony za� bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, bez których trudno
mówiæ o korzystaniu z tych wolno�ci i praw, W. Lis, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne i porz¹dek
publiczny jako sfera dzia³ania administracji publicznej, Lublin 2015, s. 13.

2 A. Pieczywok, Auksologia bezpieczeñstwa cz³owieka. W poszukiwaniu kontekstu zna-
czeniowo-edukacyjnego, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej w Warszawie� 2010,
Nr 3, s. 225.
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muluj¹c jego w³a�ciw¹ egzystencjê3. Jest ono na tyle wa¿ne, ¿e zosta³o
uwzglêdnione przy tworzeniu zasad ustroju politycznego pañstwa. Stanowi
ono zatem cel dzia³ania pañstwa, determinuj¹c przy tym jego charakter, jak
i potrzebê spo³eczn¹, która powinna byæ permanentnie zaspokajana4.

Globalizacja, jak te¿ internacjonalizacja zmieni³y radykalnie ¿ycie co-
dzienne ludzi, zatem polityczna odpowied� na zagro¿enia musi byæ adekwat-
na do nowego scenariusza oraz zapewniæ ponadgraniczne bezpieczeñstwo5.
Ze wzglêdu na �ród³a zagro¿enia nie zawsze mo¿na je zapewniæ korzystaj¹c
tylko z si³ i �rodków, którymi dysponuje pañstwo, bywa ¿e konieczne jest
wsparcie zewnêtrzne.

Bezpieczeñstwo ma charakter wielowymiarowy, w ramach niniejszej
publikacji jest ono jednak analizowane od strony administracyjno-prawnej,
zarówno w ujêciu organizacyjnym, jak te¿ przedmiotowym. Jego zapewnie-
nie stanowi nie tylko obowi¹zek pañstwa, gdy¿ tak naprawdê determinuje
ono sens jego istnienia. Bezpieczeñstwo pañstwa to równie¿ bezpieczeñstwo
jego obywateli, zatem dzia³ania w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom,
ich wykrywanie, jak te¿ usuwanie skutków musz¹ mieæ na uwadze dobro
obywateli zorganizowanych w pañstwo.

Monografia ma charakter wieloautorski. Nie wyczerpuje ona ca³o�ci za-
gadnienia ujêtego w tytule: Bezpieczeñstwo pañstwa. Zagadnienia prawne
i administracyjne, jest to jedynie wybrana problematyka z tego zakresu,
która zdaniem Autorów zas³uguje na uwzglêdnienie w ramach niniejszej mo-
nografii.

Opracowanie sk³ada siê z dwudziestu jeden rozdzia³ów oddaj¹cych isto-
tê bezpieczeñstwa pañstwa. Po wstêpnych rozwa¿aniach na temat pojêcia

3 M. Karpiuk, K. Orzeszyna, Wstêp, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpieczeñ-
stwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014,
s. 5. Bezpieczeñstwo jako warto�æ, idea, czy dobro wspólne musi byæ priorytetm dzia³ania
w³adz publicznych, a szczególn¹ rolê w tym zakresie przypisaæ nale¿y administracji publicz-
nej, zorganizowanej na ró¿nych szczeblach, zarówno naczelnej, centralnej jak te¿ terenowej
� najlepiej orientuj¹cej siê w potrzebach lokalnej oraz regionalnej wspólnoty, M. Karpiuk,
Bezpieczeñstwo jako instytucja konstytucyjna. Zarys problematyki, (w:) W. Gizicki (red.),
Wybrane problemy bezpieczeñstwa globalnego po zimnej wojnie, Lublin 2015, s. 11. Katego-
ria bezpieczeñstwa wystêpuje w Konstytucji RP w ró¿nych ujêciach, obok publicznego jest
ono definiowane m.in. jako bezpieczeñstwo pañstwa, bezpieczeñstwo obywateli, bezpieczeñ-
stwo wewnêtrzne, P. Majer, Bezpieczeñstwo publiczne, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski,
W.T. Modzelewski, J. Wiêc³awski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeñstwa narodowego,
Olsztyn 2015, s. 148.

4 M. Karpiuk, Prawne podstawy bezpieczeñstwa, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski,
W.T. Modzelewski, J. Wiêc³awski (red.), Podstawowe�, s. 66.

5 B. Ho³yst, Bezpieczeñstwo w Europie w �wietle dokumentów unijnych, (w:) J. Ka-
sprzak, W. Cie�lak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Ksiêga
jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanis³awa Pikulskiego, Szczytno 2015, s. 325.
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bezpieczeñstwa pañstwa (rozdzia³ I) zosta³a dokonana charakterystyka za-
dañ i kompetencji organów w³adzy wykonawczej w obszarze bezpieczeñstwa
(rozdzia³y II�V). Kolejne rozdzia³y zosta³y po�wiêcone instytucjom s³u¿¹cym
utrzymaniu bezpieczeñstwa pañstwa, zw³aszcza Si³om Zbrojnym RP, s³u¿-
bom specjalnym i Policji (rozdzia³y VI�XIII). Przedmiotem dalszej analizy
jest funkcjonowanie pañstwa w warunkach zagro¿enia, rodz¹cych koniecz-
no�æ wykorzystania przez organy w³adzy uprawnieñ nadzwyczajnych (rozdzia³y
XIV�XVII). Ostatnie cztery rozdzia³y (XVIII�XXI) zosta³y po�wiêcone wybra-
nym zagadnieniom administracyjnym z obszaru bezpieczeñstwa pañstwa.

Wnioski p³yn¹ce z analizy przeprowadzonej w poszczególnych rozdzia-
³ach odzwierciedlaj¹ pogl¹dy poszczególnych Autorów.

Ma³gorzata Czuryk
Katarzyna Dunaj

Miros³aw Karpiuk
Krzysztof Prokop
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RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     IIIII

Istota bezpieczeństwa państwaIstota bezpieczeństwa państwaIstota bezpieczeństwa państwaIstota bezpieczeństwa państwaIstota bezpieczeństwa państwa

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. PPPPPojęcie bezpieczeństwaojęcie bezpieczeństwaojęcie bezpieczeństwaojęcie bezpieczeństwaojęcie bezpieczeństwa

Bezpieczeñstwo � jak wiele innych powszechnych zjawisk codziennego
¿ycia jednostek i spo³eczeñstw � u�wiadamiane jest intuicyjnie i nie poddaje
siê jednoznacznym definicjom1. St¹d te¿ budzi szereg dyskusji i polemik2.
W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeñstwo oznacza stan braku zagro¿e-
nia3. Bezpieczeñstwo jest jedn¹ z najbardziej podstawowych potrzeb cz³o-
wieka, grup spo³ecznych, a w rezultacie � ca³ego narodu i pañstwa4. O bez-
pieczeñstwie podmiotu mo¿na mówiæ w kategoriach subiektywnych (jako
psychiczny stan spokoju i pewno�ci) lub obiektywnych (jako stan braku real-
nych zagro¿eñ)5. Bezpieczeñstwo jest warto�ci¹ uniwersaln¹, dotyczy nie-
skoñczonej liczby podmiotów, choæ z pewno�ci¹ najwiêksze znaczenie ma bez-
pieczeñstwo jednostki, grupy spo³ecznej i pañstwa. Równie rozleg³e s¹
kategorie (rodzaje) bezpieczeñstwa, mo¿liwe do wyró¿nienia w zale¿no�ci od
sfery aktywno�ci danego podmiotu.

Od zarania dziejów ludzko�ci bezpieczeñstwo jednostki by³o zwi¹zane
z procesami pañstwowotwórczymi. Tworzenie przez ludzi wiêkszych organi-
zacji (spo³eczno�ci s¹siedzkiej, rodu, plemienia, a ostatecznie � pañstwa)
winno byæ rozpatrywane w g³ównej mierze przez perspektywê podejmowa-
nia dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa. Zwi¹zek miêdzy
pañstwem a bezpieczeñstwem jednostki dostrzegali najwybitniejsi przedsta-

1 J. Potrzeszcz, Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w ujêciu filozofii prawa, (w:) W. Lis
(red.), Bezpieczeñstwo pañstwa. Zagadnienia podstawowe, Lublin 2014, s. 15.

2 Spo�ród obszernej literatury przedmiotu zob. w szczególno�ci W. Fehler, Wspó³czesne
bezpieczeñstwo, Toruñ 2003.

3 Z. �ciborek, B. Wi�niewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, Toruñ
2015, s. 26.

4 Bezpieczeñstwo zajmuje naczelne miejsce w�ród potrzeb cz³owieka, ustêpuj¹c jedynie
potrzebom fizjologicznym, A. Maslow, Motywacja i osobowo�æ, Warszawa 2010, s. 65�68.

5 L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeñstwie, Warszawa 2012, s. 76.
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wiciele filozofii prawa. Zgodnie z ustaleniami Thomasa Hobbesa powstaniu
pañstwa, które przejê³o na siebie obowi¹zek zapewnienia bezpieczeñstwa,
towarzyszy³a utrata przez ludzi przyrodzonej im naturalnej wolno�ci6. Z tego
wywodzi siê mo¿liwo�æ ograniczenia przez pañstwo wolno�ci jednostki w imiê
bezpieczeñstwa, znajduj¹ca niejednokrotnie potwierdzenie w przepisach
konstytucji7.

W niniejszej monografii wiele miejsca bêdzie zajmowa³a kwestia zagro-
¿enia bezpieczeñstwa pañstwa. We wstêpie do owych rozwa¿añ nale¿y wiêc
wskazaæ na destrukcyjn¹ warto�æ samego pojêcia �zagro¿enie�, które jest
stanem niepo¿¹danym, ale na które zarówno jednostka jak i pañstwo s¹
podatne8. Zagro¿enie bezpieczeñstwa jest przede wszystkim stanem psychicz-
nym, przejawiaj¹cym siê negatywn¹ ocen¹ zjawisk postrzeganych jako nie-
korzystne lub niebezpieczne9. Podobnie jak w przypadku bezpieczeñstwa,
mo¿na mówiæ o zagro¿eniach natury wewnêtrznej i zewnêtrznej. Pañstwo,
tak jak ka¿dy inny podmiot, poddaje siê owym zagro¿eniom. St¹d w jêzyku
prawnym (równie¿ na poziomie konstytucyjnym) spotyka siê okre�lenia typu
wewnêtrzne (zewnêtrzne) zagro¿enie pañstwa10.

Doktryna okre�la wewnêtrzne zagro¿enie pañstwa jako �jeden z aspek-
tów (typów) zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, polegaj¹cy na pojawieniu
siê okre�lonego stanu rzeczy, zbioru ró¿nego rodzaju okoliczno�ci, zachodz¹-
cych we wszelkich dziedzinach jego aktywno�ci wewnêtrznej, które powodu-
j¹ lub mog¹ spowodowaæ zak³ócenie jego wewnêtrznej stabilno�ci i harmonij-
nego rozwoju w ró¿nych dziedzinach jego dzia³alno�ci, z os³abieniem lub nawet
utrat¹ mo¿liwo�ci przetrwania w �rodowisku miêdzynarodowym w³¹cznie�11.

Z kolei zewnêtrzne zagro¿enie pañstwa definiuje siê jako �jeden z aspek-
tów (typów) zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, polegaj¹cy na pojawieniu

6 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i w³adza pañstwa ko�cielnego i �wieckie-
go, Warszawa 2005, s. 353; por. R. Tokarczyk, Hobbes: Zarys ¿ywota i my�li, Lublin 1998,
s. 118; £. �wiêcicki, Bezpieczeñstwo polityczne w my�li Tomasza Hobbesa, (w:) M. Fa³dow-
ska, A. Wielomski (red.), Bezpieczeñstwo we wspó³czesnej my�li politycznej, Warszawa 2015,
s. 219 i n.; L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych u schy³ku XX w., Warszawa
2009, s. 22; W. W³och, Dwa modele relacji wolno�ci i bezpieczeñstwa, �Przegl¹d Prawa Kon-
stytucyjnego� 2015, Nr 2, s. 149 i n.

7 W.J. Wo³piuk, Bezpieczeñstwo pañstwa a prawo do wolno�ci i bezpieczeñstwa osobi-
stego, (w:) J. Jaskiernia (red.), Bezpieczeñstwo pañstwa a ochrona praw i wolno�ci jednostki
we wspó³czesnym �wiecie, Kielce 2012, s. 87 i n.

8 L.F. Korzeniowski, Podstawy�, s. 76.
9 B. Szmulik, Pojêcie, istota oraz warto�ci bezpieczeñstwa narodowego, (w:) M. Pa�-

dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012, s. 3.
10 Zob. równie¿ S. Pieprzny, Administracja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, Rze-

szów 2014, s. 25�42.
11 W. Kitler, Pojêcie bezpieczeñstwa, (w:) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty

prawne bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ ogólna, Warszawa 2013, s. 25�26.
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siê okre�lonego stanu rzeczy, zbioru ró¿nego rodzaju okoliczno�ci w otocze-
niu pañstwa, które powoduj¹ lub mog¹ spowodowaæ zak³ócenie jego wewnêtrz-
nej stabilno�ci i harmonijnego rozwoju w ró¿nych dziedzinach jego dzia³al-
no�ci, z os³abieniem pozycji lub nawet utrat¹ mo¿liwo�ci przetrwania
w �rodowisku miêdzynarodowym w³¹cznie�12.

W rezultacie owych wstêpnych rozwa¿añ dochodzimy do wniosku, ¿e
jedn¹ z podstawowych funkcji pañstwa jest zapewnienie bezpieczeñstwa jed-
nostce13. Pañstwo jest bowiem najdoskonalsz¹ form¹ zapewnienia bezpie-
czeñstwa jednostki i grup spo³ecznych14, gdy¿ odgrywa kluczow¹ rolê w ich
¿yciu. Wraz z postêpem rozwoju cywilizacyjnego spe³nia coraz szersze funk-
cje na rzecz ludno�ci (wzglêdnie obywateli). W�ród owych funkcji od zarania
organizacji pañstwowej kluczowe miejsce zajmuje zapewnienie bezpieczeñ-
stwa wewnêtrznego i zewnêtrznego.

Funkcje pañstwa s¹ to kierunki jego dzia³alno�ci. W doktrynie wyró¿nia
siê nastêpuj¹ce funkcje pañstwa: 1) zewnêtrzn¹ � polega na utrzymywaniu
stosunków z innymi pañstwami i organizacjami miêdzynarodowymi oraz
bezpieczeñstwa w stosunkach miêdzynarodowych; 2) wewnêtrzn¹ (ochron-
n¹) � polega na zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego; 3) go-
spodarczo-organizatorsk¹ � polega na prowadzeniu przez pañstwo odpowied-
niej polityki gospodarczej; 4) socjaln¹ � polega na zapewnieniu ludno�ci
minimum egzystencji; 5) kulturaln¹ � polega na zapewnieniu dostêpu do
dóbr kultury; 6) edukacyjn¹ � polega zapewnieniu równego dostêpu do edu-
kacji; 7) ochrony zdrowia � polega na stworzeniu odpowiedniej placówek
opieki zdrowotnej; 8) ochrony �rodowiska � polega na stworzeniu odpowied-
nich regulacji maj¹cych na celu ochronê przez degradacj¹ i zachowanie ist-
niej¹cego stanu �rodowiska naturalnego15.

Materia poruszana w niniejszej monografii koncentruje siê wokó³ dwóch
pierwszych funkcji, co nie znaczy ¿e problematyka bezpieczeñstwa nie ma
zwi¹zku z innymi. Ilo�æ kategorii bezpieczeñstwa nie jest bowiem zbiorem
zamkniêtym i wraz ze wzrostem dobrobytu cywilizacyjnego jednostka ma
prawo oczekiwaæ od pañstwa zapewnienia jej bezpieczeñstwa w kolejnych
obszarach ¿ycia spo³ecznego, jak np. w sferze socjalnej czy ekologicznej.

12 Tam¿e, s. 26.
13 Por. K. Complak, Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach pañ-

stwa?, (w:) L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sze�æ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do-
�wiadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 56.

14 W. Kitler, Bezpieczeñstwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojêciowe
i próba systematyzacji, �Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zeszyt Problemowy� 2010, Nr 1,
s. 19.

15 A. Breczko, Cele pañstwa i zasadnicze kierunki jego dzia³ania, (w:) G. Kryszeñ (red.),
Wprowadzenie do nauk o pañstwie i prawie, Bia³ystok 2004, s. 23.
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1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodoweBezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodoweBezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodoweBezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodoweBezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe

Terminologiczne zró¿nicowanie pojêcia �bezpieczeñstwo� wystêpuj¹ce
w jêzyku prawnym i prawniczym jest olbrzymie, co jednak nie powinno dzi-
wiæ, zwa¿ywszy na fakt, ¿e okre�la ono jedn¹ z najbardziej podstawowych
warto�ci w ¿yciu cz³owieka. Niemniej obowi¹zkiem doktryny jest podejmo-
wanie ci¹g³ych prób uporz¹dkowania owej terminologii, tak by prawodawca
móg³ j¹ stosowaæ zgodnie z pewn¹ logik¹ i okre�lonym porz¹dkiem znacze-
niowym.

Przede wszystkim nale¿y podnie�æ, i¿ bezpieczeñstwo pañstwa wykazu-
je szereg zwi¹zków z bezpieczeñstwem narodowym. Nie mo¿na jednak miê-
dzy tymi pojêciami postawiæ znaku równo�ci, gdy¿ w ten sposób dosz³oby do
nadmiernego i nieuzasadnionego ograniczenia pojêcia �bezpieczeñstwo na-
rodowe�. Oprócz charakterystycznej dla bezpieczeñstwa pañstwa troski
o ochronê i obronê pañstwa przed zagro¿eniami natury wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej bezpieczeñstwo narodowe obejmuje równie¿ zainteresowanie po-
my�lnym bytem i rozwojem oraz ochron¹ warto�ci bliskich cz³onkom danej
spo³eczno�ci, niemaj¹cych zwi¹zku z organizacj¹ pañstwow¹. Chodzi tu
o zachowanie takich warto�ci jak jako�æ ¿ycia, solidarno�æ spo³eczna, prawa
cz³owieka, kultura, zwyczaje i obyczaje oraz to¿samo�æ narodowa. W porów-
naniu do terminu �bezpieczeñstwo pañstwa� bezpieczeñstwo narodowe obej-
muje równie¿ potrzeby i warto�ci, które s¹ bliskie jednostce i grupom spo-
³ecznym. Ich realizacja jest celem dzia³ania pañstwa demokratycznego,
podczas gdy klasyczna definicja bezpieczeñstwa pañstwa ma zastosowanie
do ka¿dego pañstwa, niezale¿nie od panuj¹cego w nim re¿imu politycznego.
Nie nale¿y wiêc odnosiæ pojêcia �bezpieczeñstwo narodowe� do pañstw tota-
litarnych, czy nawet autorytarnych, mimo ¿e mo¿na równie¿ w ich przypad-
kach mówiæ o bezpieczeñstwie pañstwa w tradycyjnym rozumieniu tego¿
terminu (integralno�æ terytorialna, bezpieczeñstwo ludno�ci, zachowanie pa-
nuj¹cego ustroju)16.

Odniesienie pojêcia �bezpieczeñstwa pañstwa� do �bezpieczeñstwa na-
rodowego� jest o tyle istotne, ¿e w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.17 nie wystêpuje termin �bezpieczeñstwo
narodowe�18. Ustrojodawca u¿y³ natomiast innych pojêæ, w tym terminu �bez-
pieczeñstwo pañstwa�. Rodzi siê w zwi¹zku z tym pytanie o odniesienie kon-
stytucyjnego terminu �bezpieczeñstwo pañstwa� do bezpieczeñstwa narodo-
wego we wskazanym powy¿ej znaczeniu.

16 W. Kitler, Pojêcie�, s. 20�21.
17 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
18 A. Bieñ-Kaca³a, Bezpieczeñstwo w Konstytucji RP z 1997 r. � wstêpna diagnoza, �Prze-

gl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2015, Nr 2, s. 19.
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Bezpieczeñstwo narodowe jest terminem mo¿liwie najszerszym, obej-
muj¹cym swoim zasiêgiem inne rodzaje bezpieczeñstwa. Tym samym mo¿e
byæ stosowany przy interpretacji przepisów Konstytucji RP jako pojêcie zbior-
cze, w sk³ad którego wchodzi bezpieczeñstwo pañstwa, bezpieczeñstwo oby-
wateli, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, bezpieczeñstwo zewnêtrzne, a nawet
porz¹dek publiczny. Z pewno�ci¹ nie mo¿na � jak podniesiono wy¿ej � uto¿-
samiaæ bezpieczeñstwa narodowego li tylko z bezpieczeñstwem pañstwa. Jest
to nieznajduj¹ce uzasadnienia nadmierne zawê¿enie terminu �bezpieczeñ-
stwo narodowe�19.

Bezpieczeñstwo pañstwa nie jest kategori¹ poddaj¹c¹ siê jednoznacz-
nym definicjom. Najogólniej mo¿na stwierdziæ, ¿e chodzi o taki brak zagro-
¿enia, który umo¿liwia bezpieczn¹ jego egzystencjê i rozwój20. Bezpieczeñ-
stwo pañstwa jest warto�ci¹ wtórn¹ wobec bezpieczeñstwa jednostki i grup
spo³ecznych oraz podmiotów prawa miêdzynarodowego, choæ z pewno�ci¹
nie jest jedynie ich prost¹ sum¹21 . Mo¿na je okre�liæ jako zdolno�æ pañstwa
do obrony uznawanych warto�ci przed zagro¿eniami wewnêtrznymi i ze-
wnêtrznymi. Chodzi zw³aszcza o przetrwanie pañstwa, zabezpieczenie jego
integralno�ci terytorialnej, zachowanie biologicznej egzystencji ludno�ci
w nim zamieszkuj¹cej oraz zachowanie politycznej niezale¿no�ci (suweren-
no�ci)22.

W kontek�cie bezpieczeñstwa pañstwa doktryna i ustrojodawca (a w �lad
za nim równie¿ ustawodawca) u¿ywa terminów �bezpieczeñstwo wewnêtrz-
ne� i �bezpieczeñstwo zewnêtrzne�23. Nie nale¿y ich uto¿samiaæ z dziedzina-
mi bezpieczeñstwa narodowego (pañstwa). Stanowi¹ one raczej dwa aspekty
bezpieczeñstwa narodowego (pañstwa), które wykazuj¹ ze sob¹ coraz wiêcej
powi¹zañ. Wszystkie bowiem sfery bezpieczeñstwa narodowego (pañstwa),
wyró¿nione wed³ug kryterium przedmiotowego stanowi¹ rodzaj bezpieczeñ-

19 Zob. M. Brzeziñski, Rodzaje bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) S. Sulowski, M. Brzeziñ-
ski (red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009,
s. 35�36.

20 W.J. Wo³piuk, Si³y Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998, s. 47.
21 W. Kitler, Pojêcie�, s. 19.
22 L. Grosicki, Zakres przedmiotowy bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, (w:)

K. Grosicka, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeñstwa
wewnêtrznego pañstwa, Pu³tusk�Warszawa 2013, s. 18�19; por. W.J. Wo³piuk, Bezpieczeñ-
stwo pañstwa i pojêcia pokrewne, (w:) W. Sokolewicz (red.), Krytyka prawa. Niezale¿ne stu-
dia nad prawem, t. II, Bezpieczeñstwo, Warszawa 2010, s. 181 i n.; M. Lutostañski, Podsta-
wy bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studium problemów teoretycznych,
Toruñ 2015, s. 143; M. Karpiuk, Bezpieczeñstwo narodowe a miêdzynarodowe, (w:) R. Szy-
nowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle prawa
wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warszawa 2011, s. 282.

23 Podkre�la siê przy tym, ¿e mo¿na mówiæ o bezpieczeñstwie wewnêtrznym i zewnêtrz-
nym ka¿dego podmiotu, z tym ¿e w przypadku pañstwa ma ono warto�æ szczególn¹.
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stwa zewnêtrznego lub wewnêtrznego. Wynika z tego, ¿e bezpieczeñstwo
wewnêtrzne i bezpieczeñstwo zewnêtrzne pañstwa ³¹cznie sk³adaj¹ siê na
bezpieczeñstwo pañstwa24.

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa mo¿na zdefiniowaæ jako �jeden
z dwóch aspektów (typów) bezpieczeñstwa, oznaczaj¹cy stan rzeczy, zbiór
ró¿nego rodzaju okoliczno�ci zachodz¹cych we wszelkich dziedzinach aktyw-
no�ci wewnêtrznej, charakteryzuj¹cy siê stabilno�ci¹ i harmonijno�ci¹ jego
rozwoju (funkcjonowania); to � innymi s³owy � stan i proces zabezpieczenia
warto�ci i interesów pañstwa przed negatywnymi czynnikami wewn¹trz-
pañstwowymi�25.

Z kolei bezpieczeñstwo zewnêtrzne pañstwa oznacza �jeden z dwóch
aspektów bezpieczeñstwa pañstwa, oznaczaj¹cy stan rzeczy, zbiór ró¿nego
rodzaju okoliczno�ci zachodz¹cych w jego otoczeniu (w �rodowisku miêdzy-
narodowym), charakteryzuj¹cy siê brakiem negatywnych oddzia³ywañ ze
strony innych podmiotów, pozwalaj¹cy na stabilny i harmonijny jego rozwój
(funkcjonowanie); to stan i proces zabezpieczenia warto�ci i interesów pañ-
stwa przed negatywnymi czynnikami zewnêtrznymi�26. Bezpieczeñstwa ze-
wnêtrznego pañstwa nie mo¿na uto¿samiaæ z bezpieczeñstwem narodowym27,
gdy¿ stanowi ono � jak wskazano wy¿ej � aspekt bezpieczeñstwa pañstwa.

W podsumowaniu powy¿szych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e bezpie-
czeñstwo pañstwa jest czê�ci¹ bezpieczeñstwa narodowego. Z kolei bezpie-
czeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne pañstwa stanowi¹ dwa aspekty bezpie-
czeñstwa pañstwa. Nie nale¿y ich myliæ z dziedzinami bezpieczeñstwa
narodowego, które krzy¿uj¹ siê z zakresem bezpieczeñstwa wewnêtrznego
i zewnêtrznego. Powoduje to, ¿e bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne
pañstwa � mimo oczywistych ró¿nic � s¹ dwoma aspektami ze sob¹ powi¹za-
nymi i nawzajem siê przenikaj¹cymi. W �lad za tym instrumenty ochrony
bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego s¹ bardziej skomplikowane
ni¿ przesz³o�ci. Zw³aszcza je�li chodzi o zagro¿enie terrorystyczne, charak-
terystyczne jest dla jego zwalczania stosowanie �rodków o charakterze za-
równo policyjnym, jak i wojskowym.

24 K. Prokop, �Bia³y wywiad� a bezpieczeñstwo pañstwa (uwagi wprowadzaj¹ce), (w:)
W. Filipkowski, W. M¹drzejowski (red.), Bia³y wywiad: otwarte �ród³a informacji � wokó³
teorii i praktyki, Warszawa 2012, s. 32; A. Misiuk, Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008, s. 20; S. Sulowski, O nowym
paradygmacie bezpieczeñstwa w erze globalizacji, (w:) S. Sulowski, M. Brzeziñski (red.),
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne�, s. 13.

25 W. Kitler, Pojêcie�, s. 26; por. W. Fehler, Pojêcie i istota bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego pañstwa, (w:) £. Su³kowski, A. Marjañski (red.), Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem narodo-
wym, £ód� 2009, s. 31 i n.

26 W. Kitler, Pojêcie�, s. 26.
27 M. Brzeziñski, Rodzaje�, s. 38�39.
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1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Bezpieczeństwo państwa w KBezpieczeństwo państwa w KBezpieczeństwo państwa w KBezpieczeństwo państwa w KBezpieczeństwo państwa w Konstytucji RPonstytucji RPonstytucji RPonstytucji RPonstytucji RP

Bezpieczeñstwo jest jedn¹ z najwa¿niejszych warto�ci, do których odwo-
³uje siê Konstytucja z 1997 r. Spo�ród wielu pojêæ bezpieczeñstwa wystêpu-
j¹cych w prawoznawstwie Konstytucja RP stosuje tylko niektóre. Wyró¿nia-
j¹ siê przede wszystkim takie pojêcia jak: �bezpieczeñstwo obywateli�,
�bezpieczeñstwo pañstwa�, �bezpieczeñstwo wewnêtrzne� i �bezpieczeñstwo
zewnêtrzne�. W przepisach konstytucyjnych wystêpuje równie¿ �porz¹dek
publiczny�. Nie ma za� w ustawie zasadniczej, czêsto spotykanych na grun-
cie prawa administracyjnego, takich terminów jak �bezpieczeñstwo publicz-
ne�, �spokój (³ad) publiczny� oraz �bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny�.
Najwa¿niejsze znaczenie odgrywa brak w Konstytucji RP terminu �bezpie-
czeñstwo narodowe�, co nie wyklucza jednak mo¿liwo�ci pos³ugiwania siê
tym terminem w rozwa¿aniach konstytucyjnoprawnych, zw³aszcza je�li
uwzglêdniæ dorobek nauki w ustaleniu znaczenia tego pojêcia.

Analiza przepisów Konstytucji RP prowadzi do wniosku, ¿e ustrojodaw-
ca u¿ywa pojêcia �bezpieczeñstwo� w oparciu o ró¿nego rodzaju kryteria,
w tym podmiotowym (dla okre�lenia �bezpieczeñstwa pañstwa� i �bezpie-
czeñstwa obywateli�) oraz przedmiotowym (�bezpieczeñstwo ekologiczne�
� art. 74 ust. 1) Przyjêcie zró¿nicowanego podej�cia do problematyki bezpie-
czeñstwa przez ustrojodawcê nie wp³ywa negatywnie na wyk³adniê przepisów
konstytucyjnych, które cechuj¹ siê okre�lon¹ specyfik¹ ze wzglêdu na ich ogól-
no�æ i autonomiczno�æ (brak uzale¿nienia od sposobu rozumienia tych pojêæ
w aktach ni¿szego rzêdu, przede wszystkim w ustawach). Uwzglêdnienie owych
kryteriów mo¿e mieæ natomiast znaczenie dla rozwa¿añ doktrynalnych, zmie-
rzaj¹cych do uporz¹dkowania terminologii z zakresu bezpieczeñstwa.

Bezpieczeñstwo pañstwa jawi siê w przepisach Konstytucji RP jako war-
to�æ szczególnie chroniona przez ustrojodawcê. W wielu jej przepisach poja-
wia siê sformu³owanie �bezpieczeñstwo pañstwa�, co nale¿y rozumieæ jako
bezpieczeñstwo pañstwa polskiego � Rzeczypospolitej Polskiej bêd¹cej do-
brem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1). Na podstawie przepisów kon-
stytucyjnych daje siê skonstruowaæ zasada niepodleg³o�ci i suwerenno�ci
pañstwa28, do której odniesienia znajduj¹ siê w preambule29. Traktuje ona

28 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2015,
s. 62�64; W.J. Wo³piuk, Niepodleg³o�æ i suwerenno�æ. Dystynkcje pojêciowe, (w:) W.J. Wo³-
piuk (red.), Spór o suwerenno�æ, Warszawa 2001, s. 51 i n.

29 Nie os³abia to w ¿adnym stopniu waloru normatywno�ci omawianej zasady, gdy¿
nie ma powodu odmawiania mo¿liwo�ci konstruowania norm prawnych na podstawie tek-
stu preambu³y. Co prawda raczej niemo¿liwe by³oby skonstruowanie normy prawnej wy-
³¹cznie na tej czê�ci Konstytucji RP, ale niesie ona ze sob¹ olbrzymi ³adunek aksjologiczny,
który wp³ywa na interpretacjê innych przepisów. Zob. m.in. S. Lewandowski, Kontrowersje
wokó³ preambu³, �Studia Iuridica� 1996, t. XXXI, s. 87 i n.
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miêdzy innymi o wdziêczno�ci przodkom �za walkê o niepodleg³o�æ okupion¹
ogromnymi ofiarami�. Wspomina równie¿ o odzyskaniu w 1989 r. mo¿liwo�ci
suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie Ojczyzny. Najwa¿niej-
szym zadaniem Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 5 Konsty-
tucji RP, jest strze¿enie niepodleg³o�ci i nienaruszalno�ci terytorium. Arty-
ku³ 19 zapewnia specjaln¹ opiekê Rzeczypospolitej Polskiej nad weteranami
walk o niepodleg³o�æ, a zw³aszcza inwalidami wojennymi. Wreszcie art. 26
wskazuje na rolê Si³ Zbrojnych RP w zapewnieniu ochrony niepodleg³o�ci
pañstwa i niepodzielno�ci jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeñstwa
i nienaruszalno�ci jego granic.

Spo�ród przytoczonych przepisów kluczowe znaczenie odgrywa art. 5 Kon-
stytucji RP30. Zgodnie z jego postanowieniami Rzeczpospolita Polska strze¿e
niepodleg³o�ci i nienaruszalno�ci swojego terytorium, zapewnia wolno�ci
i prawa cz³owieka i obywatela oraz bezpieczeñstwo obywateli, strze¿e dzie-
dzictwa narodowego oraz zapewnia ochronê �rodowiska, kieruj¹c siê zasad¹
zrównowa¿onego rozwoju31. S¹ to zadania najbardziej podstawowe i o naj-
wy¿szej donios³o�ci32. Artyku³ 5 Konstytucji RP ma charakter normy progra-
mowej. Nie rodzi wiêc po stronie podmiotów prawa jakichkolwiek roszczeñ.

Pierwszoplanowym zadaniem, o którym mowa w art. 5, jest strze¿enie
niepodleg³o�ci i nienaruszalno�ci terytorium pañstwa. Zwa¿ywszy na histo-
riê Polski (o której wzmianka znajduje siê w preambule), nale¿y uznaæ to
zadanie za najbardziej podstawowe. Realizuj¹ je poszczególne organy w³a-
dzy pañstwowej w ramach kompetencji wyznaczonych im przez Konstytucjê
RP i ustawy. Chodzi tutaj zarówno o dzia³ania bezpo�rednio zmierzaj¹ce
w kierunku realizacji tego zadania, jak równie¿ jakiekolwiek inne, je�li tyl-
ko przyczyniaj¹ siê do umacniania potencja³u politycznego, militarnego, go-
spodarczego czy demograficznego Rzeczypospolitej Polskiej33. Narzêdziem,
które s³u¿y w³adzom publicznym do realizacji komentowanego zadania, s¹
Si³y Zbrojne. Konstytucja RP nak³ada obowi¹zek ich powo³ania, co wynika
po�rednio z art. 26 Konstytucji RP, i zapewnienia odpowiednich �rodków
finansowych na ich utrzymanie.

Na organach pañstwowych spoczywa obowi¹zek podejmowania dzia³añ,
które maj¹ zapobiegaæ wystêpowaniu zagro¿eñ niepodleg³o�ci i suwerenno-
�ci Rzeczypospolitej Polskiej, a je¿eli ju¿ one wyst¹pi¹ � s³u¿yæ ich usuniê-

30 D. Dudek, Bezpieczeñstwo Rzeczypospolitej jako warto�æ konstytucyjna, (w:) L. Anto-
nowicz (red.), Bezpieczeñstwo Polski. Historia i wspó³czesno�æ, Lublin 2010, s. 167 i n.

31 A. Bieñ-Kaca³a, Bezpieczeñstwo�, s. 16.
32 P. Sarnecki, Komentarz do art. 5, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 1; por. K. Dunaj, Konstytucyjne podstawy
bezpieczeñstwa, (w:) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne�, s. 145 i n.

33 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 50.
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ciu. Szczególna rola w tej mierze przypada Prezydentowi RP, który stoi na
stra¿y suwerenno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz nienaruszalno�ci i nie-
podzielno�ci jego terytorium34 . Niew¹tpliwie pomoc¹ w wykonywaniu funk-
cji stra¿nika suwerenno�ci i bezpieczeñstwa jest pe³nienie przez Prezydenta
RP funkcji najwy¿szego zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej35. Z funkcji tej wynika szereg szczegó³owych kompetencji Prezydenta,
jak np. powo³anie najwy¿szych dowódców Wojska Polskiego (art. 134 ust. 3),
czy nadawanie stopni wojskowych (art. 134 ust. 5).

Z zadaniem stania na stra¿y niepodleg³o�ci i nienaruszalno�ci teryto-
rium pañstwa wi¹¿e siê �ci�le konieczno�æ zapewnienia bezpieczeñstwa oby-
watelom, czy te¿ szerzej � ca³ej ludno�ci zamieszkuj¹cej terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jest to jedno z najbardziej podstawowych obowi¹zków
ka¿dego pañstwa. W sposób najogólniejszy bezpieczeñstwo obywateli mo¿na
zdefiniowaæ jako �przeciwdzia³anie zagro¿eniom i zamachom, wymierzonym
w funkcjonowanie obywateli, przebiegaj¹ce w ramach prawa i z ich dobr¹
wol¹�36. Odwo³uj¹c siê do pogl¹dów najwybitniejszych przedstawicieli filo-
zofii prawa nale¿y uznaæ, i¿ realizacja tego zadania �wiadczy o istocie pañ-
stwa. Je�li przyj¹æ teoriê umowy spo³ecznej, cz³owiek � jako istota z natury
wolna � zgodzi³ siê na ograniczenie przez pañstwo swojej wolno�ci po to, by
w zamian uzyskaæ gwarancjê zabezpieczenia swojego bytu.

Bardziej problematyczna jest natomiast kwestia relacji miêdzy konstytu-
cyjnymi pojêciami �bezpieczeñstwo pañstwa� i �bezpieczeñstwo obywateli�. Je�li
rozwa¿yæ sprawê z punktu widzenia trójelementowej definicji pañstwa, mo¿-
na rozumieæ bezpieczeñstwo pañstwa jako kategoriê szersz¹, za� bezpieczeñ-
stwo obywateli by³oby jedn¹ z kilku warto�ci sk³adaj¹c¹ siê na bezpieczeñ-
stwo pañstwa. Nale¿a³oby przy tym odnie�æ siê do kwestii, dlaczego Konstytucja
RP pos³uguje siê pojêciem �bezpieczeñstwo obywateli�, a nie �bezpieczeñstwo
ludno�ci�. By³aby to rzecz ca³kowicie zrozumia³a z punktu widzenia jellinow-
skiej koncepcji pañstwa. Niezale¿nie od niej, naturalnym obowi¹zkiem ka¿-
dego pañstwa jest zapewnienie bezpieczeñstwa ca³ej ludno�ci znajduj¹cej
siê pod jego jurysdykcj¹ (na terytorium), a nie tylko w³asnych obywateli.

Taki zabieg polskiego ustrojodawcy, podkre�laj¹cy obowi¹zek zapew-
nienia bezpieczeñstwa obywateli RP37, mo¿na by³oby wyt³umaczyæ specy-

34 Art. 126 ust. 2 Konstytucji. Zob. K. Dunaj, Kompetencje Prezydenta RP w sprawach
obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) Rozwa¿ania nad problemami wspó³czesnych spo-
³eczeñstw demokratycznych, P³ock 2010, s. 83 i n.

35 Art. 134 ust. 1 Konstytucji.
36 P. Sarnecki, Komentarz do art. 5�, s. 5.
37 Niezale¿nie od postanowieñ art. 5 Konstytucji RP wynika on równie¿ z faktu, ¿e

bezpieczeñstwo obywateli jest jedn¹ z przes³anek wprowadzenia stanu wyj¹tkowego. Zob.
K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Bia³ystok 2005, s. 89�90.
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ficzn¹ relacj¹, jaka wi¹¿e ka¿dego obywatela z w³asnym pañstwem. Jest to
zwi¹zek naturalny, wynikaj¹cy z zaistnienia okre�lonego zdarzenia prawne-
go (urodzenia siê z rodziców bêd¹cych obywatelami danego pañstwa lub
urodzenia siê na terytorium tego¿ pañstwa). Zarówno na obywatelu, jak
i pañstwie ci¹¿¹ okre�lonego rodzaju obowi¹zki. Z jednej strony obywatel
mo¿e zostaæ obowi¹zany np. do realizacji obowi¹zku obrony (s³u¿by woj-
skowej), z drugiej strony, pañstwo obowi¹zane jest zapewniæ mu przynaj-
mniej minimum bezpieczeñstwa, w³a�ciwej egzystencji. Z tego punktu wi-
dzenia mo¿na mówiæ o prawie obywatela do bezpieczeñstwa, które-
go korelatem po stronie pañstwa jest obowi¹zek zapewnienia tego¿ bezpie-
czeñstwa.

Nie budzi w¹tpliwo�ci dopuszczalno�æ ograniczeñ praw i wolno�ci jed-
nostki ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa. Jak orzek³ Trybuna³ Konsty-
tucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 2003 r.38, �jeden z zasadniczych celów
Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest ochrona niepodleg³o�ci i nienaruszal-
no�æ jej terytorium uzasadnia wprowadzenie ograniczeñ w wykonywaniu
konstytucyjnych praw i wolno�ci s³u¿¹cych jednostkom�. Mimo i¿ bezpie-
czeñstwo obywateli nie zosta³o wymienione w art. 31 ust. 3 jako przes³anka
ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki, jasne jest, ¿e z tego wzglêdu w³adze
publiczne mog¹ dokonywaæ niezbêdnych ograniczeñ.

Konstytucja RP w szerokim zakresie traktuje ponadto o bezpieczeñstwie
wewnêtrznym i zewnêtrznym pañstwa. Utrzymanie stanu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego i zewnêtrznego jest � zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 7 i 8
� zadaniem Rady Ministrów. Z kolei Prezydent RP stoi na stra¿y suweren-
no�ci i bezpieczeñstwa pañstwa (art. 126 ust. 2), za� jego organem dorad-
czym w tej sferze jest Rada Bezpieczeñstwa Narodowego (art. 135). Nale¿y
te¿ wskazaæ, i¿ s³u¿enie utrzymaniu bezpieczeñstwa (jak nale¿y domniemy-
waæ nie tylko zewnêtrznego, ale i wewnêtrznego) pañstwa jest jednym
z zadañ Si³ Zbrojnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Konstytucji RP. Bez-
pieczeñstwo pañstwa jest wreszcie ogóln¹ klauzul¹ limitacyjn¹ wolno�ci
i praw cz³owieka i obywatela (art. 31 ust. 3)39.

 Zagro¿enie zewnêtrzne pañstwa pojawia siê w art. 136 Konstytucji RP
jako przes³anka og³oszenia czê�ciowej lub powszechnej mobilizacji oraz u¿y-
cia Si³ Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej40 oraz w art. 229, okre�laj¹cym

38 K 37/02, OTK ZU 2003, Nr 9A, poz. 96.
39 Jako klauzula szczegó³owa bezpieczeñstwo pañstwa wystêpuje w art. 45 ust. 2 (wy-

³¹czenie jawno�ci rozprawy s¹dowej), art. 53 ust. 5 (ograniczenie wolno�ci uzewnêtrzniania
religii) oraz art. 61 ust. 3 (ograniczenie prawa dostêpu do informacji publicznej).

40 �W razie bezpo�redniego, zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa Prezydent Rzeczypo-
spolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarz¹dza powszechn¹ lub czê�ciow¹ mobiliza-
cjê i u¿ycie Si³ Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej�.
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warunki wprowadzenia stanu wojennego41. W Konstytucji RP nie wystêpuje
natomiast pojêcie �zagro¿enie wewnêtrzne pañstwa�, nawet w kontek�cie
stanów nadzwyczajnych. Co prawda, zgodnie z art. 230 Konstytucji RP prze-
s³ank¹ wprowadzenia stanu wyj¹tkowego jest �zagro¿enie konstytucyjnego
ustroju pañstwa, bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego�, ale
tylko czê�ciowo mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e tak okre�lone przes³anki
wprowadzenia stanu wyj¹tkowego odpowiadaj¹ podobnemu przepisowi Ma-
³ej konstytucji42. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy konstytucyjnej z 1992 r.
stan wyj¹tkowy móg³ byæ wprowadzony, je¿eli zosta³o zagro¿one wewnêtrz-
ne bezpieczeñstwo pañstwa (lub w razie wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej)43.
Tymczasem w �wietle aktualnie obowi¹zuj¹cego art. 230 ust. 1 Konstytucji
z 1997 r. przes³ankami wprowadzenia stanu wyj¹tkowego s¹ czynniki, które
tylko czê�ciowo wykazuj¹ zwi¹zek z bezpieczeñstwem pañstwa. Chodzi tu
o zagro¿enie bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego. Zw³asz-
cza drugie z wymienionych pojêæ jest tak szerokie, ¿e trudno ograniczaæ je do
klasycznie pojmowanego bezpieczeñstwa pañstwa.

Niemniej, mimo ¿e art. 230 wykazuje tylko czê�ciowo zwi¹zek z bezpie-
czeñstwem pañstwa, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e jest to przepis,
który uzasadnia pos³ugiwanie siê w rozwa¿aniach konstytucyjnych termi-
nem �wewnêtrzne zagro¿enie pañstwa�. Je�li bowiem w art. 146 ust. 4 pkt 7
Konstytucji RP mamy powiedziane, ¿e jednym z zadañ Rady Ministrów jest
zapewnienie bezpieczeñstwa wewnêtrznego, to mo¿e siê okazaæ, ¿e nie jest
ona w stanie zapewniæ go �normalnymi �rodkami konstytucyjnymi� (art. 228
ust. 1) i w takiej sytuacji mo¿e wyst¹piæ do Prezydenta RP o wprowadzenie
stanu wyj¹tkowego. Wystêpuje wiêc w takim przypadku bez w¹tpienia za-
gro¿enie wewnêtrzne pañstwa.

41 �W razie zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, zbrojnej napa�ci na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub gdy z umowy miêdzynarodowej wynika zobowi¹zanie do wspólnej
obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów mo¿e
wprowadziæ stan wojenny na czê�ci albo na ca³ym terytorium pañstwa�.

42 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 pa�dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie
terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.).

43 Zob. K. Prokop, Stany�, s. 74.
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2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. PPPPPozycja ustrojowa Prezydent RPozycja ustrojowa Prezydent RPozycja ustrojowa Prezydent RPozycja ustrojowa Prezydent RPozycja ustrojowa Prezydent RP
a zasada trójpodziału władza zasada trójpodziału władza zasada trójpodziału władza zasada trójpodziału władza zasada trójpodziału władz

Organizacja aparatu pañstwowego wspó³czesnych pañstw demokratycz-
nych opiera siê na zasadzie trójpodzia³u w³adz. Zak³ada ona wyró¿nienie
trzech podstawowych funkcji pañstwa: stanowienie prawa, stosowanie pra-
wa i s¹dzenie, za które odpowiadaj¹ organy pañstwowe: parlament (jedno-
lub dwuizbowy), rz¹d i g³owa pañstwa (prezydent)1 oraz niezale¿ne s¹dy
i trybuna³y. Organy pañstwowe wype³niaj¹ swoje funkcje na podstawie kom-
petencji przyznanych im przez konstytucjê jako akt normatywny o najwy¿-
szej mocy prawnej. ̄ adna z w³adz nich nie zajmuje pozycji zwierzchniej wobec
innej, za� poszczególne w³adze nawzajem siê równowa¿¹.

Praktyczna realizacja zasady trójpodzia³u w³adz polega³a u zarania wspó³-
czesnego konstytucjonalizmu (przynajmniej w pañstwach europejskich) na
ograniczaniu uprawnieñ monarchy i umacnianiu pozycji ustrojowej cia³a
przedstawicielskiego. Pocz¹tkowo parlament decydowa³ jedynie w kwestii
uregulowania pozycji prawnej jednostki oraz podatków, ale z czasem jego
uprawnienia ulega³y rozszerzeniu2. Proces ów nie przekre�li³ jednak pod-

1 W prezydenckim systemie rz¹dów (Stany Zjednoczone) jedynym organem egzekuty-
wy jest prezydent. Pe³ni on zadania rozdzielone w systemie parlamentarnym miêdzy gabi-
net i g³owê pañstwa. W demokracjach zachodnich, przyjmuj¹cych klasyczne rozwi¹zania
charakterystyczne dla systemu parlamentarno-gabinetowego, g³owa pañstwa jest politycz-
nie zneutralizowana i nie uczestniczy aktywnie w okre�laniu kierunków polityki pañstwa.
Z drugiej strony wystêpuj¹ systemy rz¹dów, które mo¿na okre�liæ mianem hiperprezyden-
cjalizmu. Prezydent, jako g³owa pañstwa, jest postawiony ponad innymi organami i wywie-
ra dominuj¹cy wp³yw na politykê pañstwa, równie¿ w obszarze bezpieczeñstwa. Sytuacja
taka ma aktualnie miejsce w Federacji Rosyjskiej pod rz¹dami konstytucji z 1993 r.

2 Zob. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego pañstw de-
mokratycznych, Katowice 1992, s. 97.
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stawowego znaczenia egzekutywy (pierwotnie monarchy, nastêpnie gabine-
tu) w zapewnieniu bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa.

Zasada trójpodzia³u w³adz wywiera wspó³cze�nie decyduj¹cy wp³yw na
podzia³ kompetencji organów pañstwowych w sferze bezpieczeñstwa pañ-
stwa. St¹d te¿ nie mo¿e dziwiæ fakt, ¿e równie¿ i Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 uznaje znaczenie organów w³adzy
wykonawczej, tj. Prezydenta RP i Rady Ministrów, w sferze bezpieczeñstwa
pañstwa. Konieczno�æ zapewnienia bezpieczeñstwa nak³ada równie¿ na par-
lament obowi¹zek podjêcia okre�lonych dzia³añ, zw³aszcza w sferze ustawo-
dawczej4.

Bezpo�rednia odpowiedzialno�æ za zapewnienie bezpieczeñstwa pañstwa
spoczywa w naturalny sposób na barkach w³adzy wykonawczej. W warun-
kach parlamentarnego systemu rz¹dów, którego immanentn¹ cech¹ jest du-
alizm egzekutywy, pojawia siê problem rozdzia³u zadañ i kompetencji miê-
dzy rz¹dem a g³ow¹ pañstwa. Wystêpuje on równie¿ na tle rozwi¹zañ
Konstytucji RP. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w³adzê wykonawcz¹ tworz¹ dwa
organy: Prezydent RP i Rada Ministrów. Mimo wyra�nej deklaracji konsty-
tucyjnej Prezydent RP wystêpuje nie tylko w roli aktywnego politycznie or-
ganu egzekutywy, ale równie¿ neutralnego arbitra. Normatywnym wyrazem
tego stanu rzeczy jest systematyka ogólna Konstytucji RP. Pozycjê ustrojo-
w¹ Prezydenta RP okre�laj¹ przepisy rozdzia³u V, podczas gdy Radzie Mini-
strów zosta³ po�wiêcony kolejny rozdzia³ � VI. Tymczasem obie izby parla-
mentu (Sejm i Senat) jako organy w³adzy ustawodawczej doczeka³y siê
regulacji w jednym rozdziale � IV, mimo ¿e nie tworz¹ wspólnie jednego
organu pañstwa5. Jako arbiter Prezydent RP rozstrzyga konflikty miêdzy
organami pañstwa oraz stoi na stra¿y podstawowych warto�ci konstytucyj-
nych (bezpieczeñstwa i suwerenno�ci pañstwa, nienaruszalno�ci i niepodziel-
no�ci terytorium RP, przestrzegania Konstytucji RP)6.

Z drugiej strony, uregulowanie pozycji Prezydenta miêdzy rozdzia³em
o Sejmie i Senacie a przepisami o Radzie Ministrów podkre�la jego znacze-
nie jako organu egzekutywy7. Dzia³aj¹c w takiej roli Prezydent realizuje

3 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
4 Zob. K. Dunaj, Konstytucyjne uprawnienia Sejmu i Senatu w dziedzinie obronno�ci

i bezpieczeñstwa pañstwa, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej� 2011, Nr 2, s. 91 i n.
5 Zgromadzenie Narodowe (art. 114 Konstytucji RP) jest jedynie specyficzn¹ postaci¹

dzia³ania Sejmu i Senatu a nie nazw¹ polskiego parlamentu (jak np. hiszpañskie Kortezy
czy amerykañski Kongres).

6 Zob. wiêcej: K. Wojtyczek, Prezydent Rzeczypospolitej, (w:) P. Sarnecki (red.), Prawo
konstytucyjne RP, Warszawa 2014, s. 348�350.

7 W konstytucjach niektórych pañstw prezydent i gabinet znajduj¹ regulacjê w jed-
nym rozdziale konstytucji. Czyni³a tak w przesz³o�ci konstytucja Republiki Weimarskiej
z 1919 r. Zob. K. Dunaj, Weimarski model prezydentury, Warszawa 2010, s. 77�78.
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szereg uprawnieñ zwi¹zanych z obszarem bezpieczeñstwa oraz wp³ywa na
kierunek polityki pañstwa prowadzonej przez Radê Ministrów (art. 146 ust. 1
Konstytucji). Ta podwójna rola Prezydenta RP nie powinna byæ rozdzielana,
zw³aszcza w obszarze bezpieczeñstwa. W wielu przypadkach zadania i kom-
petencje s¹ realizowane przez Prezydenta RP wystêpuj¹cego jednocze�nie
w roli neutralnego arbitra i organu w³adzy wykonawczej. Jest to jedna
z najbardziej charakterystycznych cech polskiej prezydentury okre�lonych
przez Konstytucjê z 1997 r.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Rola ustrojowa Prezydenta RPRola ustrojowa Prezydenta RPRola ustrojowa Prezydenta RPRola ustrojowa Prezydenta RPRola ustrojowa Prezydenta RP
określona w art. 126 Kokreślona w art. 126 Kokreślona w art. 126 Kokreślona w art. 126 Kokreślona w art. 126 Konstytucji RPonstytucji RPonstytucji RPonstytucji RPonstytucji RP

Podstawowe znaczenie dla okre�lenia ról ustrojowych Prezydenta RP
maj¹ postanowienia art. 126 Konstytucji RP. Przepis ten okre�la funkcje
Prezydenta RP (ust. 1) oraz jego zadania (ust. 2)8. Z postanowieñ art. 126
ust. 1 wynika, ¿e Prezydent RP pe³ni przede wszystkim funkcjê g³owy pañ-
stwa � jest najwy¿szym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to
jego naturalna rola, z któr¹ wi¹¿¹ siê liczne uprawnienia natury reprezenta-
cyjnej. Jako reprezentant pañstwa w stosunkach zewnêtrznych Prezydent RP
ratyfikuje i wypowiada umowy miêdzynarodowe, mianuje i odwo³uje pe³no-
mocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych pañstwach i przy
organizacjach miêdzynarodowych oraz przyjmuje listy uwierzytelniaj¹ce
i odwo³uj¹ce akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych in-
nych pañstw i organizacji miêdzynarodowych (art. 133 ust. 1 Konstytucji RP).
Prezydent jest najwy¿szym reprezentantem pañstwa polskiego, ale to nie
oznacza, ¿e jedynym. Dlatego te¿ ustrojodawca uznaje rolê Prezesa Rady
Ministrów i ministra w³a�ciwego do spraw zagranicznych, nak³adaj¹c na
Prezydenta obowi¹zek wspó³dzia³ania z nimi w zakresie polityki zagranicznej
(art. 133 ust. 3). Pe³nienie funkcji najwy¿szego reprezentanta Rzeczypospoli-
tej Polskiej nie gwarantuje Prezydentowi RP wp³ywu na okre�lanie kierun-
ków polityki zagranicznej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 Konstytucji RP prowa-
dzenie polityki wewnêtrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y
do Rady Ministrów, która pe³ni w ten sposób tzw. funkcjê rz¹dzenia. Jednak-
¿e ani gabinet, ani osobi�cie premier nie mo¿e zabroniæ Prezydentowi RP

8 Zob. J. Ciapa³a, Formy aktów urzêdowych i instytucja kontrasygnaty w kontek�cie
pozycji konstytucyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej � wybrane zagadnienia, (w:)
R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W s³u¿bie dobru wspólnemu. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Januszowi Trzciñskiemu, Warszawa 2012, s. 299�300; R. Balicki,
Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Si³ami Zbrojnymi (wybrane problemy), �Przegl¹d Pra-
wa Konstytucyjnego� 2014, Nr 2, s. 15�16.
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reprezentowania pañstwa polskiego, o ile tylko wyrazi on tak¹ wolê, gdy¿
kompetencja ta wynika bezpo�rednio z art. 126 ust. 1 Konstytucji RP9.

Drug¹ funkcj¹ Prezydenta RP, okre�lon¹ w art. 126 ust 1 Konstytucji
RP, jest gwarantowanie ci¹g³o�ci w³adzy pañstwowej. W momencie wej�cia
w ¿ycie Konstytucji RP (17 pa�dziernika 1997 r.) funkcja ta stanowi³a now¹
jako�æ, jako ¿e nie wspomina³y o niej poprzednie przepisy konstytucyjne10.
Zgodnie z wol¹ ustrojodawcy Prezydent RP ma gwarantowaæ �ci¹g³o�æ w³a-
dzy pañstwowej�. W sensie dos³ownym �ci¹g³o�æ� oznacza brak przerwy miê-
dzy procesami, rzeczami lub faktami w czasie lub przestrzeni11. Z kolei w³a-
dza pañstwowa obejmuje ogó³ organów sprawuj¹cych imperium pañstwowe12.
Podstawowe znaczenie ma jednak gwarantowanie przez Prezydenta ci¹g³o-
�ci organów konstytucyjnych, zw³aszcza tworz¹cych szkielet aparatu pañ-
stwa zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 2 Konstytucji RP. Prezydent RP
ma wiêc gwarantowaæ w pierwszej kolejno�ci ci¹g³o�æ Sejmu i Senatu jako
organów w³adzy ustawodawczej, Rady Ministrów jako organu w³adzy wyko-
nawczej oraz s¹dów i trybuna³ów jako organów w³adzy s¹downiczej.

W celu zagwarantowania ci¹g³o�ci tych organów ustrojodawca wyposa-
¿y³ Prezydenta RP w szereg donios³ych kompetencji. W przypadku parla-
mentu Prezydent RP dysponuje uprawnieniami w zakresie zarz¹dzenia wy-
borów (art. 98 ust. 2), skrócenia kadencji Sejmu w sytuacjach okre�lonych
przez Konstytucjê RP (art. 98 ust. 4) oraz zwo³ania pierwszego posiedzenia

9 Postanowienie TK z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, OTK ZU 2009, Nr 5A, poz. 78; por.
K. Complak, Magiczna rzeczywisto�æ w Konstytucji RP, (w:) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli
(red.), Ustroje: historia i wspó³czesno�æ. Polska � Europa � Ameryka £aciñska. Ksiêga jubile-
uszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013, s. 300�302; D. Du-
dek, Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013, s. 229 i n.;
P. Sarnecki, Spory kompetencyjne przed Trybuna³em Konstytucyjnym, �Przegl¹d Sejmowy�
2009, Nr 5, s. 9 i n.

10 Inaczej rzecz siê mia³a z innymi funkcjami i zadaniami Prezydenta, o których trak-
tuje art. 126 Konstytucji RP z 1997 r. Podobny przepis funkcjonowa³ od 1989 r. Zob.
T. Szymczak, Nowela kwietniowa po dziesiêciu latach, (w:) M. Kudej (red.), W krêgu zagad-
nieñ konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice 1999,
s. 107 i n.; P. Sarnecki, Prezydent jako organ czuwaj¹cy nad przestrzeganiem konstytucji,
�Pañstwo i Prawo� 1990, Nr 11, s. 14 i n.; T. Szymczak, Instytucja prezydenta w okresie
przemian ustrojowych w Polsce (1989�1992), (w:) Instytucja prezydenta we wspó³czesnym
�wiecie. Materia³y na konferencjê 22�23 lutego 1993 r., Warszawa 1993, s. 85 i n.; W.J. Wo³-
piuk, Uprawnienia Prezydenta RP z artyku³u 28 �Ma³ej konstytucji�, (w:) M. Kruk (red.),
�Ma³a konstytucja� w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1993, s. 189 i n.;
T. Szymczak, Instytucja Prezydenta RP wed³ug noweli kwietniowej i w praktyce, �Pañstwo
i Prawo� 1990, Nr 10; P. Sarnecki, W³adza wykonawcza w ma³ej konstytucji, �Pañstwo
i Prawo� 1995, Nr 7, s. 3 i n.

11 M. Szymczak (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. 1, Warszawa 1993, s. 291.
12 Funkcja gwaranta wykonywana przez Prezydenta nie odnosi siê natomiast do ad-

ministracji samorz¹dowej, gdy¿ mowa jest w tym przypadku o w³adzy publicznej, której
w³adza pañstwowa jest czê�ci¹.
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nowo wybranych izb parlamentu (art. 109 ust. 2). Gwarantuj¹c ci¹g³o�æ eg-
zekutywy Prezydent RP przyjmuje z r¹k premiera dymisjê Rady Ministrów
i powierza jej sprawowanie obowi¹zków do czasu powo³ania przez siebie
nowego gabinetu (art. 162 ust. 3), desygnuje Prezesa Rady Ministrów, a na
jego wniosek powo³uje sk³ad Rady Ministrów (art. 154 ust. 1, art. 155 ust. 1,
art. 158 ust. 1). Prezydent RP dokonuje zmian w sk³adzie Rady Ministrów
(art. 159 ust. 2, art. 161). Prezydent RP gwarantuje równie¿ ci¹g³o�æ w³adzy
s¹downiczej poprzez powo³ywanie sêdziów (art. 179) oraz szefów najwy¿-
szych organów w³adzy s¹downiczej: Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego
(art. 183 ust. 3), Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego (art. 185) oraz
Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego (art. 194 ust. 2).

Najwa¿niejsze jednak znaczenie ma gwarantowanie przez Prezydenta RP
ci¹g³o�ci w³adzy pañstwowej w razie zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,
choæ nie s¹ to uprawnienia tak rozleg³e jak na podstawie Konstytucji kwiet-
niowej (1935). Prezydent mia³ wówczas uprawnienie do wyznaczenia swoje-
go nastêpcy na czas wojny, powo³ania Sejmu i Senatu w zmniejszonym sk³a-
dzie oraz wydawania dekretów z moc¹ ustawy. Kadencja Prezydenta ulega³a
przed³u¿eniu do trzech miesiêcy po zawarciu pokoju. Konstytucja z 1997 r.
przewiduje przed³u¿enie kadencji Prezydenta RP do up³ywu 90 dni po za-
koñczeniu stanu wojennego (lub innego stanu nadzwyczajnego), za� spo�ród
mo¿liwych uprawnieñ nadzwyczajnych ogranicza siê jedynie do przyznania
Prezydentowi RP prawa do wydawania rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy (art. 234).
Prezydent mo¿e to jednak uczyniæ tylko w czasie stanu wojennego, je¿eli
Sejm nie mo¿e zebraæ siê na posiedzenie. Prezydent gwarantuje w ten spo-
sób ci¹g³o�æ w³adzy ustawodawczej. Nie przewiduje natomiast Konstytucja
RP szczególnych uprawnieñ Prezydenta w stosunku do Rady Ministrów oraz
w³adzy s¹downiczej na wypadek wyst¹pienia szczególnych zagro¿eñ. Co praw-
da ustrojodawca daje mo¿liwo�æ ustanowienia na czas wojny s¹dów wyj¹tko-
wych lub trybu dora�nego, ale trudno uznaæ, by decyzja w tym wzglêdzie
spoczywa³a w rêkach Prezydenta. Powinien podj¹æ j¹ Sejm, gdy¿ zgodnie
z art. 176 ust. 2 Konstytucji ustrój i w³a�ciwo�æ s¹dów oraz postêpowanie
przed s¹dami okre�laj¹ ustawy.

W�ród zadañ Prezydenta okre�lonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji na
pierwsze miejsce zosta³o wysuniête czuwanie przez Prezydenta nad prze-
strzeganiem Konstytucji. Realizuj¹c owo zadanie Prezydent mo¿e zg³osiæ do
Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodno�ci ustawy z Konsty-
tucj¹, nie tylko w trybie kontroli nastêpczej, ale równie¿ � jako jedyny pod-
miot upowa¿niony do wszczêcia postêpowania przed Trybuna³em � prewen-
cyjnej (art. 122 ust. 3). Jako stra¿nik Konstytucji Prezydent mo¿e równie¿
zg³osiæ wniosek wstêpny o poci¹gniêcie do odpowiedzialno�ci konstytucyjnej
Prezesa Rady Ministrów lub ministra (art. 156 ust. 2).
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Realizuj¹c kompetencje z zakresu stania na stra¿y Konstytucji Prezy-
dent stanowi wa¿n¹ gwarancjê bezpieczeñstwa politycznego Rzeczypospoli-
tej Polskiej13. Szczególne znaczenie odgrywa mo¿liwo�æ wszczêcia postêpo-
wania przed Trybuna³em Konstytucyjnym w sprawie zbadania zgodno�ci
celów lub zgodno�ci dzia³ania partii politycznych z Konstytucj¹ (art. 191
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 188 pkt 4 Konstytucji). Podstaw¹ wszczêcia postêpo-
wania mo¿e byæ zw³aszcza naruszenie art. 13 Konstytucji. Przepis ten zaka-
zuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwo³uj¹cych siê
w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk dzia³ania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a tak¿e tych, których program lub dzia³alno�æ za-
k³ada lub dopuszcza nienawi�æ rasow¹ i narodowo�ciow¹, stosowanie prze-
mocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo przewi-
duje utajnienie struktur lub cz³onkostwa. W kontek�cie gwarantowania
bezpieczeñstwa politycznego przez Prezydenta nale¿y ponadto wskazaæ na
mo¿liwo�æ wprowadzenia stanu wyj¹tkowego ze wzglêdu na zagro¿enie kon-
stytucyjnego ustroju pañstwa (art. 230 Konstytucji).

Artyku³ 126 ust. 2 Konstytucji formu³uje w sposób bezpo�redni zadania
Prezydenta w obszarze bezpieczeñstwa pañstwa. Zgodnie z jego postanowie-
niami Prezydent stoi na stra¿y suwerenno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa, nie-
naruszalno�ci i niepodzielno�ci jego terytorium.

W art. 126 ust. 2 mowa jest o strze¿eniu przez Prezydenta suwerenno�ci
pañstwa (a nie suwerenno�ci Narodu, o którym traktuje art. 4 Konstytucji).
Oznacza ona w aspekcie zewnêtrznym przede wszystkim zdolno�æ pañstwa
do bycia podmiotem stosunków miêdzynarodowoprawnych i samodzielnego
podejmowania dotycz¹cych go decyzji. Natomiast wewnêtrzny aspekt suwe-
renno�ci sprowadza siê do uznania ostateczno�ci decyzji podejmowanych przez
konstytucyjne organy pañstwowe w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjê stra¿nika bezpieczeñstwa pañstwa nale¿y interpretowaæ w kon-
tek�cie wy¿ej poczynionych ustaleñ odnosz¹cych siê do istoty bezpieczeñ-
stwa pañstwa. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w art. 126 ust. 2 Konstytucji poja-
wia siê kategoria �bezpieczeñstwo pañstwa� bez bli¿szego jej okre�lenia.
Chodzi wiêc zarówno o bezpieczeñstwo zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne. O ile
jednak kompetencje Prezydenta w obszarze bezpieczeñstwa zewnêtrznego
s¹ rozbudowane, o tyle w zakresie bezpieczeñstwa wewnêtrznego odnosz¹
siê w zasadzie jedynie do mo¿liwo�ci wprowadzenia stanu wyj¹tkowego (art.
230 Konstytucji)14.

13 K. Dunaj, Prawo krajowe reguluj¹ce dziedzinê bezpieczeñstwa politycznego, (w:)
W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego RP.
Czê�æ szczegó³owa, Warszawa 2013, s. 45�46.

14 Por. P. Ba³a, Ustrojowe regulacje obronno�ci Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) P. Ba³a
(red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 25.
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Zagro¿enie integralno�ci terytorialnej pañstwa stanowi przejaw zagro-
¿enia bezpieczeñstwa ca³ego pañstwa. Mo¿e wynikaæ przede wszystkim
z dzia³ania czynników zewnêtrznych, a jego przejawem jest zw³aszcza wysu-
wanie roszczeñ terytorialnych wobec Rzeczypospolitej Polskiej przez inne
pañstwo. Skrajnym przejawem zagro¿enia nienaruszalno�ci terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest naruszenie jej granic i okupacja czê�ci terytorium
przez si³y zbrojne pañstwa o�ciennego. Nieco inn¹ kategori¹ jest niepodziel-
no�æ terytorium pañstwa polskiego, gdy¿ zagro¿enie tej warto�ci mo¿e wyni-
kaæ nie tylko z dzia³ania czynników zewnêtrznych, ale równie¿ wewnêtrz-
nych. O gro�bie naruszenia niepodzielno�ci terytorium Rzeczypospolitej
mo¿na mówiæ zarówno w razie dokonania agresji przez obce pañstwo, jak
i dzia³ania si³ separatystycznych, d¹¿¹cych do oderwania czê�ci terytorium
pañstwa polskiego15.

Takie okre�lenie konstytucyjnej pozycji Prezydenta nak³ada na niego
obowi¹zek podejmowania aktywnych dzia³añ w sferze bezpieczeñstwa16.
Prezydent nie mo¿e przyjmowaæ w tej mierze pozycji biernej, wyczekuj¹cej,
czy jedynie oceniaj¹cej dzia³ania podejmowane przez inne organy. Prezy-
dent ma prawo i obowi¹zek chroniæ warto�ci podstawowe dla bytu pañstwa.
Poprzez wykorzystywanie przyznanych mu kompetencji na Prezydencie ci¹-
¿y obowi¹zek usuwania wszelkich niebezpieczeñstw, które zagra¿a³yby nor-
malnemu funkcjonowaniu organów pañstwowych17. Aktywno�æ Prezydenta
w sferze bezpieczeñstwa pañstwa wynika równie¿ z faktu, ¿e jest on wybie-
rany w wyborach powszechnych i bezpo�rednich. Dlatego te¿ mo¿na mówiæ
o pewnego rodzaju politycznej odpowiedzialno�ci Prezydenta przed wybor-
cami za podejmowania dzia³ania, mimo ¿e � generalnie rzecz bior¹c � urz¹d
Prezydenta jest politycznie zneutralizowany poprzez instytucjê kontrasy-
gnaty.

Skomentowane wy¿ej funkcje i zadania Prezydent realizuje przy pomo-
cy kompetencji zawartych w Konstytucji i ustawach (art. 126 ust. 3). Nie
mog¹ wiêc one stanowiæ podstawy do formu³owania szczegó³owych kompe-
tencji Prezydenta. Zabieg taki nie tylko narusza³by art. 126 ust. 3, ale rów-
nie¿ art. 7 (zasada legalizmu) i art. 146 ust. 2 Konstytucji (domniemanie
w³a�ciwo�ci z zakresu polityki pañstwa na rzecz Rady Ministrów). Wska-

15 Por. P. Sarnecki, Komentarz do art. 126, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 13�14.

16 Zob. J. Czajowski, Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Si³ami Zbrojnymi w �wietle
praktyki stosowania Konstytucji RP z 1997 r., (w:) M. Grzybowski (red.), System rz¹dów
Rzeczypospolitej Polskiej. Za³o¿enia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006,
s. 70�78.

17 A. Olechno, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) S. Bo¿yk (red.), Prawo konsty-
tucyjne, Bia³ystok 2014, s. 256.
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zówka interpretacyjna wynikaj¹ca z art. 126 ust. 3 Konstytucji oznacza, ¿e
funkcje i zadania Prezydenta okre�lone w art. 126 ust. 1 i 2 stanowi¹ jedynie
kierunek, cel dzia³ania Prezydenta, a nie konkretne uprawnienia18.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. KKKKKompetencje Prezydenta RPompetencje Prezydenta RPompetencje Prezydenta RPompetencje Prezydenta RPompetencje Prezydenta RP
jako najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RPjako najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RPjako najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RPjako najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RPjako najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP

Konkretyzacj¹ gwarantowania przez Prezydenta suwerenno�ci, bezpie-
czeñstwa pañstwa, nienaruszalno�ci i niepodzielno�ci jego terytorium jest
pe³nienie funkcji najwy¿szego zwierzchnika Si³ Zbrojnych (art. 134 ust. 1 i 2
Konstytucji)19 . Funkcja ta jest immanentnie zwi¹zana z zadaniami, jakie
realizuje g³owa pañstwa, niezale¿nie od ustroju politycznego panuj¹cego
w danym pañstwie. Analiza porównawcza wskazuje, ¿e najwy¿sze zwierzch-
nictwo nad si³ami zbrojnymi sprawuj¹ nie tylko prezydenci, ale równie¿
monarchowie. Sama funkcja najwy¿szego zwierzchnika nie rodzi te¿ szcze-
gólnych uprawnieñ g³owy pañstwa wobec si³ zbrojnych. Wynikaj¹ one dopie-
ro z przyznanych jej szczegó³owych uprawnieñ na podstawie litery konstytu-
cji lub ustawy. Tak te¿ nale¿y interpretowaæ postanowienie art. 134 ust. 1
Konstytucji RP. Samo sprawowanie funkcji najwy¿szego zwierzchnika Si³
Zbrojnych nie daje Prezydentowi prawa do wysuwania roszczeñ w obszarze
szczególnych kompetencji wobec armii, o ile nie wynikaj¹ one z litery Konsty-
tucji lub ustawy. Pojêcie �najwy¿szego zwierzchnika Si³ Zbrojnych� jest u¿y-
wane tradycyjnie w polskim prawie konstytucyjnym na oznaczenie stosunku
g³owy pañstwa do wojska. Mo¿na stwierdziæ, i¿ Prezydent pe³ni dowództwo
ideowe20. Zwierzchnictwo Prezydenta mo¿na te¿ okre�liæ jako zwierzchnictwo
bierne21. Prezydent nie mo¿e dysponowaæ samodzielnie Si³ami Zbrojnymi,
wydawaæ im rozkazów, czy te¿ pe³niæ funkcji g³ównodowodz¹cego. Prezydent

18 Por. A. Jamróz, Status konstytucyjny Prezydenta RP w �wietle funkcji okre�lonych w
art. 126 Konstytucji (propozycje wyk³adni), (w:) S. Bo¿yk (red.), Aktualne problemy reform
konstytucyjnych, Bia³ystok 2013, s. 77 i n.; J. Juchniewicz, M. D¹browski, Kompetencyjny
charakter art. 126 Konstytucji RP, �Przegl¹d Sejmowy� 2015, Nr 4, s. 65 i n.; J. Jaskiernia,
Charakterystyka prawna funkcji Prezydenta RP czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji,
(w:) P. Tuleja, M. Florczak-W¹tor, S. Kubas (red.), Prawa cz³owieka � spo³eczeñstwo obywa-
telskie � pañstwo demokratyczne. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Paw³owi
Sarneckiemu, Warszawa 2010, s. 294 i n.

19 J. Czajowski, Uwagi o zwierzchnictwie Prezydenta RP nad si³ami zbrojnymi, (w:)
Ci¹g³o�æ a zmiana w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rze-
czypospolitej i Europy �rodkowej, Kraków 2002, s. 183 i n.

20 Z. Witkowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) Z. Witkowski, A. Bieñ-Kaca-
³a (red.), Prawo konstytucyjne, Toruñ 2015, s. 392.

21 R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) W. Skrzyd³o (red.), Polskie pra-
wo konstytucyjne, Lublin 2008, s. 318; J. Osiñski, B. Pytlik, Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, (w:) J. Osiñski (red.), Prezydent w pañstwach wspó³czesnych. Modernizacja instytucji,



36

ma natomiast obowi¹zek podejmowania najwa¿niejszych decyzji we wspó³-
dzia³aniu z premierem albo Ministrem Obrony Narodowej. Wyklucza siê bez-
po�rednie dowodzenie i kierowanie Si³ami Zbrojnymi przez g³owê pañstwa.

W konsekwencji przyjêcia takiej konstrukcji nie jest mo¿liwe identyfiko-
wanie funkcji najwy¿szego zwierzchnika Si³ Zbrojnych ze stanowiskiem na-
czelnego wodza. Rzeczywiste dowodzenie Si³ami Zbrojnymi w czasie pokoju
przys³uguje bowiem Ministrowi Obrony Narodowej. Wniosek taki wyp³ywa
z analizy art. 134 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym w czasie pokoju Pre-
zydent sprawuje zwierzchnictwo nad Si³ami Zbrojnymi za po�rednictwem
Ministra Obrony Narodowej. Przepis ten jest potwierdzeniem konkluzji wy-
nikaj¹cej z art. 134 ust. 1 o jedynie formalnym zwierzchnictwie Prezydenta
nad Si³ami Zbrojnymi. Tylko przez przyjêcie podleg³o�ci Si³ Zbrojnych o�rod-
kowi rz¹dowemu mo¿na bowiem mówiæ o pe³nej realizacji zasady podleg³o-
�ci Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli (art. 26 ust. 2). Rzecz
sprowadza siê do uznania koniecznej roli parlamentu w tym procesie. Dzia-
³alno�æ Ministra Obrony Narodowej � jako bezpo�redniego zwierzchnika Si³
Zbrojnych � podlega kontroli Sejmu na podstawie art. 95 ust. 2 Konstytucji.
Sejm dysponuje wobec ministra szeregiem uprawnieñ kontrolnych okre�lo-
nych przepisami regulaminowymi i mo¿e doprowadziæ do jego ust¹pienia,
uchwalaj¹c mu wotum nieufno�ci w trybie art. 159 Konstytucji. Nie mniej
wa¿na jest polityczna odpowiedzialno�æ Ministra Obrony Narodowej przed
Prezesem Rady Ministrów. Mo¿e on w ka¿dej chwili wyst¹piæ do Prezydenta
z wnioskiem o odwo³anie Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 161
Konstytucji i powo³anie na to stanowisko innej osoby.

Tak szerokich mo¿liwo�ci zapewnienia cywilnej i demokratycznej kon-
troli nad Si³ami Zbrojnymi nie mog³aby zagwarantowaæ bezpo�rednia ich
podleg³o�æ Prezydentowi. Dopuszczenie takiej konstrukcji wyklucza³oby
przede wszystkim Sejm z tej¿e kontroli. Prezydent nie ponosi bowiem poli-
tycznej odpowiedzialno�ci przed parlamentem, a mo¿liwo�ci jego odwo³ania
przed up³ywem kadencji ograniczaj¹ siê jedynie do uruchomienia procedury
odpowiedzialno�ci konstytucyjnej przed Trybuna³em Stanu i wi¹¿¹ z koniecz-
no�ci¹ udowodnienia pope³nienia deliktu konstytucyjnego albo przestêpstwa22.

Warszawa 2000, s. 520; R. Balicki, Zwierzchnictwo�, s. 15�16; M. Szewczyk, Zwierzchnictwo
Prezydenta nad Si³ami Zbrojnymi RP w czasie wojny, �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2015,
Nr 2, s. 94; C. Sochala, Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot prawa obronnego,
(w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa
2014, s. 144; inaczej M. Surmañski, Bezpieczeñstwo i obronno�æ pañstwa w �wietle kompetencji
Prezydenta RP i Rady Ministrów, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2013, Nr 1, s. 126�127.

22 Do podobnych wniosków � choæ na podstawie innych argumentów � dochodzi, na tle
przepisów Konstytucji RP, B. Opaliñski, Rozdzielenie kompetencji w³adzy wykonawczej miê-
dzy Prezydenta RP oraz Radê Ministrów: na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997
roku, Warszawa 2012, s. 172.
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Z art. 134 ust. 2 Konstytucji wynika obowi¹zek podejmowania przez
Prezydenta decyzji we wspó³dzia³aniu z premierem lub Ministrem Obrony
Narodowej. Ustrojodawca podkre�la konieczno�æ owej kooperacji w przypad-
ku sprawowania najwy¿szego zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi, nieza-
le¿nie od ogólnych postanowieñ preambu³y oraz mechanizmów parlamentarne-
go systemu rz¹dów zak³adaj¹cych dualizm egzekutywy. W przeciwieñstwie
jednak do innej sfery polityki pañstwa, jak¹ s¹ stosunki zagraniczne23,
w przypadku wykonywania przez Prezydenta uprawnieñ najwy¿szego
zwierzchnika nad Si³ami Zbrojnymi ciê¿ar podejmowania wspó³pracy jest
roz³o¿ony niejako na równi miêdzy o�rodkiem rz¹dowym i prezydenckim.
Oznacza to, ¿e nie tylko g³owa pañstwa, ale i Minister Obrony Narodowej
(a w najwa¿niejszych sprawach Prezes Rady Ministrów) powinien poszukiwaæ
pola wspó³pracy z Prezydentem ju¿ na etapie przygotowywania decyzji24.

Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji Szefa Sztabu Generalnego oraz
dowódców rodzajów Si³ Zbrojnych mianuje Prezydent na czas okre�lony
i w tym samym trybie mo¿e ich odwo³aæ. Przepis konstytucyjny pomija
w obu tych procedurach wniosek Ministra Obrony Narodowej, co trudno uznaæ
za dzia³anie racjonalne, skoro po�rednictwo ministra jest wymagane dla spra-
wowania przez Prezydenta funkcji zwierzchnika Si³ Zbrojnych (przynajmniej
w czasie pokoju � art. 134 ust. 2). Warto dodaæ, ¿e � zgodnie z art. 134 ust. 5
� Prezydent, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje okre�lone
w ustawach stopnie wojskowe. Ró¿nica miêdzy komentowanymi przepisami
Konstytucji w odniesieniu do wniosku ministra jest uderzaj¹ca, lecz nie znaj-
duje racjonalnego uzasadnienia. Jest to jeden z wielu przypadków niedosko-
na³o�ci redakcyjnej Konstytucji RP. Wniosek Ministra Obrony Narodowej
przy mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego jest niezbêdny25. Wynika z ge-
neralnej funkcji ministra jako bezpo�redniego zwierzchnika Si³ Zbrojnych26.

Byæ mo¿e brak wniosku ministra wynika z faktu, ¿e komentowana regu-
lacja ma charakter uniwersalny, tzn. dotyczy równie¿ czasu wojny, kiedy
minister nie sprawuje bezpo�redniego zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojny-

23 W �wietle art. 133 ust. 3 Konstytucji RP Prezydent w zakresie polityki zagranicznej
wspó³dzia³a z Prezesem Rady Ministrów i w³a�ciwym ministrem. Przepis ten wyra�nie obli-
guje Prezydenta do podejmowania wspó³pracy z o�rodkiem rz¹dowym, podczas gdy podobny
nakaz w stosunku do premiera i ministra w³a�ciwego do spraw zagranicznych wynika jedy-
nie z postanowieñ preambu³y i ogólnych mechanizmów parlamentarnego systemu rz¹dów.

24 Por. K. Prokop, Konstytucyjne podstawy bezpieczeñstwa narodowego � kilka uwag
krytycznych, (w:) E.M. Guzik-Makaruk, E.W. P³ywaczewski (red.), Wspó³czesne oblicza bez-
pieczeñstwa, Bia³ystok 2015, s. 277.

25 W praktyce Prezydent RP dokonuje nominacji po konsultacjach z Prezesem Rady
Ministrów i Ministrem Obrony Narodowej, J. Czajowski, Zwierzchnictwo�, s. 66. Jest to
rzecz o tyle konieczna, ¿e akt g³owy pañstwa wymaga kontrasygnaty premiera.

26 Por. M. G¹ska, Kompetencje organów w³adzy wykonawczej w dziedzinie obronno�ci
pañstwa i si³ zbrojnych, Warszawa 2002, s. 15.
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mi. Tak czy inaczej u³omno�æ regulacji art. 134 ust. 3 nie zmienia faktu, ¿e
Prezydent � realizuj¹c kompetencjê powo³ania najwy¿szych dowódców Woj-
ska Polskiego � nie mo¿e dzia³aæ samodzielnie, gdy¿ jego zwierzchnictwo
nad Si³ami Zbrojnymi ma charakter formalny. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
brak wniosku Ministra Obrony Narodowej powoduje, i¿ do�æ problematycz-
ne staje siê realizowanie przez Radê Ministrów zadania sprawowania ogól-
nego kierownictwa w dziedzinie obronno�ci kraju (art. 146 ust. 4 pkt 11).
Komentowany problem jest kolejnym przejawem pewnej niefrasobliwo�ci
ustrojodawcy zwi¹zanej z marginalizacj¹ znaczenia Ministra Obrony Naro-
dowej w czasie wojny, pogorszonej tylko nietrafionymi rozwi¹zaniami usta-
wy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Na-
czelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej27.

W �wietle art. 134 ust. 4 Konstytucji na czas wojny Prezydent, na wnio-
sek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcê Si³ Zbrojnych.
W tym samym trybie mo¿e on Naczelnego Dowódcê Si³ Zbrojnych odwo³aæ.
Trudno ustaliæ przyczynê, dla której ustrojodawca zdecydowa³ siê na rady-
kaln¹ zmianê systemu dowodzenia Si³ami Zbrojnymi na czas wojny. W ka¿-
dym razie tryb powo³ania i odwo³ania Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych
zosta³ okre�lony do�æ precyzyjnie. Prezydent dokonuj¹c nominacji zwi¹zany
jest wnioskiem Prezesa Rady Ministrów. Niemniej w sytuacjach wyj¹tko-
wych mo¿liwe by³oby nieuwzglêdnienie wniosku z powo³aniem siê na zada-
nia Prezydenta okre�lone w art. 126 ust. 2 Konstytucji28. Takich w¹tpliwo-
�ci nie ma co do trybu odwo³ania Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych.
Konstytucja nie pozostawia w¹tpliwo�ci, ¿e Prezydent w³adny jest nie
uwzglêdniæ wniosku premiera w tym wzglêdzie.

Konstytucyjna regulacja instytucji Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych jest
szcz¹tkowa. Ustrojodawca nie okre�la ani jego zadañ i kompetencji, ani te¿
relacji wzglêdem organów pañstwowych. W czasie, gdy ustawodawca realizo-
wa³ precyzyjnie wolê twórców Konstytucji w obszarze dowodzenia Si³ami Zbroj-
nymi, wskazuj¹c na pierwszoplanowe znaczenie Szefa Sztabu Generalnego29,

27 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.
28 Konkluzji tej nie zmienia negatywna ocena art. 10 ust. 2 pkt 4 u.s.woj., który przez

wprowadzenie s³owa �mo¿e� wyra¿a fakultatywno�æ dzia³añ Prezydenta. Wola ustrojodawcy
jest w tej mierze inna. Z tego powodu przepis ów nale¿y uznaæ za niezgodny z art. 134 ust. 4
Konstytucji.

29 Chodzi o stan prawny obowi¹zuj¹cy przed wej�ciem w ¿ycie Ustawy z dnia 21 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 852), co nast¹pi³o w dniu 1 stycznia 2014 r. Na mocy tej ustawy
przeprowadzono zasadnicz¹ reformê struktury dowodzenia Si³ami Zbrojnymi, powo³uj¹c do
¿ycia stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych i zmieniaj¹c rolê Szefa Sztabu
Generalnego, który utraci³ status najwy¿szego rang¹ oficera w czynnej s³u¿bie wojskowej.
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w literaturze prawnokonstytucyjnej rozwa¿ano problem wzajemnych relacji
miêdzy Szefem Sztabu Generalnego a Naczelnym Dowódc¹ Si³ Zbrojnych.
Komentatorzy przepisów konstytucyjnych uwa¿ali, ¿e Prezydent mo¿e po-
wierzyæ funkcjê Naczelnego Dowódcy Szefowi Sztabu Generalnego albo in-
nemu oficerowi Wojska Polskiego w s³u¿bie czynnej. W �wietle aktualnych
rozwi¹zañ ustawowych ustalenia te uleg³y deaktualizacji, gdy¿ Szef Sztabu
Generalnego ma do spe³nienia inn¹ ni¿ dotychczas rolê ustalon¹ przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej30.
Bardziej predestynowany do objêcia funkcji Naczelnego Dowódcy Si³ Zbroj-
nych by³by Dowódca Operacyjny Rodzajów Si³ Zbrojnych (co zdaje siê by³o
wol¹ twórców reformy struktury dowodzenia Si³ami Zbrojnymi z 2013 r.),
niemniej z punktu widzenia konstytucyjnego wyznaczenie osoby Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych nie mo¿e byæ zwi¹zane przepisami ustawy.

Konstytucja upowa¿nia ponadto Prezydenta do nadawania okre�lonych
w ustawie stopni wojskowych (art. 134 ust. 5). Zgodnie z art. 76 ust. 4 usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej31 Prezydent � dzia³aj¹c na wniosek Ministra Obrony Naro-
dowej � mianuje na pierwszy stopieñ oficerski (podporucznika) oraz na stopnie
genera³ów i admira³ów32. Na pozosta³e stopnie oficerskie mianuje Minister
Obrony Narodowej. Szczególnym uprawnieniem Prezydenta jest mianowa-
nie na stopieñ wojskowy Marsza³ka Polski oficera posiadaj¹cego stopieñ
wojskowy genera³a (admira³a) za wyj¹tkowe zas³ugi dla Si³ Zbrojnych.

Zgodnie art. 134 ust. 6 Konstytucji RP kompetencje Prezydenta RP zwi¹-
zane ze zwierzchnictwem nad Si³ami Zbrojnymi, szczegó³owo okre�la usta-
wa. Podstawowe znaczenie maj¹ przepisy u.p.o.o., które okre�laj¹ kolejne
kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa i stanowi¹
rozwiniêcie normy konstytucyjnej dotycz¹cej sprawowania zwierzchnictwa
nad Si³ami Zbrojnymi. Na podstawie tej¿e ustawy Prezydent m.in.: 1) za-
twierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategiê bezpieczeñstwa
narodowego (art. 4a ust. 1 pkt 1); 2) wydaje, na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów, Polityczno-Strategiczn¹ Dyrektywê Obronn¹ Rzeczypospolitej Polskiej
oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeñstwa narodowego
(art. 4a ust. 1 pkt 2); 3) zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany kra-
jowych æwiczeñ systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem (art. 4a ust. 1

30 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 189 ze zm. Zgodnie z art. 8 u.MON Szef Sztabu Generalnego
wykonuje zadania o charakterze planistycznym, doradczym i reprezentacyjnym.

31 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.
32 W razie og³oszenia mobilizacji i w czasie wojny z wnioskiem do Prezydenta o miano-

wanie na stopieñ wojskowy genera³a i admira³a wystêpuje Naczelny Dowódca Si³ Zbroj-
nych. On te¿ mianuje na wy¿szy stopieñ wojskowy podporucznika � ustawa wyklucza w tym
przypadku udzia³ Prezydenta.
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pkt 3); 4) postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu
albo zmianie okre�lonego stanu gotowo�ci obronnej pañstwa (art. 4a ust. 1
pkt 4); 5) w razie konieczno�ci obrony pañstwa postanawia, na wniosek Rady
Ministrów, o dniu, w którym rozpoczyna siê czas wojny na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i w tym samym trybie postanawia o dniu, w którym
koñczy siê czas wojny (art. 4a ust. 1 pkt 4a); 6) kieruje obron¹ pañstwa, we
wspó³dzia³aniu z Rad¹ Ministrów, z chwil¹ mianowania Naczelnego Dowód-
cy Si³ Zbrojnych i przejêcia przez niego dowodzenia (art. 4a ust. 1 pkt 4b)33;
7) mo¿e zwracaæ siê do wszystkich organów w³adzy publicznej, administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, przedsiêbiorców, kierowników innych jednostek
organizacyjnych oraz organizacji spo³ecznych o informacje maj¹ce znaczenie
dla bezpieczeñstwa i obronno�ci pañstwa (art. 4a ust. 1 pkt 5); 8) inicjuje
i patronuje przedsiêwziêciom ukierunkowanym na kszta³towanie postaw pa-
triotycznych i obronnych w spo³eczeñstwie (art. 4a ust. 1 pkt 6).

W �wietle art. 5 u.p.o.o. Prezydent, sprawuj¹c zwierzchnictwo nad Si³ami
Zbrojnymi, w szczególno�ci: 1) okre�la, na wniosek Ministra Obrony Narodo-
wej, g³ówne kierunki rozwoju Si³ Zbrojnych oraz ich przygotowañ do obrony
pañstwa; 2) wskazuje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, osobê przewidzia-
n¹ do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych; 3) mo¿e
uczestniczyæ w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Naro-
dowej i Si³ Zbrojnych; 4) zatwierdza, na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
narodowe plany u¿ycia Si³ Zbrojnych do obrony pañstwa oraz organizacjê
i zasady funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Si³ami Zbrojnymi.

Organem pomocniczym Prezydenta w sprawach zadañ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem pañstwa jest Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego34. Kie-
ruje nim sekretarz stanu wyznaczonego przez Prezydenta. Za dzia³alno�æ
Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego
odpowiada przed Prezydentem35.

2.4.2.4.2.4.2.4.2.4. PPPPPozostałe kompetencje Prezydenta RPozostałe kompetencje Prezydenta RPozostałe kompetencje Prezydenta RPozostałe kompetencje Prezydenta RPozostałe kompetencje Prezydenta RP
w obszarze bezpieczeństwa państwaw obszarze bezpieczeństwa państwaw obszarze bezpieczeństwa państwaw obszarze bezpieczeństwa państwaw obszarze bezpieczeństwa państwa

Wa¿n¹ kompetencj¹ Prezydenta w obszarze bezpieczeñstwa pañstwa jest
ratyfikowanie umów miêdzynarodowych (art. 133 ust. 1 pkt 1 Konstytucji).
Zgodnie z art. 89 Konstytucji zgodê na ratyfikacjê najwa¿niejszych umów

33 Organem pomocniczym Prezydenta w procesie kierowania obron¹ pañstwa jest Szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

34 Art. 11 u.p.o.o. B. Opaliñski, Rozdzielenie�, s. 193.
35 A. Misiuk, Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2008,

s. 51.
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miêdzynarodowych musi wyraziæ Sejm w drodze ustawy. W ten sposób na tle
przepisów konstytucyjnych wyró¿nia siê tzw. du¿¹ i ma³¹ ratyfikacjê36.
W pierwszym przypadku umowy miêdzynarodowe ratyfikuje Prezydent za
zgod¹ Sejmu, w drugim � Prezydent bez konieczno�ci uzyskania zgody Sej-
mu37. Czo³owe miejsce w kategorii umów miêdzynarodowych, które podle-
gaj¹ �du¿ej ratyfikacji�, zajmuj¹ umowy dotycz¹ce pokoju, sojuszy, uk³adów
politycznych lub uk³adów wojskowych (art. 89 ust. 1 pkt 1)38.

Mimo zgody udzielonej przez Sejm Prezydent mo¿e odmówiæ ratyfika-
cji39. Podstaw¹ takiego wniosku s¹ funkcje (zadania) Prezydenta okre�lone
w art. 126 Konstytucji, jak równie¿ sam termin �zgoda�, którym pos³uguje
siê art. 89 Konstytucji40. Prezydent � w razie powziêcia w¹tpliwo�ci co do
zgodno�ci umowy miêdzynarodowej z Konstytucj¹ � mo¿e przed jej ratyfika-
cj¹ przes³aæ j¹ do kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego, na co zezwala art.
133 ust. 2 Konstytucji.

Omawiaj¹c kompetencje Prezydenta w sferze bezpieczeñstwa pañstwa,
nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na zasady u¿ycia Si³ Zbrojnych poza granica-
mi pañstwa. Zgodnie z art. 117 Konstytucji zasady u¿ycia Si³ Zbrojnych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu obcych wojsk na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania siê ich przez to teryto-
rium okre�laj¹ ratyfikowane umowy miêdzynarodowe lub ustawy. Na pod-
stawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u¿ycia lub
pobytu Si³ Zbrojnych RP poza granicami pañstwa41 Prezydent decyduje, na
wniosek Rady Ministrów, o wys³aniu Si³ Zbrojnych poza granice kraju w celu
udzia³u w konflikcie zbrojnym b¹d� dla wzmocnienia pozycji pañstw sojusz-
niczych lub pañstwa, ³¹cznie z misjami pokojowymi (art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw.

36 Zob. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 89, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja�, s. 1 i n.;
L. Garlicki, Konstytucja a �sprawy zewnêtrzne�, �Przegl¹d Sejmowy� 2007, Nr 4, s. 199.

37 O zamiarze przed³o¿enia Prezydentowi do ratyfikacji umów miêdzynarodowych,
których ratyfikacja nie wymaga zgody wyra¿onej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawia-
damia Sejm (art. 89 ust. 2). Dziêki temu Sejm zachowuje kontrolê nad umowami, które s¹
ratyfikowane bez wspó³udzia³u parlamentu (K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 89 Konstytu-
cji�, s. 11).

38 Ponadto Prezydent potrzebuje zgody Sejmu na ratyfikacjê umów miêdzynarodo-
wych, które odnosz¹ siê do wolno�ci, praw lub obowi¹zków obywatelskich okre�lonych
w Konstytucji, cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji miêdzynarodowej, po-
woduj¹ znaczne obci¹¿enie pañstwa pod wzglêdem finansowym, b¹d� te¿ dotycz¹ spraw
uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy.

39 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 517�518; K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 89 Konstytucji�, s. 3.

40 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2008, s. 206.

41 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1510. A. Strychalski, Zasady u¿ycia jednostek polskich Si³
Zbrojnych w misjach poza granicami pañstwa na przyk³adzie Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego Afganistan, �Studia Bezpieczeñstwa Narodowego� 2011, Nr 2, s. 25 i n.
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art. 2 ust. 1 lit. a i b ustawy). Prezydent mo¿e równie¿ postanowiæ o u¿yciu
Si³ Zbrojnych poza granicami kraju na wniosek Prezesa Rady Ministrów
w celu zapobie¿enia aktom terroryzmu lub ich skutkom (art. 3 ust. 1 pkt 2
w zw. art. 2 ust. 1 lit. c ustawy). Powy¿sza kompetencja Prezydenta wymaga
uzyskania kontrasygnaty42.

Z kolei ustawa z dnia 23 wrze�nia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk ob-
cych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszcza-
nia siê przez to terytorium43 powierza Radzie Ministrów lub Ministrowi
Obrony Narodowej prawo wyra¿ania zgody na taki pobyt. Konieczne przy
tym jest poinformowanie Prezydenta oraz marsza³ków Sejmu i Senatu, chy-
ba ¿e odmienna regulacja wynika z umowy miêdzynarodowej, ratyfikowanej
na podstawie ustawy.

2.5.2.5.2.5.2.5.2.5. Rada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Bezpieczeństwa Narodowego

Organem doradczym Prezydenta w sprawach zadañ zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem pañstwa jest Rada Bezpieczeñstwa Narodowego. Podstaw¹
dzia³ania tego organu jest art. 135 Konstytucji44. Powo³anie Rady Bezpie-
czeñstwa Narodowego jest obowi¹zkiem Prezydenta, niezale¿nie od jej do-
radczego charakteru45. Ustrojodawca nie okre�la sk³adu Rady. Z kolegialne-
go charakteru tego cia³a mo¿na wnosiæ tylko tyle, ¿e musi sk³adaæ siê
z minimum trzech osób. Nie zosta³y okre�lone na poziomie konstytucyjnym
kwalifikacje cz³onków Rady. W zwi¹zku z tym Prezydent ma swobodê w usta-
leniu personalnego sk³adu Rady. Niemniej nale¿y postulowaæ, by miejsce
w Radzie znalaz³y osoby sprawuj¹ce najwy¿sze stanowiska pañstwowe,
zw³aszcza je¿eli w obszarze ich kompetencji znajduj¹ siê sprawy bezpieczeñ-
stwa wewnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa. Ustalenie sk³adu osobowego
Rady jest prerogatyw¹ Prezydenta (art. 144 ust. 3 pkt 26 Konstytucji). Nie-
zale¿nie od ustalonego sk³adu osobowego w posiedzeniach Rady na zapro-
szenie Prezydenta RP mog¹ uczestniczyæ byli Prezydenci RP oraz byli Preze-
si Rady Ministrów. Prezydent RP mo¿e zapraszaæ do udzia³u w pracach Rady
równie¿ inne osoby, których udzia³ jest wskazany ze wzglêdu na przedmiot

42 Zob. wiêcej: K. Dunaj, U¿ycie i pobyt Si³ Zbrojnych poza granicami pañstwa, (w:)
M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2015, s. 367 i n.

43 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1077.
44 Nale¿y z ca³ym przekonaniem podzieliæ czêsto zg³aszane w¹tpliwo�ci co do zasadno-

�ci nadania Radzie rangi organu konstytucyjnego. Zob. P. Kuczma, Rada Bezpieczeñstwa
Narodowego, �Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Spo³ecznych� 2014, Nr 7, s. 13.

45 J. Juchniewicz, Rada Bezpieczeñstwa Narodowego, �Przegl¹d Prawa Konstytucyj-
nego� 2015, Nr 2, s. 119.
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rozpatrywanych spraw. Cz³onkowie Rady oraz osoby zaproszone na posie-
dzenia uczestnicz¹ w jej pracach osobi�cie. Posiedzenia RBN s¹ niejawne,
chyba ¿e Prezydent postanowi inaczej46.

Posiedzenia Rady Bezpieczeñstwa Narodowego zwo³uje i prowadzi Pre-
zydent47. Szczegó³owy porz¹dek obrad okre�la Sekretarz Rady, którym jest
Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego. Do jego kompetencji nale¿y m.in.:
pozyskiwanie od organów w³adzy publicznej informacji, dokumentów i in-
nych materia³ów dotycz¹cych wewnêtrznego i zewnêtrznego bezpieczeñstwa
pañstwa, koordynowanie przygotowañ materia³ów i tez na posiedzenia Rady,
opracowywanie wniosków z posiedzeñ Rady oraz zapewnienie obs³ugi proto-
kolarnej Rady.

Rada Bezpieczeñstwa Narodowego wyra¿a opinie w sprawach dotycz¹-
cych bezpieczeñstwa pañstwa. Chodzi tu m.in. o generalne za³o¿enia bezpie-
czeñstwa pañstwa, za³o¿enia i kierunki polityki zagranicznej, kierunki roz-
woju Si³ Zbrojnych oraz problemy bezpieczeñstwa zewnêtrznego i zagro¿enia
bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Rada Bezpieczeñstwa Narodowego rozpatruje
strategiczne problemy bezpieczeñstwa narodowego, projekty strategii bez-
pieczeñstwa narodowego, Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP
oraz kierunków rozwoju Si³ Zbrojnych, jak równie¿ zagro¿enia bezpieczeñ-
stwa wewnêtrznego i �rodki przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom.

Na Radzie Bezpieczeñstwa Narodowego spoczywa obowi¹zek szeroko
pojêtego doradzania Prezydentowi, co nie musi sprowadzaæ siê do udzielenia
rad sensu stricto, lecz równie¿ mo¿e przejawiaæ siê w postaci udzielania ró¿-
nego rodzaju opinii, sugestii, b¹d� poddaniu analizie okre�lonych kwestii.
Jako organ Rada nie mo¿e wykonywaæ jakichkolwiek uprawnieñ decyzyj-
nych48.

2.6.2.6.2.6.2.6.2.6. Uprawnienia nadzwyczajne Prezydenta RPUprawnienia nadzwyczajne Prezydenta RPUprawnienia nadzwyczajne Prezydenta RPUprawnienia nadzwyczajne Prezydenta RPUprawnienia nadzwyczajne Prezydenta RP

Szczególnie istotn¹ rolê Prezydent ma do odegrania w okresie zagro¿e-
nia bezpieczeñstwa pañstwa. Na podstawie art. 136 Konstytucji w razie bez-
po�redniego, zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa Prezydent, na wniosek Pre-
zesa Rady Ministrów, zarz¹dza powszechn¹ lub czê�ciow¹ mobilizacjê i u¿ycie
Si³ Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja owej kompe-

46 Tryb pracy RBN okre�la Zarz¹dzenie Prezydenta z dnia 24 maja 2010 r.;
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2240,Powolanie-Rady-Bezpieczenstwa-Narodowe-
go.html (15 listopada 2015 r.).

47 W przypadku nieobecno�ci Prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeñstwa prowadzi
wskazany przez niego cz³onek Rady.

48 P. Winczorek, Komentarz�, s. 292.
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tencji ma �cis³y zwi¹zek z og³oszeniem przez Prezydenta czasu wojny. Mo¿e
jej towarzyszyæ ponadto og³oszenie stanu wojny (art. 116) i wprowadzenie
stanu wojennego (art. 229).

Prezydent mo¿e równie¿ zdecydowaæ o u¿yciu Si³ Zbrojnych w innych
sytuacjach, niezwi¹zanych z obron¹ pañstwa. Na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji49  Prezydent � na wniosek premiera � podej-
muje decyzjê o u¿yciu Si³ Zbrojnych, je¿eli u¿ycie oddzia³ów i pododdzia³ów
Policji oka¿e siê niewystarczaj¹ce. Ustawodawca wyra�nie okre�la cel u¿y-
cia Si³ Zbrojnych � jest nim udzielenie pomocy oddzia³om i pododdzia³om
Policji. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki decyzjê o u¿yciu Si³ Zbrojnych
w celu udzielenia pomocy oddzia³om i pododdzia³om Policji podejmuje Mini-
ster Obrony Narodowej na wniosek ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrz-
nych. W takich okoliczno�ciach Prezydent niezw³ocznie wydaje postanowie-
nie o zatwierdzeniu lub uchyleniu tej decyzji.

Najwa¿niejsze jednak znaczenie odgrywa Prezydent w razie konieczno-
�ci wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Prezydent decyduje o wprowadze-
niu stanu wojennego i stanu wyj¹tkowego. Nale¿y podkre�liæ, ¿e wprowa-
dzenie stanu nadzwyczajnego nie nale¿y do prerogatyw Prezydenta, lecz
istnieje konieczno�æ jego wspó³dzia³ania z Rad¹ Ministrów i Sejmem. Rada
Ministrów wystêpuje do Prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu
wojennego lub stanu wyj¹tkowego. Ponadto rozporz¹dzenie Prezydenta
o wprowadzeniu tego stanu wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów
(art. 144 ust. 2 Konstytucji). Prezydent przedstawia Sejmowi w ci¹gu
48 godzin od podpisania rozporz¹dzenie o wprowadzeniu stanu wojennego
lub wyj¹tkowego. Sejm mo¿e je uchyliæ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
(art. 231 Konstytucji).

Prezydent, je¿eli Sejm nie mo¿e zebraæ siê na posiedzenie, upowa¿niony
jest do og³oszenia stanu wojny (art. 116 ust. 2 Konstytucji). Przes³ank¹ og³o-
szenia stanu wojny jest zbrojna napa�æ na terytorium RP lub wynikaj¹ce
z umowy miêdzynarodowej zobowi¹zanie do wspólnej obrony przeciwko agre-
sji. Postanowienie Prezydenta o og³oszeniu stanu wojny podlega kontrasy-
gnacie Prezesa Rady Ministrów, jednak Konstytucja nie wymaga dzia³ania
na wniosek ca³ego gabinetu � jak ma to miejsce w procedurze wprowadzenia
stanu wojennego i stanu wyj¹tkowego.

W razie wybuchu dzia³añ zbrojnych Prezydent � we wspó³dzia³aniu
z Rad¹ Ministrów � kieruje obron¹ pañstwa. Na czas wojny Prezydent na
wniosek premiera powo³uje Naczelnego Dowódcê Si³ Zbrojnych, który podle-
ga mu bezpo�rednio i ponosi odpowiedzialno�æ za obronê kraju. Czas wojny
jest inn¹ kategori¹ prawn¹ ni¿ stan wojny czy stan wojenny. Oznacza bo-

49 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.
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wiem faktyczny okres dzia³añ zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Tym samym mo¿e pokrywaæ siê chronologicznie (je�li chodzi o jego
pocz¹tek) ze stanem wojny og³oszonym ze wzglêdu na zbrojn¹ napa�æ na
terytorium RP. Mo¿e natomiast wyst¹piæ znaczna ró¿nica miêdzy dat¹ za-
koñczenia czasu wojny i stanu wojny. Czas wojny koñczy siê wraz z usta-
niem dzia³añ zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan wojny
koñczy siê na ogó³ zawarciem traktatu pokojowego, co mo¿e nast¹piæ znacz-
nie pó�niej50.

Na mocy marcowej nowelizacji u.p.o.o. z 2015 r.51 Prezydent otrzyma³
kompetencjê do ustalenia � na wniosek Rady Ministrów � pocz¹tku i koñca
czasu wojny. Uprawnienie to mo¿na uznaæ za zgodne z Konstytucj¹ tylko
pod warunkiem, ¿e postanowienie Prezydenta bêdzie respektowa³o przed-
stawion¹ wy¿ej definicjê �czasu wojny� i ¿e bêdzie mia³o znaczenie wy³¹cznie
deklaratywne a nie konstytutywne. Zaistnienie czasu wojny mo¿e bowiem
� niezale¿nie od przejêcia obowi¹zków przez Naczelnego Dowódcê Si³ Zbroj-
nych � decydowaæ o uruchomieniu jurysdykcji s¹dów wyj¹tkowych i trybu
dora�nego (art. 175 ust. 2 Konstytucji), a jest to kompetencja, która � jak
wskazano wy¿ej � powinna nale¿eæ do parlamentu.

50 Zob. K. Prokop, Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, �Pañstwo i Prawo�
2002, Nr 3, s. 23 i n.

51 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 529).
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3.1. Współdziałanie Rady Ministrów z Prezydentem RP3.1. Współdziałanie Rady Ministrów z Prezydentem RP3.1. Współdziałanie Rady Ministrów z Prezydentem RP3.1. Współdziałanie Rady Ministrów z Prezydentem RP3.1. Współdziałanie Rady Ministrów z Prezydentem RP
w zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwa

W �wietle postanowieñ art. 10 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 Rada Ministrów jest � obok Prezydenta RP
� organem w³adzy wykonawczej. Tak okre�lony kszta³t egzekutywy odpo-
wiada ogólnym zasadom parlamentarnego systemu rz¹dów2. Rodzi te¿ pro-
blemy zwi¹zane z okre�leniem relacji miêdzy g³ow¹ pañstwa a gabinetem,
które powinny byæ uregulowane przez konstytucjê.

W pierwszej kolejno�ci nale¿y podnie�æ, ¿e oba organy w³adzy wykonaw-
czej w �wietle postanowieñ Konstytucji RP nie s¹ wobec siebie podporz¹dko-
wane. Rada Ministrów nie podlega Prezydentowi, nie ponosi przed nim poli-
tycznej odpowiedzialno�ci3, co powoduje, ¿e nie mo¿na okre�liæ go mianem
szefa egzekutywy4. Natomiast Konstytucja daje wyraz poszanowaniu pod-
stawowych instytucji parlamentarnego systemu rz¹dów. Przewiduje zw³asz-
cza instytucjê kontrasygnaty, której istot¹ jest konieczno�æ uzyskania przez
Prezydenta podpisu premiera na wydanym przez siebie akcie urzêdowym
(art. 144 ust. 2). Skutkiem z³o¿enia kontrasygnaty jest przejêcie przez Preze-
sa Rady Ministrów politycznej odpowiedzialno�ci za akt Prezydenta, dziêki

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Zob. G. Kryszeñ, System organów pañstwowych, (w:) G. Kryszeñ (red.), Wprowadze-

nie do nauk o pañstwie i prawie, Bia³ystok 2004, s. 114.
3 Prezydent nie ma nawet �rodków, które mog³yby doprowadziæ do wyegzekwowania

politycznej odpowiedzialno�ci Rady Ministrów przed Sejmem, a zw³aszcza nie mo¿e zg³osiæ
wniosku o uchwalenie jej wotum nieufno�ci.

4 Zob. wiêcej: G. Kuca, Zasada podzia³u w³adzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warsza-
wa 2014, s. 187.
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czemu mo¿na mówiæ o politycznym zneutralizowaniu g³owy pañstwa, charak-
terystycznym dla klasycznych urz¹dzeñ parlamentarnego systemu rz¹dów (III
Republika Francuska)5. Szereg aktów urzêdowych Prezydenta stanowi¹ tzw.
prerogatywy, niewymagaj¹ce dla swej wa¿no�ci podpisu premiera. Zosta³y
one enumeratywnie wymienione w art. 144 ust. 3 i � jako ¿e stanowi¹ wyj¹-
tek od zasady kontrasygnaty � nie podlegaj¹ interpretacji rozszerzaj¹cej. Trzeba
te¿ stwierdziæ, ¿e szereg kompetencji wymienionych w tym przepisie jest wy-
konywanych przez Prezydenta wed³ug �cis³ych regu³ okre�lonych przez Kon-
stytucjê, w zwi¹zku z czym swoboda w ich realizacji jest mocno ograniczona6.

Z punktu widzenia problematyki bezpieczeñstwa pañstwa katalog kom-
petencji Prezydenta stanowi¹cych prerogatywy nie ma wiêkszego znaczenia.
Szereg kluczowych uprawnieñ Prezydent wykonuje na wniosek Prezesa Rady
Ministrów (u¿ycie Si³ Zbrojnych do obrony pañstwa � art. 136 Konstytucji) lub
Ministra Obrony Narodowej (nadawanie stopni wojskowych � art. 134 ust. 5),
a nawet ca³ej Rady Ministrów (wprowadzenie stanu wojennego i stanu wyj¹t-
kowego � art. 229 i 230), niezale¿nie od konieczno�ci uzyskania podpisu szefa
rz¹du na wydanym przez siebie akcie. Jedynym uprawnieniem maj¹cym �ci-
s³y zwi¹zek z bezpieczeñstwem pañstwa wymienionym w art. 144 ust. 3 jest
powo³anie cz³onków Rady Bezpieczeñstwa Narodowego (pkt 26), co uzasad-
nione jest doradczym charakterem tego¿ cia³a. W efekcie nale¿y doj�æ do
wniosku, ¿e obszar bezpieczeñstwa pañstwa zosta³ uznany przez ustrojo-
dawcê za sferê wymagaj¹c¹ �cis³ej wspó³pracy obu organów egzekutywy
i niedopuszczaj¹cej samowolnego podejmowania dzia³añ przez Prezydenta7.

Obowi¹zek kooperacji dualistycznej egzekutywy wynika z postanowieñ pre-
ambu³y, która okre�la Konstytucjê �jako prawa podstawowe dla pañstwa, opar-
te na poszanowaniu wolno�ci i sprawiedliwo�ci, wspó³dzia³aniu w³adz, dialogu
spo³ecznym oraz na zasadzie pomocniczo�ci umacniaj¹cej uprawnienia oby-
wateli i ich wspólnot�. Pytaniem otwartym jest, jak realizowaæ w sposób wy-
mierny ów obowi¹zek wspó³pracy w tak newralgicznej sferze jak bezpieczeñ-
stwo pañstwa, zw³aszcza w warunkach kohabitacji, cechuj¹cej siê naturalnym
stanem politycznego napiêcia miêdzy o�rodkiem rz¹dowym i prezydenckim.

5 Mo¿na w tym miejscu pomin¹æ milczeniem dopuszczenie w niektórych pañstwach
instytucji politycznej odpowiedzialno�ci Prezydenta � mo¿liwo�æ odwo³ania go w drodze re-
ferendum, a niekiedy nawet przez parlament. Zob. na ten temat: K. Dunaj, O specyficznych
postaciach politycznej odpowiedzialno�ci prezydenta, (w:) A. Jamróz, S. Bo¿yk (red.), Z za-
gadnieñ wspó³czesnych spo³eczeñstw demokratycznych, Bia³ystok 2006, s. 201�208.

6 Np. skrócenie kadencji Sejmu mo¿e nast¹piæ tylko w wypadkach okre�lonych przez
Konstytucjê (art. 155 ust. 2 i art. 225 Konstytucji). Zob. tak¿e A. Rakowska, Kontrasygnata
aktów g³owy pañstwa w wybranych pañstwach europejskich, Toruñ 2009, s. 219�238.

7 M. Bo¿ek, Wspó³dzia³anie Prezydenta RP i Rady Ministrów jako konstytucyjny waru-
nek zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwa w czasie stanu szczególnego zagro¿enia, �Przegl¹d
Sejmowy� 2011, Nr 2, s. 83 i n.
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Konstytucja RP tworzy pewne podstawy instytucjonalizacji owej wspó³-
pracy. Na pierwszym miejscu nale¿y wskazaæ mo¿liwo�æ kooperacji na fo-
rum Rady Gabinetowej (art. 141 Konstytucji). Faktem jest, ¿e Rada Gabine-
towa nie posiada ¿adnych kompetencji w³adczych, mimo ¿e tworzy j¹ Rada
Ministrów obraduj¹ca pod przewodnictwem Prezydenta. Jest to rozwi¹zanie
s³uszne, gdy¿ zapobiega mo¿liwo�ci tworzenia superrz¹du i prezydencjaliza-
cji ca³ego ustroju politycznego. Z woli ustrojodawcy mechanizmy parlamen-
tarnego systemu rz¹dów maj¹ dzia³aæ efektywnie, zarówno w czasie normal-
nego funkcjonowania pañstwa, jak i w okresie zagro¿enia jego bezpieczeñstwa.
Nie wchodzi wiêc w grê tworzenie jakichkolwiek nadzwyczajnych instytucji
naruszaj¹cych normalne zasady funkcjonowania pañstwa okre�lonych w prze-
pisach Konstytucji. Niemniej Rada Gabinetowa mo¿e stanowiæ forum efek-
tywnej wspó³pracy miêdzy Prezydentem a Rad¹ Ministrów. Prezydent mo¿e
przez jej funkcjonowanie uzyskaæ wp³yw na realizowanie przez gabinet funkcji
rz¹dzenia (zob. ni¿ej), a nawet korygowanie kierunków polityki pañstwa
prowadzonej przez Radê Ministrów.

Posiedzenia Rady Gabinetowej zwo³uje Prezydent i jest to jego preroga-
tywa (art. 144 ust. 3 pkt 15 Konstytucji). Zwolnienie z obowi¹zku uzyskania
kontrasygnaty skutkuje tym, ¿e Prezydent � je�li tylko uzna, i¿ waga spraw
tego wymaga � mo¿e w ka¿dej chwili wyegzekwowaæ chêæ spotkania z Rad¹
Ministrów. Prezydent ponadto okre�la temat obrad i przewodniczy posiedze-
niu Rady Gabinetowej.

Jak zaznaczono wy¿ej, Rada Gabinetowa nie dysponuje kompetencjami
Rady Ministrów. Decyzje podjête przez Radê Gabinetow¹ musz¹ byæ nastêp-
nie przyjête dla ich faktycznej realizacji przez rz¹d w sk³adzie konstytucyj-
nym, tzn. bez obecno�ci g³owy pañstwa8. Prezydent mo¿e wp³ywaæ na owe
decyzje Rady Ministrów przedstawiaj¹c na forum Rady Gabinetowej swoje
rady, propozycje, uwagi i sugestie9.

W praktyce decyduj¹ce znaczenie dla efektywno�ci prac Rady Gabineto-
wej mo¿e mieæ polityczny kszta³t relacji pomiêdzy Prezydentem a premie-
rem. Zupe³nie odmiennie wygl¹da uk³ad tych stosunków, gdy Prezydent oraz
wiêkszo�æ parlamentarna pochodzi z jednego obozu politycznego, a inaczej
� gdy pojawia siê zjawisko kohabitacji. Wtedy instytucja Rady Gabinetowej

8 Konkluzja tak jest wynikiem za³o¿enia, ¿e Prezydent zwo³uje posiedzenia Rady Ga-
binetowej dla omówienia spraw le¿¹cych w sferze kompetencji Rady Ministrów, w innym
bowiem przypadku móg³by sam zrealizowaæ przys³uguj¹ce mu uprawnienie. Nale¿y te¿ od-
rzuciæ mo¿liwo�æ zwo³ania Rady Gabinetowej w celu dyskutowania o sprawach le¿¹cych
w sferze kompetencji innych organów pañstwowych.

9 B. Dziemidok-Olszewska, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej � w³adza wykonawcza,
(w:) Z. Szeliga (red.), Organy w³adzy publicznej w �wietle Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Lublin 2006, s.103.
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umo¿liwia, obok funkcji s³u¿¹cej sformalizowaniu kontaktów pomiêdzy cz³o-
nami egzekutywy, tak¿e rozwi¹zywanie realnych konfliktów10.

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Utrzymanie bezpieczeństwa państwaUtrzymanie bezpieczeństwa państwaUtrzymanie bezpieczeństwa państwaUtrzymanie bezpieczeństwa państwaUtrzymanie bezpieczeństwa państwa
jako wyraz wykonywania przez Radę Ministrówjako wyraz wykonywania przez Radę Ministrówjako wyraz wykonywania przez Radę Ministrówjako wyraz wykonywania przez Radę Ministrówjako wyraz wykonywania przez Radę Ministrów

funkcji rządzeniafunkcji rządzeniafunkcji rządzeniafunkcji rządzeniafunkcji rządzenia

Kluczow¹ rolê dla okre�lenia roli Rady Ministrów w obszarze bezpie-
czeñstwa pañstwa maj¹ postanowienia art. 146 ust. 1�2 Konstytucji11. Zgod-
nie z nimi Rada Ministrów prowadzi politykê wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹
Rzeczypospolitej Polskiej12 i na jej rzecz przys³uguje domniemanie kompe-
tencji w zakresie polityki pañstwa. Na podstawie tych przepisów doktryna
prawa konstytucyjnego formu³uje tezê o wykonywaniu przez Radê Ministrów
tzw. funkcji rz¹dzenia. Wyra¿a siê ona zw³aszcza w kszta³towaniu celów,
priorytetów i kierunków polityki pañstwa. Wa¿n¹ czê�ci¹ funkcji rz¹dzenia
jest utrzymanie bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa13.

Z ustanowionego w art. 146 ust. 2 Konstytucji domniemania kompeten-
cji Rady Ministrów w zakresie polityki pañstwa wynika, ¿e pe³ni ona podsta-
wow¹ rolê w sprawowaniu w³adzy wykonawczej14. Domniemanie kompeten-
cji na rzecz Rady Ministrów oznacza brak mo¿liwo�ci dokonania rozszerzaj¹cej
interpretacji przepisów okre�laj¹cych zakres kompetencji Prezydenta, rów-
nie¿ w obszarze bezpieczeñstwa. Kompetencje g³owy pañstwa musz¹ byæ
dok³adnie okre�lone przez Konstytucjê lub ustawy, gdy¿ inaczej ewentualne
niejasno�ci bêd¹ przemawia³y na rzecz Rady Ministrów. W ten sposób Kon-
stytucja umacnia pozycjê Rady Ministrów w jej relacjach z Prezydentem15.

10 Tak te¿ B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 506�507.
11 Zob. równie¿: K. Dunaj, Zadania i kompetencje Rady Ministrów w sferze obronno�ci

i bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Wspó³czesne bezpieczeñstwo
narodowe i miêdzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zale¿no�ci, cz. I, Siedlce 2011.

12 Zob. R. Stemplowski, O konstytucyjnym pojêciu prowadzenia polityki, �Przegl¹d Sej-
mowy� 2007, Nr 4, s. 229 i n.

13 M. Grzybowski, Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich praktycznej reali-
zacji (próba typologii), (w:) M. Grzybowski (red.) System rz¹dów Rzeczypospolitej Polskiej.
Za³o¿enia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006, s. 191.

14 P. Sarnecki, Komentarz do art. 146, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001, s. 6. W innym miejscu autor ten podkre�la,
¿e nie wszystkie konstytucje zawieraj¹ przepisy okre�laj¹ce wzajemne stosunku miêdzy
prezydentem a rz¹dem. Ca³o�æ funkcji wykonawczej nale¿y wówczas do rz¹du, z tym ¿e
czê�æ z nich jest wykonywana samodzielnie, a czê�æ z udzia³em g³owy pañstwa, z regu³y na
wniosek gabinetu i zawsze za kontrasygnat¹ premiera lub ministra. P. Sarnecki, Zakres
dzia³ania i funkcje Rady Ministrów, (w:) A. Ba³aban (red.), Rada Ministrów. Organizacja
i funkcjonowanie, Kraków 2002, s. 187.

15 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 784.
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Pod tym wzglêdem polskie przepisy konstytucyjne zachowuj¹ du¿¹ stabil-
no�æ, gdy¿ podobny wniosek doktryna wysuwa³a jeszcze na tle Ma³ej konsty-
tucji z 1992 r.16, a nale¿y pamiêtaæ, i¿ zakres uprawnieñ Prezydenta w ob-
szarze bezpieczeñstwa by³ wówczas znacznie wiêkszy17.

W zwi¹zku ze spoczywaj¹cym na Radzie Ministrów obowi¹zkiem utrzy-
mania bezpieczeñstwa pañstwa, bêd¹cego przejawem realizacji przez ni¹
funkcji rz¹dzenia, powstaje pytanie o jego relacjê wzglêdem uprawnieñ Pre-
zydenta wystêpuj¹cego w roli stra¿nika suwerenno�ci i bezpieczeñstwa pañ-
stwa oraz nienaruszalno�ci i niepodzielno�ci jego terytorium (art. 126 ust. 2
Konstytucji)18. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e art. 146 ust. 1 Kon-
stytucji ustanawia w³a�ciwo�æ Rady Ministrów w zakresie prowadzenia po-
lityki pañstwa. ¯aden inny organ pañstwowy (w tym Prezydent) nie mo¿e
Rady Ministrów w pe³nieniu funkcji rz¹dzenia zast¹piæ, co jeszcze nie wy-
klucza mo¿liwo�ci wywierania wp³ywu na decyzje podejmowane przez rz¹d19.
Takie stanowisko ustrojodawcy wyra¿a ideê poszanowania podstawowych
konsekwencji p³yn¹cych z przyjêcia parlamentarnego systemu rz¹dów. Funk-
cja rz¹dzenia nale¿y do gabinetu ciesz¹cego siê zaufaniem wiêkszo�ci parla-
mentarnej, a nie Prezydenta. To Rada Ministrów, maj¹c do dyspozycji podle-
gaj¹cy jej system administracji rz¹dowej, posiada odpowiedni zasób �rodków
s³u¿¹cych utrzymaniu bezpieczeñstwa pañstwa. Prezydent natomiast wy-
stêpuje w roli stra¿nika owego bezpieczeñstwa. Przystêpuje do realizacji
swoich kompetencji wówczas, gdy Rada Ministrów uzna, ¿e nie jest w stanie
utrzymaæ bezpieczeñstwa przy pomocy normalnych �rodków konstytucyjnych
i nale¿y wprowadziæ stan nadzwyczajny. Dlatego te¿ z wnioskiem do Prezy-
denta o wprowadzenie stanu wojennego i stanu wyj¹tkowego (art. 229 i 230)
wystêpuje ca³y gabinet jako organ odpowiedzialny za utrzymanie bezpie-
czeñstwa. Dopiero w takich warunkach Prezydent mo¿e realizowaæ nadzwy-
czajne kompetencje okre�lone w Konstytucji i ustawach zwi¹zane z wprowa-
dzonym stanem nadzwyczajnym (np. wydawanie rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy
� art. 234), czy te¿ pozostaj¹cym formalnie bez zwi¹zku z nim (mo¿liwo�æ

16 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 pa�dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie
terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.).

17 Zob. K. Dzia³ocha, O podziale kompetencji konstytucyjnych organów pañstwa w spra-
wach obronno�ci i bezpieczeñstwa zewnêtrznego, (w:) J. Trzciñski (red.), Konstytucja i gwa-
rancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa
1996, s. 331�332.

18 D. Dudek, Prezydent a rz¹d � rozdzia³ zadañ i kompetencji ustrojowych, (w:)
M. Zubik (red.), Dwadzie�cia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd
Katedr i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19�21 czerwca 2009 r., Warszawa
2010, s. 263 i n.

19 Prezydent � jak wspomniano wy¿ej � mo¿e wywieraæ ów wp³yw chocia¿by na posie-
dzeniu Rady Gabinetowej.
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u¿ycia Si³ Zbrojnych do obrony pañstwa � art. 136). Zwykle jednak Prezy-
dent dzia³a na wniosek o�rodka rz¹dowego (Rady Ministrów, premiera lub
ministra)20, a zawsze jego akt urzêdowy bêd¹cy form¹ realizacji nadzwy-
czajnej kompetencji wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów21.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Zadania Rady Ministrów i Prezesa Rady MinistrówZadania Rady Ministrów i Prezesa Rady MinistrówZadania Rady Ministrów i Prezesa Rady MinistrówZadania Rady Ministrów i Prezesa Rady MinistrówZadania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
w zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwa

Zgodnie z postanowieniami art. 146 ust. 4 Konstytucji Rada Ministrów
zapewnia bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa oraz porz¹dek publiczny (pkt
7), zapewnia bezpieczeñstwo zewnêtrzne pañstwa (pkt 8), sprawuje ogólne
kierownictwo w dziedzinie obronno�ci kraju oraz okre�la corocznie liczbê
obywateli powo³ywanych do czynnej s³u¿by wojskowej (art. 146 ust. 4
pkt 11). Wskazane przepisy mieszcz¹ siê w�ród ogó³u okre�lonych w art. 146
ust. 3�4 zadañ i kompetencji Rady Ministrów, przez realizacjê których pe³ni
ona scharakteryzowan¹ wy¿ej funkcjê rz¹dzenia. Nie wystêpuje w tym miej-
scu Konstytucji pe³na charakterystyka zadañ i kompetencji gabinetu (co zresz-
t¹ by³oby niemo¿liwe). �wiadczy o tym zarówno u¿yty ust. 4 zwrot �w szcze-
gólno�ci�, jak i domniemanie kompetencji Rady Ministrów w sprawach polityki
pañstwa (zob. wy¿ej)22.

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne pañstwa wystêpuje nie tylko
w art. 146 ust. pkt 7�8 Konstytucji jako zadanie Rady Ministrów, ale rów-
nie¿ w art. 135, który okre�la rolê Rady Bezpieczeñstwa Narodowego jako
organu doradczego Prezydenta w zakresie bezpieczeñstwa wewnêtrznego
i zewnêtrznego pañstwa. Rozwi¹zanie to wynika z faktu, ¿e Prezydent i Rada
Ministrów maj¹ do spe³nienia konstytucyjnie okre�lone zadania w obszarze
bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa. Rz¹d jest obowi¹za-
ny owo bezpieczeñstwo utrzymaæ, za� Prezydent staæ na jego stra¿y, tzn.
podejmowaæ okre�lone prawem dzia³ania w sytuacji, w której dosz³o do na-
ruszenia bezpieczeñstwa.

20 Niektóre uprawnienia nadzwyczajne w czasie wojny Prezydent realizuje na wnio-
sek Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych. Okre�laj¹ je odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbroj-
nych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.).

21 Por. D. Dudek, Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lu-
blin 2013, s. 67; N. Moch, Zadania i kompetencje naczelnych i centralnych organów w³adzy
publicznej w dziedzinie obronno�ci, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczy-
pospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014, s. 106�107.

22 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2015, s. 286.
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Zapewnienie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa oraz porz¹dku pu-
blicznego obejmuje zw³aszcza ograniczanie i eliminacjê przestêpczo�ci, in-
nych zjawisk patologicznych, zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego, spraw-
nego dzia³ania instytucji publicznych oraz korzystania przez jednostki z ich
praw i wolno�ci23. Chodzi tu zarówno o zapewnienie bezpieczeñstwa obywa-
teli, o którym mowa w art. 5 Konstytucji, jak i sprawne dzia³anie pañstwa
i jego instytucji24.

W doktrynie g³oszony jest pogl¹d, ¿e bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañ-
stwa obejmuje inne kategorie bezpieczeñstwa, takie jak: bezpieczeñstwo
publiczne, porz¹dek publiczny i bezpieczeñstwo ustrojowe25. Uwagê zwraca
jednak fakt, ¿e tylko jedna z nich (porz¹dek publiczny) jest kategori¹ kon-
stytucyjn¹. Co wiêcej, sposób jej ujêcia budzi powa¿ne w¹tpliwo�ci co do
sposobu jej rozumienia. Mianowicie zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 7 Rada
Ministrów zapewnia bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa oraz porz¹dek
publiczny. Z punktu widzenia tego przepisu nie mo¿na w pe³ni zgodziæ siê
z powy¿sz¹ tez¹, i¿ porz¹dek publiczny jest czê�ci¹ bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego. Jest on raczej kategori¹ autonomiczn¹ wobec bezpieczeñstwo wewnêtrz-
nego. Pogl¹d taki odpowiada stanowisku Trybuna³u Konstytucyjnego, zda-
niem którego porz¹dek publiczny oznacza �postulat takiego ukszta³towania
stanu faktycznego wewn¹trz pañstwa, który umo¿liwia normalne wspó³¿y-
cie jednostek w organizacji pañstwowej�26.

Próba przybli¿enia istoty �porz¹dku publicznego� dokonywana wielokrot-
nie w doktrynie nie daje zadowalaj¹cego rezultatu. Jest to pojêcie charakte-
rystyczne zw³aszcza dla prawa administracyjnego, umo¿liwiaj¹ce funkcjo-
nowanie organów administracji w warunkach pewnego luzu decyzyjnego,
natomiast z trudem broni siê na gruncie konstytucyjnym. Próby sprecyzo-
wania tego¿ pojêcia przez przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego s¹
stosunkowo rzadkie. Tytu³em przyk³adu, wed³ug Krzysztofa Wojtyczka po-
rz¹dek publiczny obejmuje stan normalnego funkcjonowania pañstwa (in-
stytucji pañstwowych), stan normalnego funkcjonowania spo³eczeñstwa oraz
stan normalnego funkcjonowania gospodarki narodowej27. Istot¹ porz¹dku

23 P. Sarnecki, Komentarz do art. 146�, s. 13.
24 B. Banaszak, Konstytucja�, s. 791.
25 K. Prokop, �Bia³y wywiad� a bezpieczeñstwo pañstwa (uwagi wprowadzaj¹ce), (w:)

W. Filipkowski, W. M¹drzejowski (red.), Bia³y wywiad: otwarte �ród³a informacji � wokó³
teorii i praktyki, Warszawa 2012, s. 31 i tam cytowana literatura.

26 Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, Nr 1, poz. 2; por.
D. Dudek, Konstytucyjne podstawy ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:)
W. Lis (red.), Bezpieczeñstwo pañstwa. Zagadnienia podstawowe, Lublin 2014, s. 36.

27 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w Konstytu-
cji RP, Kraków 1999, s. 189�190. Zob. równie¿ uwagi L. Garlickiego, Przes³anki ogranicza-
nia konstytucyjnych praw i wolno�ci (na tle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego), �Pañ-
stwo i Prawo� 2001, Nr 10, s. 15.
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publicznego jest wiêc � w �wietle tego pogl¹du � ogólnie pojmowany stan
normalno�ci.

Problemy ze zdefiniowaniem porz¹dku publicznego wynikaj¹ przede
wszystkim z faktu, i¿ jest on terminem bardziej wieloznacznym ni¿ �bezpie-
czeñstwo pañstwa�. Autorzy dokonuj¹cy analizy tego pojêcia dochodz¹ do
wniosku, ¿e oprócz zapewnienia bezpieczeñstwa obywateli � czy te¿ szerzej
� bezpieczeñstwa publicznego, chodzi w nim o zapewnienie sprawnego funk-
cjonowania ogó³u spo³eczeñstwa. Micha³ Brzeziñski odnosi porz¹dek publiczny
do �zadañ i dzia³alno�ci organów administracji publicznej, dotycz¹cych bie-
¿¹cego przestrzegania norm oraz utrzymywania sprawno�ci instytucji i urz¹-
dzeñ publicznych�28. Z kolei Stanis³aw Pieprzny uwa¿a, ¿e �porz¹dek pu-
bliczny to element bezpieczeñstwa publicznego, którego zewnêtrznym
przejawem jest przestrzeganie norm prawnych, moralnych, obyczajowych
i religijnych przez osoby fizyczne i inne podmioty, którego skutkiem jest
harmonizacja poszczególnych jednostek i spo³eczno�ci ludzkich�29. Natomiast
Miros³aw Wyrzykowski charakteryzuje porz¹dek publiczny jako dyrektywê
�takiej organizacji ¿ycia publicznego, która zapewniaæ ma minimalny po-
ziom uwzglêdnienia interesu publicznego�, przy czym, z uwagi na tre�æ art.
1 Konstytucji, powinno byæ wziête pod uwagê �dobro wspólne wszystkich
obywateli�. Ponadto przes³anka porz¹dku publicznego zak³ada �organizacjê
spo³eczeñstwa, która jest oparta na warto�ciach przez to spo³eczeñstwo
podzielanych�30.

Porz¹dek publiczny wystêpuje w przepisach rozdzia³u II Konstytucji jako
ogólna i szczegó³owa klauzula limitacyjna praw i wolno�ci jednostki31.
W kontek�cie unormowañ art. 31 ust. 3 Konstytucji nale¿y wskazaæ, i¿ zagro-
¿enie porz¹dku publicznego uzasadnia ograniczenie praw i wolno�ci jednostki
w razie wyst¹pienia zagro¿eñ mniejszej wagi ni¿ w przypadku bezpieczeñ-
stwa pañstwa. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e zagro¿enie porz¹dku publicznego
uzasadnia ograniczenie praw i wolno�ci jednostki w razie pojawienia siê
zagro¿eñ powszechnych (codziennych), niegodz¹cych w funkcjonowanie in-
stytucji pañstwowych. Mo¿na równie¿ zgodziæ siê, ¿e zagro¿enie porz¹dku
publicznego poch³ania niejako kolejne przes³anki materialne uzasadniaj¹ce
ograniczenie praw i wolno�ci jednostki (ochronê �rodowiska, ochronê zdro-
wia, ochronê moralno�ci publicznej), co powoduje, i¿ nale¿y powo³ywaæ siê

28 M. Brzeziñski, Rodzaje bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) S. Sulowski, M. Brzeziñski
(red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 40.

29 S. Pieprzny, Policja w systemie organów bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:)
E. Ura (red.), Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny � historia, teoria, praktyka, Rzeszów
2003, s. 204.

30 M. Wyrzykowski, Granice praw i wolno�ci � granice w³adzy, (w:) B. Oliwa-Radzi-
kowska (red.), Obywatel � jego wolno�ci i prawa. zbiór studiów przygotowanych z okazji 10.
lecia Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998, s. 50.
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na tê przes³ankê tylko w ostateczno�ci, o ile nie zachodzi przypadek zagro¿e-
nia bezpieczeñstwa pañstwa.

Mniej problematyczne jest zdefiniowanie bezpieczeñstwa zewnêtrznego.
Chodzi w tym przypadku o zdolno�æ pañstwa do obrony przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi, w tym integralno�ci terytorialnej, niezale¿no�ci politycznej
oraz ¿ycia ludno�ci. Zapewnienie zewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa
polega przede wszystkim na ograniczaniu i eliminowaniu nieprzyjaznych
kroków ze strony innych pañstw, a zw³aszcza gro�by napa�ci32.

Utrzymanie bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa jako
zadanie okre�lone przez Konstytucjê realizowane jest przez Radê Ministrów
za pomoc¹ szczegó³owych kompetencji konstytucyjnych i ustawowych. Arty-
ku³ 146 ust. 4 pkt 7 lub 8 Konstytucji nie mo¿e byæ samodzieln¹ podstaw¹ do
podejmowania przez Radê Ministrów decyzji w³adczych33.

Spo�ród konstytucyjnych zadañ Rady Ministrów w obszarze bezpieczeñ-
stwa pañstwa na uwagê zas³uguje wreszcie sprawowanie ogólnego kierow-
nictwa w dziedzinie obronno�ci pañstwa. Jego istota sprowadza siê do mo¿-
liwo�ci podejmowania przez Radê Ministrów kluczowych rozstrzygniêæ w tej
sferze polityki pañstwa. Rz¹d w³adny jest podejmowaæ interwencjê we wszyst-
kie sprawy dotycz¹ce obronno�ci. Chodzi w szczególno�ci o gotowo�æ odpar-
cia zbrojnej napa�ci, czy innych form naruszenia integralno�ci terytorialnej
Rzeczypospolitej Polskiej34. Komentowane zadanie wykazuje silny zwi¹zek
ze sprawowania ogólnego kierownictwa z obowi¹zkiem zapewnienia bezpie-
czeñstwa zewnêtrznego pañstwa35.

Sprawowanie przez Radê Ministrów ogólnego kierownictwa w dziedzi-
nie obronno�ci pañstwa nale¿y postrzegaæ równie¿ w kontek�cie konstytu-
cyjnej zasady podleg³o�ci Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli.
Artyku³ 134 ust. 2 Konstytucji jest podstaw¹ do okre�lenia Ministra Obrony
Narodowej � jako cz³onka Rady Ministrów � mianem bezpo�redniego zwierzch-
nika Si³ Zbrojnych. Minister Obrony Narodowej ponosi polityczn¹ odpowie-
dzialno�æ przed Prezesem Rady Ministrów, który m.in. mo¿e postawiæ na
posiedzeniu Rady Ministrów wniosek o uchylenie rozporz¹dzenia lub zarz¹-
dzenia ministra (art. 149 ust. 2 zd. drugie Konstytucji). Dlatego s³uszny jest
wniosek, ¿e sprawowanie przez Radê Ministrów ogólnego kierownictwa

31 Zob. K. Dunaj, Konstytucyjne podstawy bezpieczeñstwa, (w:) W. Kitler, M. Czuryk,
M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ ogólna, Warszawa
2013, s. 153�154.

32 B. Banaszak, Konstytucja�, s. 793; P. Sarnecki, Komentarz do art. 146�, s. 13. Zob.
równie¿ rozwa¿ania podjête w rozdziale I niniejszej monografii.

33 Por. P. Sarnecki, Zakres�, s. 205.
34 B. Banaszak, Konstytucja�, s. 795.
35 L. Garlicki, Polskie�, s. 287.
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w dziedzinie obronno�ci pañstwa oznacza równie¿ nadzorowanie dzia³alno-
�ci Ministra Obrony Narodowej i podlegaj¹cego mu bezpo�rednio Szefa Sztabu
Generalnego oraz dowódców rodzajów si³ zbrojnych36.

Sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronno�ci kraju
� podobnie jak scharakteryzowane wy¿ej utrzymanie bezpieczeñstwa we-
wnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa � jest konstytucyjnym zadaniem Rady
Ministrów, co oznacza, ¿e równie¿ art. 146 ust. 4 pkt 11 (w czê�ci pierwszej,
które traktuje o owym zadaniu) nie mo¿e byæ samodzieln¹ podstaw¹ do for-
mu³owania szczegó³owych uprawnieñ Rady Ministrów37.

Zapewnienie prawid³owego i skutecznego wykonywania zadañ Rady
Ministrów w sferze bezpieczeñstwa zale¿y od aktywno�ci jej szefa. Prezes
Rady Ministrów kieruj¹c z jednej strony gabinetem odpowiedzialnym za pro-
wadzenie polityki pañstwa, w tym utrzymanie bezpieczeñstwa wewnêtrznego
i zewnêtrznego, a z drugiej strony kontrasygnuj¹c akty urzêdowe Prezydenta
odgrywa kluczowe dla prawid³owego dzia³ania mechanizmów konstytucyj-
nych i ustawowych okre�laj¹cych sposób dzia³ania organów w³adzy publicz-
nej w czasie pokoju i w czasie wojny. Tym bardziej zaskakuje fakt, ¿e Konsty-
tucja w ogóle nie wypowiada siê w przedmiocie zadañ Prezesa Rady Ministrów
na polu bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego pañstwa (inaczej jest
z jego kompetencjami i to natury nadzwyczajnej, o czym ni¿ej). Dlatego na-
le¿y je wi¹zaæ z wy¿ej skomentowanymi zadaniami ca³ego rz¹du w sferze
bezpieczeñstwa pañstwa oraz ogólnymi zadaniami Prezesa Rady Ministrów
okre�lonymi w art. 148 Konstytucji38.

Wej�cie w ¿ycie Konstytucji RP z 1997 r. przynios³o istotne umocnienie
pozycji ustrojowej Prezesa Rady Ministrów39. Okaza³o siê ono na tyle znacz¹ce,
¿e ca³y system rz¹dów przybra³ niektóre cechy systemu kanclerskiego. Na po-
ziomie ustawowym umocnieniu stanowiska szefa rz¹du sprzyja³a tzw. reforma
centrum, która w znacz¹cy sposób zmodyfikowa³a funkcjonowanie centralnej
administracji rz¹dowej. O ile jednak nowy stan prawny przyniós³ zmiany
w obszarze podzia³u zadañ i kompetencji miêdzy Prezydenta i Radê Mini-
strów, przepisy reguluj¹ce bezpo�rednio uprawnienia premiera w zakresie bez-
pieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego nie uleg³y znacz¹cej modyfikacji.

36 P. Sarnecki, Komentarz do art. 146�, s. 18.
37 Por. P. Sarnecki, Zakres�, s. 205.
38 Na podstawie tego przepisu Prezes Rady Ministrów reprezentuje Radê Ministrów,

kieruje jej pracami, wydaje rozporz¹dzenia, zapewnia wykonywanie polityki Rady Mini-
strów i okre�la sposoby jej wykonywania oraz koordynuje i kontroluje pracê cz³onków Rady
Ministrów. Zob. P. Sarnecki, Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze
administracji rz¹dowej, �Przegl¹d Sejmowy� 2011, Nr 3, s. 57 i n.

39 P. Sarnecki, Ustrojowa pozycja Prezesa Rady Ministrów w polskich aktach konstytu-
cyjnych, (w:) P. Radziewicz, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja, rz¹d, parlament. Ksiêga ju-
bileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Warszawa 2014, s. 312 i n.
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Faktycznie jednak znaczenie Prezesa Rady Ministrów w sferze bezpie-
czeñstwa pañstwa wzros³o proporcjonalnie do ca³ego gabinetu, z tym ¿e nie
zosta³o ono zwerbalizowane przez twórców Konstytucji 1997 r. Mo¿na stwier-
dziæ, ¿e w czasie pokoju (normalnego funkcjonowania pañstwa) Prezes Rady
Ministrów kieruje pracami Rady Ministrów i podleg³ej jej administracji rz¹-
dowej w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa oraz egzekwuje od cz³onków rz¹-
du odpowiedzialno�æ polityczn¹ za stan owego bezpieczeñstwa, dysponuj¹c
zw³aszcza kompetencj¹ swobodnego ustalania sk³adu osobowego swojego
gabinetu40. Pe³ni równie¿ nies³ychanie istotn¹ rolê w realizowaniu konsty-
tucyjnej zasady podleg³o�ci Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli
� jako prze³o¿ony Ministra Obrony Narodowej, który w czasie pokoju sprawuje
bezpo�rednie zwierzchnictwo nad armi¹. Natomiast w razie nadzwyczajnych
zagro¿eñ Prezes Rady Ministrów odpowiada za procedurê wprowadzenia okre-
�lonego stanu nadzwyczajnego i realizuje szereg innych nadzwyczajnych kom-
petencji okre�lonych przepisami Konstytucji i ustaw.

3.4.3.4.3.4.3.4.3.4. KKKKKompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrówompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrówompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrówompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrówompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
w zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwaw zakresie bezpieczeństwa państwa

W przeciwieñstwie do skomentowanych wy¿ej zadañ coroczne okre�la-
nie liczby obywateli powo³ywanych do czynnej s³u¿by wojskowej (art. 146
ust. 4 pkt 11 in fine) jest kompetencj¹ Rady Ministrów. Szczegó³owe formy
jej realizacji okre�lone zosta³y w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej41. W �wietle art.
55 u.p.o.o. obowi¹zek s³u¿by wojskowej polega na odbywaniu æwiczeñ woj-
skowych i pe³nieniu s³u¿by przygotowawczej przez ¿o³nierzy rezerwy, osoby
przeniesione do rezerwy i ochotników oraz na pe³nieniu okresowej s³u¿by
wojskowej przez ¿o³nierzy rezerwy. Obowi¹zek odbycia zasadniczej s³u¿by
wojskowej przez osoby podlegaj¹ce temu obowi¹zkowi oraz odbycie przeszko-
lenia wojskowego przez absolwentów szkó³ wy¿szych wystêpuje obecnie tyl-
ko w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, je¿eli jest to niezbêdne
do zapewnienia mo¿liwo�ci wykonywania zadañ zwi¹zanych z przeznacze-
niem Si³ Zbrojnych. Natomiast w razie og³oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny obowi¹zek s³u¿by wojskowej polega na pe³nieniu s³u¿by wojskowej przez
osoby podlegaj¹ce kwalifikacji wojskowej, osoby przeniesione do rezerwy,
¿o³nierzy pozostawionych w czynnej s³u¿bie wojskowej oraz inne osoby, któ-

40 W �wietle art. 161 Konstytucji Prezydent, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
dokonuje zmian w sk³adzie Rady Ministrów. Przepis ten obliguje Prezydenta do uwzglêd-
nienia wniosku szefa rz¹du w przedmiocie zmiany sk³adu osobowego jego gabinetu.

41 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.
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re zg³osz¹ siê do tej s³u¿by w ramach zaci¹gu ochotniczego. Ponadto, na
podstawie art. 55 u.p.o.o., Rada Ministrów okre�la liczbê osób, które mog¹
byæ powo³ane w danym roku kalendarzowym do zasadniczej s³u¿by lub szko-
lenia w obronie cywilnej oraz do s³u¿by w formacjach uzbrojonych niewcho-
dz¹cych w sk³ad Si³ Zbrojnych. Komentowane uprawnienie, niezale¿nie od
jego �cis³ego zwi¹zku z art. 146 ust. 4 pkt 11 in fine Konstytucji, s³u¿y wyko-
naniu zadania Rady Ministrów, jakim jest zapewnienie bezpieczeñstwa zewnê-
trznego pañstwa42.

Wa¿nymi kompetencjami, zwi¹zanymi z kierowaniem Si³ami Zbrojny-
mi, dysponuje Rada Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach u¿ycia lub pobytu Si³ Zbrojnych RP poza gra-
nicami pañstwa43. W �wietle art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 2 ust. 1 lit. a i b
u.z.u.p.SZ Rada Ministrów wystêpuje do Prezydenta z wnioskiem o u¿ycie
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pañstwa w celu udzia-
³u w konflikcie zbrojnym, dla wzmocnienia si³ pañstw sojuszniczych, b¹d�
te¿ w celu udzia³u w misji pokojowej. Z kolei na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2
w zw. art. 2 ust. 1 lit. c u.z.u.p.SZ Prezes Rady Ministrów wystêpuje do
Prezydenta z wnioskiem o wydanie postanowienia w sprawie u¿ycia Si³ Zbroj-
nych poza granicami kraju w celu zapobie¿enia aktom terroryzmu lub ich
skutkom.

Natomiast w �wietle art. 3 ustawy z dnia 23 wrze�nia 1999 r. o zasadach
pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadach
ich przemieszczania siê przez to terytorium44 Rada Ministrów (lub Minister
Obrony Narodowej) wyra¿a zgodê na taki pobyt. Konieczne przy tym jest
poinformowanie Prezydenta oraz Marsza³ków Sejmu i Senatu, chyba ¿e od-
mienna regulacja wynika z umowy miêdzynarodowej, ratyfikowanej na pod-
stawie ustawy.

Istotne kompetencje przys³uguj¹ Radzie Ministrów na podstawie u.p.o.o.
W �wietle art. 6 do zadañ Rady Ministrów wykonywanych w ramach zapew-
niania zewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa i sprawowania ogólnego kie-
rownictwa w dziedzinie obronno�ci kraju nale¿y w szczególno�ci: 1) opraco-
wywanie projektów strategii bezpieczeñstwa narodowego; 2) planowanie
i realizacja przygotowañ obronnych pañstwa zapewniaj¹cych jego funkcjono-
wanie w razie zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa i w czasie wojny;
3) przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym;
4) utrzymywanie sta³ej gotowo�ci obronnej pañstwa, wnioskowanie do Pre-
zydenta o jej podwy¿szanie w razie zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñ-

42 P. Sarnecki, Komentarz do art. 146�, s. 30.
43 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1510.
44 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1077.
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stwa i w czasie wojny oraz o jej obni¿anie stosownie do zmniejszania stopnia
zagro¿enia; 5) okre�lanie obiektów szczególnie wa¿nych dla bezpieczeñstwa
pañstwa; 6) przygotowanie na potrzeby obronne pañstwa i utrzymywanie
w sta³ej gotowo�ci jednolitych systemów obserwacji, pomiarów, analiz, pro-
gnozowania i powiadamiania; 7) przygotowanie systemu sta³ych dy¿urów
na czas zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny; 8) okre-
�lanie zasad wykorzystania s³u¿by zdrowia i infrastruktury technicznej pañ-
stwa na potrzeby obronne; 9) zapewnianie funkcjonowania systemu szkole-
nia obronnego w pañstwie oraz prowadzenie kontroli stanu przygotowañ
obronnych w pañstwie.

W celu realizacji tych zadañ Rada Ministrów okre�la: 1) warunki i tryb
planowania i finansowania zadañ wykonywanych w ramach przygotowañ
obronnych pañstwa realizowanych przez organy administracji rz¹dowej
i organy samorz¹du terytorialnego, sposób ich nak³adania oraz w³a�ciwo�æ
organów w tych sprawach, w tym ujêtych w planowaniu operacyjnym i pro-
gramach obronnych; 2) organizacjê i tryb przygotowania systemu kierowa-
nia bezpieczeñstwem narodowym, w tym obron¹ pañstwa, oraz warunki funk-
cjonowania organów w³adzy publicznej na stanowiskach kierowania; 3) stany
gotowo�ci obronnej pañstwa, ich rodzaje, warunki wprowadzania, zadania
zwi¹zane z podwy¿szaniem gotowo�ci obronnej pañstwa i tryb ich realizacji,
organizacjê i zadania w zakresie tworzenia systemu sta³ych dy¿urów na po-
trzeby podwy¿szania gotowo�ci obronnej pañstwa oraz w³a�ciwo�æ organów
w tych sprawach; 4) obiekty szczególnie wa¿ne dla bezpieczeñstwa i obron-
no�ci pañstwa, ich kategorie, a tak¿e zadania w zakresie ich szczególnej
ochrony oraz w³a�ciwo�æ organów w tych sprawach; 5) organizacjê i warunki
przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów,
analiz, prognozowania i powiadamiania o ska¿eniach na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz w³a�ciwo�æ organów w tych sprawach; 6) warunki
i sposób przygotowania i wykorzystania transportu morskiego, kolejowego,
samochodowego, lotniczego, ¿eglugi �ródl¹dowej oraz infrastruktury drogo-
wej i kolejowej na potrzeby obronne pañstwa, a tak¿e ich ochrony w czasie
wojny oraz w³a�ciwo�æ organów w tych sprawach; 7) warunki i sposób przygoto-
wania i wykorzystania systemów ³¹czno�ci na potrzeby obronne pañstwa oraz
w³a�ciwo�æ organów w tych sprawach; 8) warunki i sposób przygotowania
i wykorzystania publicznej i niepublicznej s³u¿by zdrowia na potrzeby obron-
ne pañstwa oraz w³a�ciwo�æ organów w tych sprawach; 9) organizacjê szkole-
nia obronnego w pañstwie, podmioty objête tym szkoleniem, zadania w zakre-
sie planowania i realizacji szkolenia obronnego oraz w³a�ciwo�æ organów
w tych sprawach, jak równie¿ 10) zakres i sposób prowadzenia przez organy
administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego kontroli realizacji zadañ
obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiêbiorców.
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W przypadku Prezesa Rady Ministrów Konstytucja nie wypowiada siê
bezpo�rednio na temat jego uprawnieñ w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa,
o ile nie zachodzi przypadek wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ, rodz¹-
cych konieczno�æ wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub u¿ycia Si³ Zbroj-
nych do obrony pañstwa. Natomiast szereg uprawnieñ Prezesa Rady Mini-
strów w sferze bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego wynika z litery
obowi¹zuj¹cych ustaw. Tytu³em przyk³adu, premier realizuje szereg upraw-
nieñ wobec cywilnych s³u¿b specjalnych: Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego45. Prezes Rady
Ministrów jest organem nadzoruj¹cym dzia³alno�æ wymienionych s³u¿b. Naj-
wa¿niejszym przejawem sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nad-
zoru nad s³u¿bami specjalnymi jest kompetencja powo³ywania i odwo³ywa-
nia ich szefów: po zasiêgniêciu opinii Prezydenta, Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych46 oraz Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych47. Na
wniosek szefa w³a�ciwej Agencji Prezes Rady Ministrów, powo³uje i odwo³uje
jego zastêpców48. Mimo nadzoru sprawowanego przez Ministra Obrony Na-
rodowej nad SKW i SWW Prezes Rady Ministrów dysponuje równie¿ szere-
giem uprawnieñ w stosunku do tych s³u¿b. Najpowa¿niejszym z nich jest
powo³ywanie i odwo³ywanie szefów SKW i SWW. Premier podejmuje decyzjê
na wniosek Ministra Obrony Narodowej, po zasiêgniêciu opinii Prezydenta,
Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b
Specjalnych49. Przejawem sprawowania nadzoru przez Prezesa Rady Mini-
strów nad ABW, AW i CBA jest okre�lanie kierunków ich dzia³ania w drodze
wytycznych, przyjmowanie rocznych planów dzia³ania oraz sprawozdañ. Szef
rz¹du zatwierdza równie¿ wytyczne wydawane przez Ministra Obrony Na-
rodowej wobec SKW i SWW.

Nale¿y równie¿ odnotowaæ, i¿ Prezes Rady Ministrów kieruje systemem
zarz¹dzania kryzysowego jako szef rz¹du (tj. organu sprawuj¹cego zarz¹-
dzanie kryzysowe na terytorium ca³ego pañstwa) oraz przewodnicz¹cy Rz¹-
dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.

45 Wojskowe s³u¿by specjalne (S³u¿ba Wywiadu Wojskowego i S³u¿ba Kontrwywiadu
Wojskowego) podlegaj¹ natomiast Ministrowi Obrony Narodowej.

46 Prezes Rady Ministrów pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Kolegium.
47 Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-

go oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154 ze zm.).
48 Art. 14 ust. 2 u.ABW; art. 6 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze

Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411 ze zm.).
49 Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego

oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.).
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3.5.3.5.3.5.3.5.3.5. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwaRealizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwaRealizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwaRealizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwaRealizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa
przez ministrów i wojewodęprzez ministrów i wojewodęprzez ministrów i wojewodęprzez ministrów i wojewodęprzez ministrów i wojewodę

Wa¿n¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrzne-
go Rzeczypospolitej Polskiej pe³ni¹ kompetencje realizowane przez ministrów
jako cz³onków Rady Ministrów i kierowników dzia³ów administracji rz¹do-
wej oraz organy terenowej administracji rz¹dowej (zw³aszcza przez wojewo-
dê). Zgodnie z art. 18 u.p.o.o. zadania wykonywane w ramach powszechnego
obowi¹zku obrony przez ministrów, wojewodów, marsza³ków województw,
starostów i wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiêbior-
ców i inne jednostki organizacyjne, a tak¿e organizacje spo³eczne okre�laj¹
ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne w³a�ciwych organów. Ogól-
ne zasady wykonywania zadañ okre�la Rada Ministrów w drodze rozpo-
rz¹dzenia.

Ministrowie organizuj¹ wykonywanie zadañ w ramach powszechnego
obowi¹zku obrony przez podleg³e ministerstwa, podporz¹dkowane i nadzo-
rowane jednostki organizacyjne oraz przedsiêbiorców, dla których s¹ orga-
nami za³o¿ycielskimi.

Z kolei wojewodowie organizuj¹ wykonywanie zadañ w ramach powszech-
nego obowi¹zku obrony przez urzêdy wojewódzkie, podporz¹dkowane i nad-
zorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiêbiorców, dla których s¹ orga-
nami za³o¿ycielskimi, a ponadto przez organy samorz¹du terytorialnego,
organizacje spo³eczne oraz przedsiêbiorców niebêd¹cych jednostkami orga-
nizacyjnymi podporz¹dkowanymi lub nadzorowanymi przez ministrów50.

Artyku³ 19 u.p.o.o. nak³ada na organy administracji i kierowników jed-
nostek realizuj¹cych zadania z zakresu powszechnego obowi¹zku obrony.
Maj¹ one obowi¹zek uwzglêdniania � w toku wykonywania zadañ w zakre-
sie obronno�ci � postulatów dotycz¹cych potrzeb Si³ Zbrojnych, przekazywa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej lub organy wojskowe przez niego
upowa¿nione, oraz postulatów dotycz¹cych potrzeb obrony cywilnej, przeka-
zywanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju lub terenowe organy obrony
cywilnej.

Na podstawie art. 20 u.p.o.o. do wojewody nale¿y kierowanie sprawami
obronno�ci w województwie. Wojewoda w ramach sprawowania owego kie-
rownictwa, wykonuje zadania w zakresie i na zasadach okre�lonych w usta-
wach, a w szczególno�ci: 1) okre�la szczegó³owe kierunki dzia³ania dla kie-
rowników zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, organów administracji
niezespolonej oraz jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie realizacji

50 Zob. N. Moch, Zadania i kompetencje terenowych organów administracji publicznej
w dziedzinie obronno�ci, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo�, s. 119 i n.



61

zadañ obronnych; 2) kieruje realizacj¹ przedsiêwziêæ zwi¹zanych z podwy¿-
szaniem gotowo�ci obronnej pañstwa wykonywanych przez marsza³ków wo-
jewództw, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przed-
siêbiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje spo³eczne maj¹ce
swoj¹ siedzibê na terenie województwa; 3) koordynuje przedsiêwziêcia nie-
zbêdne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania
�wiadczeñ na rzecz obrony; 4) kieruje realizacj¹ przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych; 5) orga-
nizuje wykorzystanie miejscowych si³ i �rodków na potrzeby obronno�ci pañ-
stwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludno�ci oraz dóbr material-
nych i kultury przed �rodkami ra¿enia, jak równie¿ niesienia pomocy
poszkodowanym; 6) kontroluje i ocenia wykonywanie zadañ obronnych przez
organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje spo³eczne; 7) organi-
zuje edukacjê spo³eczeñstwa dotycz¹c¹ przygotowania obronnego oraz pro-
wadzi szkolenia i æwiczenia obronne51.

3.6.3.6.3.6.3.6.3.6. Uprawnienia nadzwyczajne Rady MinistrówUprawnienia nadzwyczajne Rady MinistrówUprawnienia nadzwyczajne Rady MinistrówUprawnienia nadzwyczajne Rady MinistrówUprawnienia nadzwyczajne Rady Ministrów
i jej członkówi jej członkówi jej członkówi jej członkówi jej członków

Inne konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów w obszarze bezpieczeñ-
stwa pañstwa zwi¹zane s¹ ze szczególnymi zagro¿eniami, charakteryzuj¹-
cymi siê zw³aszcza konieczno�ci¹ wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
W �wietle skomentowanych wy¿ej przepisów art. 146 Konstytucji rola Rady
Ministrów w tej sferze jest bez w¹tpienia pierwszoplanowa52. Przejawia
siê  ju¿ na etapie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Rada Ministrów
wystêpuje do Prezydenta w wnioskiem o wprowadzenie stanu wojenne-
go (art. 229) i stanu wyj¹tkowego (art. 230), samodzielnie za� wprowadza
stan klêski ¿ywio³owej (art. 232)53. Decyduj¹cy g³os w uruchomieniu pro-
cedury stanu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nale¿y do premiera,
który zwo³uje posiedzenia Rady Ministrów, ustala ich porz¹dek i im prze-
wodniczy54.

51 Zob. M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rz¹dowej w sferze
bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, War-
szawa 2013, s. 171�172.

52 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Bia³ystok
2005, s. 147�148.

53 Rada Ministrów wprowadza stan klêski ¿ywio³owej z inicjatywy w³asnej lub na
wniosek w³a�ciwego wojewody (art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
klêski ¿ywio³owej, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.).

54 Art. 17 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 392 ze zm.).
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Rada Ministrów musi stwierdziæ na posiedzeniu, ¿e do wprowadzenia
stanu wojennego lub stanu wyj¹tkowego zasz³y konieczne ku temu warunki
okre�lone w art. 229 (lub 230) Konstytucji oraz ¿e nie jest ona w stanie
zapewniæ bezpieczeñstwa zewnêtrznego (w przypadku stanu wyj¹tkowego
� wewnêtrznego) pañstwa zwyk³ymi �rodkami konstytucyjnymi (art. 228
ust. 1). We wniosku o wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyj¹tkowe-
go Rada Ministrów okre�la przyczyny wprowadzenia tego stanu, obszar na
jakim powinien byæ wprowadzony, a tak¿e odpowiednie do stopnia i charak-
teru zagro¿enia, w zakresie dopuszczonym ustaw¹, rodzaje ograniczeñ wol-
no�ci i praw cz³owieka i obywatela (art. 2 ust. 2 u.s.woj.).

Prezydent mo¿e nie uwzglêdniæ wniosku Rady Ministrów o wprowadze-
nie stanu wojennego lub wyj¹tkowego55. Rada Ministrów nie dysponuje praw-
nymi �rodkami, za pomoc¹ których mog³aby sk³oniæ Prezydenta do uwzglêd-
nienia jej wniosku. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w takiej sytuacji Prezydentowi
mo¿e groziæ poci¹gniêcie do odpowiedzialno�ci konstytucyjnej przez Trybu-
na³em Stanu. Je¿eli Prezydent uwzglêdni wniosek Rady Ministrów, wyma-
ga on jeszcze dodatkowo zaopatrzenia w podpis premiera (kontrasygnata).
W ten sposób premier przejmuje polityczn¹ odpowiedzialno�æ za wprowa-
dzenie stanu nadzwyczajnego (art. 144 ust. 2 Konstytucji). Rozporz¹dzenie
Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyj¹tkowego podle-
ga kontroli Sejmu w trybie art. 231 Konstytucji56. W przypadku wprowadze-
nia stanu nadzwyczajnego Minister Spraw Zagranicznych zawiadamia Se-
kretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Sekretarza
Generalnego Rady Europy57.

Na podstawie art. 11 ust. 1 u.s.woj. Rada Ministrów w czasie stanu wo-
jennego zarz¹dza uruchomienie systemu kierowania obron¹ pañstwa oraz
przej�cie na wojenne zasady dzia³ania organów w³adzy publicznej. Rada
Ministrów ponadto: 1) okre�la, na wniosek Naczelnego Dowódcy Si³ Zbroj-
nych, zasady dzia³ania organów w³adzy publicznej w strefie bezpo�rednich
dzia³añ wojennych58; 2) mo¿e zawiesiæ funkcjonowanie organów w³adzy pu-
blicznej w strefie bezpo�rednich dzia³añ wojennych, 3) mo¿e przekazaæ orga-
nom wojskowym okre�lone kompetencje organów w³adzy publicznej w stre-
fie bezpo�rednich dzia³añ wojennych. Je¿eli w czasie stanu wojennego Rada

55 Art. 3 ust. 1 u.s.woj. i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹t-
kowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1191); por. art. 229 i 230 Konstytucji.

56 Sejm mo¿e uchyliæ rozporz¹dzenie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów i w ten sposób
zakoñczyæ stan nadzwyczajny.

57 Obowi¹zek ten wynika z art. 4 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.

58 Uznanie okre�lonych obszarów Rzeczypospolitej Polskiej za strefy bezpo�rednich
dzia³añ wojennych nale¿y do kompetencji Prezydenta, dzia³aj¹cego na wniosek Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych.
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Ministrów nie mo¿e zebraæ siê na posiedzenie, konstytucyjne kompetencje
Rady Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów.

Rada Ministrów wspó³dzia³a z Prezydentem, który � na podstawie
art. 4a ust. 1 lit. 4b u.p.o.o. � kieruje obron¹ pañstwa z chwil¹ mianowania
Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i przejêcia przez niego dowodzenia. Na
podstawie art. 10 ust. 2 u.s.woj. szereg kompetencji zwi¹zanych z obron¹
pañstwa Prezydent wykonuje na wniosek Rady Ministrów, a w szczególno-
�ci: 1) postanawia o przejêciu organów w³adzy publicznej na okre�lone sta-
nowiska kierowania; 2) postanawia o stanach gotowo�ci bojowej Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) okre�la zadania Si³ Zbrojnych w czasie
stanu wojennego. Nale¿y dodaæ, i¿ decyzje Prezydenta s¹ jego aktami urzê-
dowymi w rozumieniu art. 144 ust. 1 Konstytucji i z tego tytu³u podlegaj¹
kontrasygnacie premiera. W ten sposób komentowany przepis ustawy o sta-
nie wojennym rozwija postanowienia Konstytucji nakazuj¹ce wspó³pracê
miêdzy Rad¹ Ministrów a Prezydentem, równie¿ � a mo¿e nawet przede
wszystkim � w zakresie bezpieczeñstwa i obrony pañstwa.

Omawiaj¹c kompetencje Rady Ministrów zwi¹zane z wprowadzeniem
stanu wojennego nie sposób pomin¹æ roli, jak¹ odgrywa ona w procesie wy-
dawania rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy. Zgodnie z art. 234 Konstytucji, je¿eli
w czasie stanu wojennego Sejm nie mo¿e zebraæ siê na posiedzenie, Rada
Ministrów mo¿e wyst¹piæ do Prezydenta z wnioskiem wydanie rozporz¹dze-
nia z moc¹ ustawy. Jak podkre�la siê w doktrynie, to Rada Ministrów decy-
duje o tre�ci rozporz¹dzenia z moc¹ ustawy, gdy¿ Prezydent nie mo¿e wydaæ
takiego aktu bez jej wniosku, ani nie mo¿e przekroczyæ zakresu materii roz-
porz¹dzenia z moc¹ ustawy, który zosta³ okre�lony przez Radê Ministrów
w owym wniosku59. W zwi¹zku z tym Rada Ministrów pe³ni kluczow¹ rolê
przy wydawaniu tego typu aktów.

W czasie stanu wyj¹tkowego, je¿eli zosta³ on wprowadzony na obszarze
wiêkszym ni¿ obszar jednego województwa, Prezes Rady Ministrów pe³ni
funkcjê administratora stanu wyj¹tkowego, tzn. podejmuje dzia³ania przy-
wracaj¹ce konstytucyjny ustrój pañstwa, bezpieczeñstwo obywateli lub po-
rz¹dek publiczny, a w szczególno�ci koordynuje i kontroluje funkcjonowanie
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (art. 9 u.s.wyj.). W przypadku za�
wprowadzenia stanu wyj¹tkowego na obszarze lub czê�ci obszaru jednego
województwa, zadania te wykonuje w³a�ciwy wojewoda.

W przypadku stanu klêski ¿ywio³owej Rada Ministrów � jak wskazano
wy¿ej � samodzielnie podejmuje decyzjê o jego wprowadzeniu, dzia³aj¹c
z inicjatywy w³asnej lub na wniosek w³a�ciwego wojewody. Administratorem
stanu klêski ¿ywio³owej jest � w zale¿no�ci od jego zasiêgu terytorialnego

59 Por. K. Prokop, Stany�, s. 184�185.
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� wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, wojewoda lub te¿ minister
(w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych lub inny minister, do zakresu dzia³ania
którego nale¿y zapobieganie skutkom danej klêski ¿ywio³owej lub ich usu-
wanie). Minister kieruje dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia skut-
kom klêski ¿ywio³owej i ich usuniêcia, je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowa-
dzono na obszarze wiêcej ni¿ jednego województwa. W przypadku w¹tpliwo�ci
co do w³a�ciwo�ci ministra lub w przypadku, gdy w³a�ciwych jest kilku mini-
strów, funkcjê tê sprawuje minister wyznaczony przez Prezesa Rady Mi-
nistrów.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 u.s.k.¿. w zakresie dzia³añ prowadzonych w celu
zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia, minister kieruj¹-
cy tymi dzia³aniami mo¿e wydawaæ polecenia wi¹¿¹ce organom administra-
cji rz¹dowej, a tak¿e wydawaæ polecenia wi¹¿¹ce organom samorz¹du tery-
torialnego. W razie odmowy wykonania polecenia lub niew³a�ciwego
wykonywania polecenia przez organy administracji rz¹dowej � minister kie-
ruj¹cy dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿y-
wio³owej lub ich usuniêcia niezw³ocznie zawiadamia Prezesa Rady Mini-
strów. Je�li dotyczy to organów samorz¹du terytorialnego, minister kieruj¹cy
dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej
lub ich usuniêcia mo¿e zawiesiæ odpowiednie uprawnienia takiego organu
oraz wyznaczyæ pe³nomocnika do wykonywania tych uprawnieñ, zawiada-
miaj¹c o tym Prezesa Rady Ministrów.

Rada Ministrów bierze równie¿ udzia³ w zniesieniu stanu nadzwyczaj-
nego. Zgodnie z art. 8 u.s.woj. Rada Ministrów wystêpuje z odpowiednim
wnioskiem do Prezydenta, który podejmuje ostateczn¹ decyzjê60. Podobna
regulacja wystêpuje równie¿ w przypadku stanu wyj¹tkowego. Rada Mini-
strów samodzielnie decyduje natomiast o zniesieniu stanu klêski ¿ywio³owej.

Z punktu widzenia art. 116 Konstytucji Rada Ministrów formalnie nie
bierze udzia³u w og³oszeniu stanu wojny. Kompetencja w tej sferze nale¿y do
Sejmu, a tylko wyj¹tkowo mo¿e ona zostaæ wykonana przez Prezydenta. Rada
Ministrów nie ma regulaminowego uprawnienia do przedstawienia Sejmowi
projektu uchwa³y o og³oszeniu stanu wojny, co punktu widzenia jej zadañ
w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa zewnêtrznego pañstwa oraz spra-
wowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronno�ci pañstwa nale¿y
uznaæ za niedopuszczalne. Z drugiej strony, pozostawienie inicjatywy uchwa-
³odawczej w rêkach organów Sejmu podkre�la znaczenie izby pierwszej par-
lamentu w sprawie og³oszenia stanu wojny i zawarcia pokoju. Je¿eli Sejm
nie mo¿e zebraæ siê na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent.

60 Prezydent znosi stan wojenny lub stan wyj¹tkowy w drodze rozporz¹dzenia. Wyma-
ga ono kontrasygnaty Prezesa RM.



65

Konstytucja nie przewiduje w tym przypadku dzia³ania g³owy pañstwa na
wniosek rz¹du, niemniej postanowienie o og³oszeniu stanu wojny jest aktem
urzêdowym Prezydenta w rozumieniu art. 144 ust. 1 Konstytucji i z tego
tytu³u podlega kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów.

Kluczow¹ rolê w procesie realizacji nadzwyczajnych uprawnieñ Rady
Ministrów odgrywa szef rz¹du. Niezale¿nie od ogólnych zadañ i kompetencji
premiera okre�laj¹cych jego pozycjê ustrojow¹ wykonuje on szereg innych
kompetencji przewidzianych przez Konstytucjê i ustawy na wypadek wpro-
wadzenia stanu nadzwyczajnego. O wielu z nich by³a ju¿ mowa powy¿ej.
W tym miejscu nale¿y wiêc tylko przypomnieæ, ¿e do najwa¿niejszych kom-
petencji Prezesa Rady Ministrów nale¿y: 1) wyst¹pienie do Prezydenta
z wnioskiem o powo³anie Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i mo¿liwo�æ
wyst¹pienia w ka¿dej chwili z wnioskiem o jego odwo³anie (art. 134 ust. 4
Konstytucji)61; 2) wyst¹pienie do Prezydenta z wnioskiem o zarz¹dzenie po-
wszechnej lub czê�ciowej mobilizacji oraz u¿ycie Si³ Zbrojnych do obrony
Rzeczypospolitej (art. 136 Konstytucji); 3) wykonywanie zadañ i kompeten-
cji Rady Ministrów w czasie stanu wojennego, je¿eli nie mo¿e siê ona zebraæ
na posiedzenie (art. 11 ust. 2 u.s.woj.); 4) pe³nienie funkcji administratora
stanu wyj¹tkowego (art. 9 u.s.wyj.); 5) wyst¹pienie do Prezydenta z wnio-
skiem o u¿ycie si³ zbrojnych w czasie stanu wyj¹tkowego (art. 11 u.s.wyj.);
6) okre�lenie administratora stanu klêski ¿ywio³owej w sytuacji w³a�ciwo�ci
wiêcej ni¿ jednego ministra (art. 8 pkt 4 u.s.k.¿.).

61 Prezydent zosta³ obowi¹zany przez ustrojodawcê do uwzglêdnienia wniosku w przed-
miocie powo³ania Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych, nie musi jednak uwzglêdniæ wniosku
premiera o jego odwo³anie.
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4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. PPPPPozycja ustrojowa ministraozycja ustrojowa ministraozycja ustrojowa ministraozycja ustrojowa ministraozycja ustrojowa ministra
właściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznych

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych jest cz³onkiem cia³a kole-
gialnego � Rady Ministrów, konstytucyjnego organu w³adzy wykonawczej,
oraz kierownikiem wyodrêbnionego ustawowo dzia³u administracji rz¹do-
wej (resortu)1. W przeciwieñstwie do Ministra Obrony Narodowej nie zosta³
wymieniony w Konstytucji z u¿yciem nazwy w³asnej, w zwi¹zku z czym Pre-
zes Rady Ministrów dysponuje znacznie wiêksz¹ swobod¹ w ustalaniu jego
w³a�ciwo�ci, okre�laj¹c sk³ad personalny swojego gabinetu i zakres kompe-
tencji poszczególnych ministrów.

Konstytucja2 okre�la sk³ad Rady Ministrów w art. 147. Poza osobami
wymienionymi w tym przepisie do rz¹du nie mog¹ wchodziæ ¿adne inne oso-
by3. Ministrowie � podobnie jak premier � nale¿¹ do cz³onków powo³ywa-
nych obligatoryjnie. Konstytucja w art. 149 ust. 1 wyró¿nia dwie kategorie
ministrów: kieruj¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej (tzw. ministrowie
resortowi) i powo³anych dla wype³niania okre�lonych zadañ (tzw. ministro-
wie bez teki). Wszyscy ministrowie s¹ formalnie sobie równi4. Konstytucja

1 Zob. R. Mojak, Parlament a rz¹d w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin
2007, s. 141�152.

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 e. (Dz.U. Nr 78, poz.
483 ze zm.).

3 R. Mojak, Sk³ad, organizacja wewnêtrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady
Ministrów, (w:) A. Ba³aban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków
2002, s. 290�291.

4 W praktyce rzeczywista si³a polityczna ministra zale¿y od szeregu uwarunkowañ
natury faktycznej, a zw³aszcza stosunków ³¹cz¹cych z premierem i pozycji w partii rz¹dz¹-
cej, M. Chmaj, M. Mistygacz, J. Szymanek, Ministrowie, (w:) B. Szmulik, K. Miaskowska-
Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna, t. I, Ustrój administracji pañstwowej central-
nej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 230.

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     IVIVIVIVIV

Zadania i kompetencje ministraZadania i kompetencje ministraZadania i kompetencje ministraZadania i kompetencje ministraZadania i kompetencje ministra
właściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznych
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zastrzega jednak kompetencjê wydawania rozporz¹dzeñ jedynie na rzecz
ministrów resortowych (art. 149 ust. 2 zd. pierwsze).

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych kieruje � zgodnie z postano-
wieniami art. 29 ustawy z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o dzia³ach administracji
rz¹dowej5 � dzia³em sprawy wewnêtrzne, który obejmuje sprawy: ochrony
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, ochrony granicy Pañstwa, kontroli
ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji dzia³añ zwi¹zanych
z polityk¹ migracyjn¹ pañstwa, zarz¹dzania kryzysowego, obrony cywilnej,
ochrony przeciwpo¿arowej, nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym,
obywatelstwa, ewidencji ludno�ci, dowodów osobistych i paszportów, reje-
stracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Minister w³a�ciwy do
spraw wewnêtrznych kieruje te¿ zwykle innymi dzia³ami administracji rz¹-
dowej (zw³aszcza dzia³em administracja publiczna).

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. Zakres zadań i kompetencji ministraZakres zadań i kompetencji ministraZakres zadań i kompetencji ministraZakres zadań i kompetencji ministraZakres zadań i kompetencji ministra
właściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznychwłaściwego do spraw wewnętrznych

Wej�cie w ¿ycie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów6

zakoñczy³o okres, w którym zakres dzia³ania ministra ustalano w drodze
ustawy7. Premier otrzyma³ swobodê w obszarze ustalenia w³a�ciwo�ci mini-
stra powo³anego w sk³ad gabinetu, w czym przejawia siê jego w³adza organi-
zacyjna (w granicach ustalonych przepisami u.dz.a.rz.). Korzystaj¹c z tej
mo¿liwo�ci w latach 2011�2015 z kompetencji ministra w³a�ciwego do spraw
wewnêtrznych Prezes Rady Ministrów wy³¹czy³ dzia³ administracja publicz-
na8. Pod koniec 2015 r. powrócono do rozwi¹zania funkcjonuj¹cego w latach
1997�2011 i odrestaurowano w rezultacie Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji.

Zgodnie z art. 33 u.RM Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozpo-
rz¹dzenia: 1) szczegó³owy zakres dzia³ania ministra, niezw³ocznie po powo-
³aniu Rady Ministrów, a je¿eli minister zosta³ powo³any w innym czasie
� niezw³ocznie po jego powo³aniu; 2) ministerstwo lub inny urz¹d admini-
stracji rz¹dowej, który ma obs³ugiwaæ ministra, a w wypadku ministra kie-
ruj¹cego okre�lonym dzia³em administracji rz¹dowej � równie¿ organy jemu

5 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 812 ze zm.
6 T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.
7 Podstawowym czynnikiem, który zdecydowa³ o dokonanej zmianie, by³y wymogi trans-

formacji ustrojowej � zob. R. Mojak, Sk³ad�, s. 287. Zosta³a ona przeprowadzona równole-
gle do procesu wej�cia w ¿ycie nowej Konstytucji (17 pa�dziernika 1997 r.), która dokona³a
znacznego umocnienia pozycji ustrojowej Prezesa Rady Ministrów.

8 Zob. B. Opaliñski, Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeñstwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przyczynek do rozwa¿añ, �Polityka i Spo³eczeñstwo� 2013, Nr 2, s. 18.
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podleg³e lub przez niego nadzorowane. Prezes Rady Ministrów okre�laj¹c
szczegó³owy zakres dzia³ania ministra, w wypadku ministra kieruj¹cego
okre�lonym dzia³em administracji rz¹dowej wskazuje, z uwzglêdnieniem
przepisów o dzia³ach administracji rz¹dowej, dzia³ lub dzia³y, którymi kie-
ruje minister. Minister mo¿e kierowaæ jednym lub kilkoma dzia³ami. Mini-
ster kieruj¹cy dzia³em administracji rz¹dowej jest ministrem w³a�ciwym
do spraw okre�lonych w³a�ciwo�ci¹ danego dzia³u zgodnie z postanowie-
niami art. 5 u.dz.a.rz. Przepisy obowi¹zuj¹cego prawa nie okre�laj¹, na
czym polega kierowanie przez ministra powierzonym mu dzia³em. Nale¿y
w zwi¹zku z tym podzieliæ pogl¹d, ¿e �wype³nianie przez ministra funkcji
kierowania w odniesieniu do danego dzia³u administracji rz¹dowej polega
na mo¿liwo�ci u¿ywania wszelkich �rodków oddzia³ywania na organy kiero-
wane (podleg³e), które nie s¹ zakazane przez przepisy prawa. Sposób oddzia-
³ywania na kierowany dzia³ jest uzale¿niony, co zrozumia³e, od specyfiki
dzia³u�9.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a Prezes Rady Ministrów wyda³ rozpo-
rz¹dzenie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia-
³ania Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji10. Na podstawie tego
rozporz¹dzenia minister kieruje nastêpuj¹cymi dzia³ami administracji rz¹-
dowej: administracja publiczna11, sprawy wewnêtrzne, wyznania religijne
oraz mniejszo�ci narodowe i etniczne12. Za³¹cznik do tego rozporz¹dzenia
okre�la wykaz organów podleg³ych Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji lub przez niego nadzorowanych. Nale¿y do nich: Dyrektor Zak³a-
du Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, G³ówny
Geodeta Kraju, Komendant G³ówny Policji, Komendant G³ówny Stra¿y Gra-
nicznej, Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Szef Obrony Cy-
wilnej Kraju oraz Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców.

9 M. Chmaj, M. Mistygacz, J. Szymanek, Ministrowie�, s. 232.
10 Dz.U. z 2015 r., poz. 1897.
11 Dzia³ administracja publiczna obejmuje sprawy: administracji, w tym organizacji

urzêdów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, reform i organizacji struk-
tur administracji publicznej, zespolonej administracji rz¹dowej w województwie, podzia³u
administracyjnego pañstwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficz-
nych, przeciwdzia³ania skutkom klêsk ¿ywio³owych i innych podobnych zdarzeñ zagra¿aj¹-
cych bezpieczeñstwu powszechnemu, usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych i innych podob-
nych zdarzeñ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu powszechnemu, zbiórek publicznych oraz
prowadzenia rejestru podmiotów wykonuj¹cych zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ (art. 6
u.dz.a.rz.).

12 Dzia³ wyznania religijne oraz mniejszo�ci narodowe i etniczne obejmuje sprawy sto-
sunków pañstwa z Ko�cio³em katolickim oraz innymi ko�cio³ami i zwi¹zkami wyznaniowy-
mi oraz sprawy zwi¹zane z zachowaniem i rozwojem to¿samo�ci kulturowej mniejszo�ci
narodowych i etnicznych, integracj¹ obywatelsk¹ i spo³eczn¹ osób nale¿¹cych do tych mniej-
szo�ci, a tak¿e zachowaniem i rozwojem jêzyka regionalnego (art. 30 u.dz.a.rz.).
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4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. Minister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznych
jako członek Rady Ministrówjako członek Rady Ministrówjako członek Rady Ministrówjako członek Rady Ministrówjako członek Rady Ministrów

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, jako cz³onek Rady Mini-
strów, uczestniczy, na zasadach okre�lonych w Konstytucji, w ustalaniu po-
lityki pañstwa, ponosz¹c odpowiedzialno�æ za tre�æ i realizacjê dzia³añ rz¹-
du (art. 7 ust. 1 u.RM). Minister jest obowi¹zany, w zakresie swojego dzia³ania,
do inicjowania i opracowywania polityki rz¹du, a tak¿e przedk³adania ini-
cjatyw, projektów za³o¿eñ projektów ustaw i projektów aktów normatyw-
nych na posiedzenia Rady Ministrów � na zasadach i w trybie okre�lonych
w regulaminie pracy Rady Ministrów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 u.RM minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych jako cz³onek Rady Ministrów obowi¹zany jest realizowaæ politykê usta-
lon¹ przez Radê Ministrów. Minister w szczególno�ci wspó³dzia³a z innymi
cz³onkami Rady Ministrów, nadzoruje dzia³alno�æ terenowych organów
administracji rz¹dowej, wspó³dzia³a z samorz¹dem terytorialnym, organiza-
cjami spo³ecznymi i przedstawicielstwami �rodowisk zawodowych i twór-
czych, wystêpuje do Prezesa Rady Ministrów o powo³anie zespo³ów miê-
dzyresortowych do wykonywania zadañ wykraczaj¹cych poza zakres jego
dzia³ania, jak równie¿ � po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów � powo-
³uje rady i zespo³y, jako organy pomocnicze w sprawach nale¿¹cych do za-
kresu jego dzia³ania (art. 7 ust. 4 u.RM). Minister w³a�ciwy do spraw
wewnêtrznych obowi¹zany jest reprezentowaæ w swoich wyst¹pieniach
stanowisko zgodne z ustaleniami przyjêtymi przez Radê Ministrów (art. 8
u.RM).

Ustawa o dzia³ach administracji rz¹dowej zobowi¹zuje ministra w³a�ci-
wego do spraw wewnêtrznych do inicjowania i opracowywania polityki Rady
Ministrów w stosunku do dzia³u, którym kieruje, a tak¿e przedk³adania
w tym zakresie inicjatyw, projektów za³o¿eñ projektów ustaw i projektów
aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. W zakresie dzia³u,
którym kieruje, minister wykonuje politykê Rady Ministrów i koordynuje jej
wykonywanie przez organy, urzêdy i jednostki organizacyjne, które jemu
podlegaj¹ lub s¹ przez niego nadzorowane (art. 34 ust. 1 u.dz.a.rz.). W spra-
wach indywidualnych decyzje centralnego organu administracji rz¹dowej s¹
ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu postêpowania administracyj-
nego, chyba ¿e ustawa uprawnienie takie przyznaje ministrowi kieruj¹cemu
okre�lonym dzia³em administracji rz¹dowej.

W celu realizacji swoich zadañ minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych wspó³dzia³a z innymi cz³onkami Rady Ministrów oraz innymi organa-
mi administracji rz¹dowej i pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi,
organami samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ z organami samorz¹du
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gospodarczego, zawodowego, zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodaw-
ców oraz innych organizacji spo³ecznych i przedstawicielstw �rodowisk za-
wodowych i twórczych (art. 38 ust. 1 u.dz.a.rz.). Podejmuje w odniesieniu do
tego dzia³u czynno�ci w zakresie wspó³pracy z zagranic¹ we wspó³pracy
z ministrem w³a�ciwym do spraw zagranicznych, a w zakresie cz³onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej � we wspó³pracy z ministrem
w³a�ciwym do spraw cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Euro-
pejskiej.

4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. Minister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznychMinister właściwy do spraw wewnętrznych
jako kierownik działu administracji rządowejjako kierownik działu administracji rządowejjako kierownik działu administracji rządowejjako kierownik działu administracji rządowejjako kierownik działu administracji rządowej

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, jako minister resortowy,
kieruje, nadzoruje i kontroluje dzia³alno�æ podporz¹dkowanych organów,
urzêdów i jednostek. W szczególno�ci za� tworzy i likwiduje jednostki orga-
nizacyjne oraz powo³uje i odwo³uje kierowników jednostek organizacyjnych
(art. 34 ust. 1 u.RM). Minister nadzoruje i kontroluje dzia³alno�æ organów
i jednostek, w stosunku do których uzyska³ uprawnienia nadzorcze na pod-
stawie przepisów ustawowych.

Zgodnie z art. 34a ust. 1 u.RM. minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radê Ministrów zasad
i kierunków dzia³ania podleg³ych lub nadzorowanych centralnych organów
administracji rz¹dowej, innych urzêdów lub jednostek organizacyjnych nie-
maj¹cych osobowo�ci prawnej, mo¿e wydawaæ kierownikom urzêdów cen-
tralnych oraz kierownikom innych urzêdów i jednostek organizacyjnych wi¹-
¿¹ce ich wytyczne i polecenia. Wytyczne i polecenia nie mog¹ dotyczyæ
rozstrzygniêæ co do istoty sprawy za³atwianej w drodze decyzji administra-
cyjnej.

W �wietle art. 35 u.RM minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych przed-
stawia na posiedzeniu Rady Ministrów sprawy dotycz¹ce urzêdów central-
nych, nad którymi sprawuje nadzór. Minister sk³ada Prezesowi Rady Mini-
strów wniosek o nadanie urzêdowi centralnemu statutu, sk³ada Prezesowi
Rady Ministrów wnioski o powo³anie i odwo³anie kierownika urzêdu cen-
tralnego, powo³uje zastêpców kierownika urzêdu centralnego oraz zapewnia
wspó³dzia³anie podleg³ych urzêdów centralnych.

Artyku³ 37 u.dz.a.rz. nak³ada na ka¿dego ministra resortowego obowi¹-
zek wykonywania zadañ z dziedziny obronno�ci i ochrony bezpieczeñstwa
pañstwa, z wyj¹tkiem spraw, które na mocy odrêbnych przepisów nale¿¹ do
innych organów administracji rz¹dowej i pañstwowych jednostek organiza-
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cyjnych13. Podstawowe znaczenie odgrywa tu art. 18 ust 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej14. Zgodnie z tym przepisem ministrowie organizuj¹ wykonywanie za-
dañ w ramach powszechnego obowi¹zku obrony przez podleg³e ministerstwa,
podporz¹dkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiêbior-
ców, dla których s¹ organami za³o¿ycielskimi. Przepis ten jednak okre�la
jedynie sposób realizacji zadañ ministrów z zakresu powszechnego obowi¹z-
ku obrony, nie precyzuje za� ich zadañ obronnych15.

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych mo¿e zdecydowaæ o pobycie
jednostek Si³ Zbrojnych RP za granic¹ na podstawie ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o zasadach u¿ycia lub pobytu Si³ Zbrojnych RP poza granicami
pañstwa16. Rada Ministrów decyduje o pobycie Si³ Zbrojnych (jednostek woj-
skowych) poza granicami pañstwa � zgodnie z postanowieniami art. 4
u.z.u.p.SZ � o ile przes³ank¹ takiej decyzji jest udzia³ w szkoleniach i æwicze-
niach wojskowych, je¿eli �rodki na udzia³ w szkoleniach i æwiczeniach nie
zosta³y uwzglêdnione w bud¿etach w³a�ciwych ministerstw. W innych przy-
padkach (akcje ratownicze, poszukiwawcze lub humanitarne albo przedsiê-
wziêcia reprezentacyjne) o pobycie Si³ Zbrojnych poza granicami pañstwa
decyduje samodzielnie Minister Obrony Narodowej albo minister w³a�ciwy
do spraw wewnêtrznych w stosunku do podleg³ych albo podporz¹dkowanych
mu jednostek. O podjêciu decyzji o pobycie jednostek wojskowych poza gra-
nicami pañstwa Prezes Rady Ministrów powiadamia Prezydenta.

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych � dzia³aj¹c na podstawie
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym17

w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki sprawuje zarz¹dzanie kryzysowe
w skali kraju, zawiadamiaj¹c niezw³ocznie o swoich dzia³aniach Prezesa Rady
Ministrów. Decyzje podjête przez ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrz-
nych podlegaj¹ rozpatrzeniu na najbli¿szym posiedzeniu Rady Ministrów.
Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych jest � obok Ministra Obrony Na-
rodowej � jednym z dwóch zastêpców przewodnicz¹cego Rz¹dowego Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego (art. 8 ust. 2 pkt 2 u.z.k.). Minister w³a�ciwy do
spraw wewnêtrznych � jako minister kieruj¹cy dzia³em administracji rz¹do-

13 M.Z. Kulisz, Rola ministra � kierownika dzia³u administracji rz¹dowej w procesie
zapewniania bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Wspó³czesne bez-
pieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zale¿no�ci, cz. I, Siedlce
2011.

14 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827.
15 W. Kitler, Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, sys-

tem, Warszawa 2011, s. 217�218. Bardziej szczegó³owo ustawa wypowiada siê jedynie
o uprawnieniach Ministra Obrony Narodowej.

16 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1510.
17 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.
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wej � opracowuje plany zarz¹dzania kryzysowego, w których w szczególno-
�ci uwzglêdnia siê: analizê i ocenê mo¿liwo�ci wyst¹pienia zagro¿eñ, szcze-
gó³owe sposoby i �rodki reagowania na zagro¿enia oraz ograniczania i likwi-
dacji ich skutków, organizacjê monitoringu zagro¿eñ i realizacjê zadañ sta³ego
dy¿uru w ramach podwy¿szania gotowo�ci obronnej pañstwa, jak równie¿
organizacjê realizacji zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej
(art. 12 ust. 2 u.z.k.). Oprócz tego minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych � dzia³aj¹c na podstawie art. 14 ust. 3 i 4 u.z.k. � wydaje wojewodom
wytyczne do wojewódzkich planów zarz¹dzania kryzysowego oraz zatwier-
dza wojewódzkie plany zarz¹dzania kryzysowego i ich aktualizacje18.

Ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych podlega Komendant
G³ówny Policji, który pe³ni funkcjê centralnego organu administracji rz¹do-
wej, w³a�ciwego w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Minister wystêpuje do premiera
z wnioskiem o powo³anie i odwo³anie Komendanta G³ównego Policji. W za-
kresie swojej w³a�ciwo�ci minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych � dzia-
³aj¹c na wniosek Komendanta G³ównego Policji � powo³uje i odwo³uje jego
zastêpców, w tym pierwszego zastêpcê19.

W razie zwolnienia stanowiska Komendanta G³ównego Policji, minister
w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, do czasu powo³ania nowego Komendanta,
powierza pe³nienie obowi¹zków Komendanta G³ównego Policji, na okres nie
d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce, jednemu z jego zastêpców. W przypadku czasowej
niemo¿no�ci sprawowania funkcji przez Komendanta G³ównego Policji, mini-
ster w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, do czasu ustania przeszkody w spra-
wowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres
nie d³u¿szy ni¿ sze�æ miesiêcy, powierza pe³nienie obowi¹zków Komendanta
G³ównego Policji jednemu z jego zastêpców20. Ustawodawca nie zastrzega,
¿e musi byæ nim pierwszy zastêpca, choæ wydaje siê to rzecz¹ naturaln¹21.

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych powo³uje i odwo³uje ponadto
komendanta wojewódzkiego Policji, dzia³aj¹c na wniosek Komendanta G³ów-
nego Policji z³o¿ony po zasiêgniêciu opinii wojewody. Minister w³a�ciwy do

18 Ponadto nale¿y dodaæ, ¿e zadanie zapewnienia przez Radê Ministrów bezpieczeñ-
stwa pañstwa i porz¹dku publicznego zak³ada inicjuj¹c¹ rolê ministra w³a�ciwego do spraw
wewnêtrznych, P. Sarnecki, P. Czarny, Kompetencje organów w³adzy publicznej w zakresie
ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpiecz-
ny obywatel � bezpieczne pañstwo, Lublin 1998, s. 83.

19 Art. 5 ust. 1�4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 355 ze zm.).

20 Art. 5 ust. 5�6 u.p.
21 Por. M. Czuryk, W³a�ciwo�æ Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz Ministra Obrony

Narodowej w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.),
Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2013, s. 62.
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spraw wewnêtrznych powo³uje i odwo³uje równie¿ Komendanta Sto³ecznego
Policji na wniosek Komendanta G³ównego Policji, z³o¿ony po zasiêgniêciu
opinii wojewody oraz Prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy22.

Ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych podlega Komendant
G³ówny Stra¿y Granicznej23. W �wietle art. 7 ustawy z dnia 12 pa�dziernika
2009 r. o ochronie granicy pañstwowej24 minister w³a�ciwy do spraw we-
wnêtrznych odpowiada za ochronê granicy pañstwowej na l¹dzie oraz na
morzu, a tak¿e za kontrolê ruchu granicznego. W imieniu ministra zadania
te s¹ realizowane przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, który
pe³ni funkcjê centralnego organu administracji rz¹dowej. Do kompetencji
ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych nale¿y wyst¹pienie do premie-
ra z wnioskiem o powo³anie i odwo³anie Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej oraz powo³anie i odwo³anie zastêpców Komendanta (na jego wnio-
sek)25. Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych powo³uje i odwo³uje
ponadto � na wniosek Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej � komen-
danta oddzia³u Stra¿y Granicznej (art. 5 u.SG).

W razie powstania wakatu na stanowiska Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych powierza pe³nie-
nie jego obowi¹zków jednemu z jego zastêpców do czasu powo³ania nowego
Komendanta, ale na okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. Podobnie jest
w przypadku czasowej niemo¿no�ci sprawowania funkcji przez Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej. W takiej sytuacji minister w³a�ciwy do spraw
wewnêtrznych, do czasu ustania przeszkody, ale na okres nie d³u¿szy ni¿
sze�æ miesiêcy, powierza pe³nienie obowi¹zków Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej jednemu z jego zastêpców.

Ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych podlega Szef BOR. Jest
on powo³ywany i odwo³ywany przez premiera, ale minister w³a�ciwy do spraw
wewnêtrznych wystêpuje z odpowiednim wnioskiem. W zakresie swoich kom-
petencji minister powo³uje i odwo³uje na wniosek Szefa BOR jego zastêp-
ców26. Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych razie opró¿nienia stano-
wiska Szefa BOR powierza pe³nienie jego obowi¹zków jednemu z jego
zastêpców, ale na okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. Z kolei w razie czaso-
wej niemo¿liwo�ci sprawowania funkcji przez Szefa BOR, minister w³a�ciwy
do spraw wewnêtrznych powierza pe³nienie obowi¹zków Szefa BOR jedne-

22 Art. 6b u.p.
23 Art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 pa�dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (t.j. Dz.U.

z 2014 r., poz. 1402 ze zm.).
24 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 930 ze zm.
25 Art. 3 u.SG.
26 Art. 6 ust. 1�4 Ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (t.j. Dz.U.

z 2014 r., poz. 170 ze zm.).
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mu z jego zastêpców na okres nie d³u¿szy ni¿ sze�æ miesiêcy. Zastêpców Sze-
fa BOR, na wniosek Szefa BOR, powo³uje i odwo³uje minister w³a�ciwy do
spraw wewnêtrznych. Biuro Ochrony Rz¹du, jak te¿ i inne formacje tego
rodzaju jest organizacj¹ zhierarchizowan¹, na której czele stoi kierownik,
nazwany przez ustawodawcê Szefem BOR26.

Na podstawie art. 17 u.p.o.o. ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrz-
nych podlega Szef Obrony Cywilnej Kraju jako centralny organ administra-
cji rz¹dowej w sprawach obrony cywilnej. W ramach kompetencji nadzorczych
minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych wystêpuje do Prezesa Rady Mini-
strów z wnioskiem o powo³anie i odwo³anie Szefa Obrony Cywilnej Kraju27.

4.5.4.5.4.5.4.5.4.5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji)

Jednostk¹ obs³uguj¹c¹ ministra jest ministerstwo. W �wietle art. 39 u.RM
ministerstwo tworzy, znosi lub przekszta³ca Rada Ministrów, w drodze roz-
porz¹dzenia. W razie zniesienia lub przekszta³cenia ministerstwa, Prezes
Rady Ministrów okre�la, w drodze zarz¹dzenia, przeznaczenie sk³adników
maj¹tkowych, bêd¹cych w posiadaniu tego ministerstwa oraz ustala pod-
miot i sposób przekazania spraw wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem
jego zniesienia lub przekszta³cenia. Na podstawie tego przepisu Rada Mini-
strów wyda³a rozporz¹dzenie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworze-
nia Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji28. Istot¹ przekszta³-
cenia jest w³¹czenie do dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych,
obs³uguj¹cego sprawy dzia³u sprawy wewnêtrzne, komórek organizacyjnych
dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obs³uguj¹cych
sprawy dzia³ów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszo-
�ci narodowe i etniczne oraz pracowników obs³uguj¹cych te dzia³y.

W sk³ad ministerstwa wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1) departamenty � przeznaczone do realizacji merytorycznych zadañ mini-
sterstwa; 2) biura � realizuj¹ce zadania w zakresie obs³ugi ministerstwa;
3) sekretariaty � obs³uguj¹ce ministra, komitety, rady zespo³y; 4) wydzia³y,
referaty, zespo³y � jako komórki organizacyjne wewn¹trz departamentów
i biur. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ ministerstwa okre�la jego sta-

26 J. Lipski, (w:) K. Zeidler (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rz¹du. Komentarz, War-
szawa 2008, s. 27.

27 M. Karpiuk, Instytucja obrony cywilnej, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo
obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014, s. 281 i n.; A. Wo³oszyn-Cichoc-
ka, Obrona cywilna, (w:) M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpieczeñstwa we-
wnêtrznego, Warszawa 2014, s. 171 i n.

28 Dz.U. z 2015 r., poz. 1946.
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tut, nadany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarz¹dzenia. Z kolei
minister ustala, w drodze zarz¹dzenia, regulamin organizacyjny minister-
stwa okre�laj¹cy zakres zadañ i tryb pracy komórek organizacyjnych mini-
sterstwa oraz jednostek podleg³ych i nadzorowanych przez ministra.

Na podstawie art. 39 ust. 5 u.RM Prezes Rady Ministrów wyda³ Za-
rz¹dzenie Nr 93 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Mini-
sterstwu Spraw Wewnêtrznych29. Po utworzeniu na nowo Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji pod koniec 2015 r. premier nie wyda³
� jak do tej pory � zarz¹dzenia nadaj¹cego statut ministerstwu.

Prawid³owe wykonywanie zadañ okre�lonych przez ministra, sekreta-
rza stanu i podsekretarza stanu zapewnia dyrektor generalny ministerstwa.
Do jego kompetencji nale¿y zatwierdzanie wewnêtrznych regulaminów or-
ganizacyjnych komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek orga-
nizacyjnych podleg³ych ministrowi.

W �wietle art. 37 ust. 1 u.RM minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych
wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, gabi-
netu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzêdu. Zakres czyn-
no�ci sekretarza i podsekretarza stanu ustala minister, zawiadamiaj¹c o tym
Prezesa Rady Ministrów. Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powo³uje
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra. Sekretarza i podsekretarza
stanu odwo³uje Prezes Rady Ministrów. Ministra w³a�ciwego do spraw we-
wnêtrznych zastêpuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub
podsekretarz stanu, je¿eli sekretarz stanu nie zosta³ powo³any.

29 M.P. Nr 106, poz. 1071.
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RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     VVVVV

Zadania i kompetencjeZadania i kompetencjeZadania i kompetencjeZadania i kompetencjeZadania i kompetencje
Ministra Obrony Narodowej w zakresieMinistra Obrony Narodowej w zakresieMinistra Obrony Narodowej w zakresieMinistra Obrony Narodowej w zakresieMinistra Obrony Narodowej w zakresie

bezpieczeństwa państwabezpieczeństwa państwabezpieczeństwa państwabezpieczeństwa państwabezpieczeństwa państwa

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. PPPPPozycja ustrojowa Ministra Obrony Narodowejozycja ustrojowa Ministra Obrony Narodowejozycja ustrojowa Ministra Obrony Narodowejozycja ustrojowa Ministra Obrony Narodowejozycja ustrojowa Ministra Obrony Narodowej

Pozycjê ustrojow¹ Ministra Obrony Narodowej determinuje fakt, ¿e jest
cz³onkiem cia³a kolegialnego � Rady Ministrów, konstytucyjnego organu
w³adzy wykonawczej, oraz kierownikiem wyodrêbnionego ustawowo dzia³u
administracji rz¹dowej (resortu)1.

Zgodnie z postanowieniami art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2 Minister Obrony Narodowej obligatoryjnie
wchodzi w sk³ad Rady Ministrów jako jej cz³onek (podobnie jak Prezes Rady
Ministrów, Minister Sprawiedliwo�ci, minister w³a�ciwy do spraw zagra-
nicznych i pozostali ministrowie). Ponadto w sk³ad Rady Ministrów mog¹
wchodziæ wicepremierzy oraz przewodnicz¹cy komitetów okre�lonych w usta-
wach. Artyku³ 149 przewiduje dwie kategorie ministrów: kieruj¹cych dzia³a-
mi administracji rz¹dowej (tzw. ministrowie resortowi) oraz ministrów powo-
³anych do wype³niania zadañ wyznaczonych przez premiera (tzw. ministrowie
bez teki)3. Minister Obrony Narodowej jest ministrem resortowym i z tego
tytu³u przys³uguje mu status jednoosobowego centralnego organu administracji
rz¹dowej. Konstytucja wyposa¿y³a go w wa¿ne uprawnienie, jakim jest mo¿li-
wo�æ wydawania rozporz¹dzeñ (aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego)
i zarz¹dzeñ (aktów prawa wewnêtrznego).

1 Zob. szerzej: K. Dunaj, Miejsce i rola Ministra Obrony Narodowej w systemie kiero-
wania bezpieczeñstwem narodowym, (w:) W. Kitler (red.), Minister Obrony Narodowej i Na-
czelny Dowódca Si³ Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeñstwem narodowym RP, War-
szawa 2013, s. 73 i n.

2 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
3 Konstytucja formalnie nie ró¿nicuje pozycji ministrów, chocia¿ nie przyznaje mini-

strowi bez teki prawa do wydawania rozporz¹dzeñ.
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Minister Obrony Narodowej cieszy siê szczególn¹ pozycj¹ ustrojow¹,
wyró¿niaj¹c¹ go spo�ród innych ministrów resortowych. O jego randze najle-
piej �wiadczy fakt, ¿e jest jedynym � obok Ministra Sprawiedliwo�ci � mini-
strem wymienionym z nazwy w³asnej przez ustrojodawcê w przepisach Kon-
stytucji (art. 134 ust. 2 i 5)4. Konsekwencj¹ unormowañ konstytucyjnych jest
obowi¹zek powo³ania w sk³ad rz¹du Ministra Obrony Narodowej5. Prezes Rady
Ministrów nie mo¿e powierzyæ jego obowi¹zków innemu cz³onkowi gabinetu.

Jest to równie¿ jedyny minister, którego podstaw¹ dzia³ania jest nie
tylko ustawa z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej6,
ale równie¿ ustawa szczególna, tj. ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzê-
dzie Ministra Obrony Narodowej7. Wraz z wej�ciem w ¿ycie u.dz.a.rz. na
mocy jej art. 96 ust. 1 utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹ ustawy, które by³y dawniej
podstaw¹ dzia³ania poszczególnych ministrów. Jedyny wyj¹tek dotyczy ustawy
o Ministrze Obrony Narodowej (art. 96 ust. 2 u.dz.a.rz.)8.

Minister Obrony Narodowej � jako minister resortowy � jest kierowni-
kiem wyodrêbnionego ustawowo dzia³u administracji rz¹dowej (obrona na-
rodowa). Zgodnie z art. 19 u.dz.a.rz. dzia³ obrona narodowa obejmuje,
w czasie pokoju, sprawy obrony pañstwa oraz Si³ Zbrojnych, udzia³u Rzeczy-
pospolitej Polskiej w wojskowych przedsiêwziêciach organizacji miêdzyna-
rodowych oraz w zakresie wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ militarnych, wy-
nikaj¹cych z umów miêdzynarodowych oraz umów offsetowych. Minister
w³a�ciwy do spraw obrony narodowej jest to¿samy z Ministrem Obrony Na-
rodowej, o którym mowa w art. 134 Konstytucji (art. 19 ust. 2 u.dz.a.rz.).
Z tego te¿ powodu ministrowi temu premier powierza tylko jeden dzia³ ad-
ministracji rz¹dowej (�obrona narodowa�), podobnie zreszt¹ jak Ministrowi
Sprawiedliwo�ci, który kieruje dzia³em �sprawiedliwo�æ�9. Z racji na spra-

4 Konstytucja wskazuje równie¿ na konieczno�æ funkcjonowania w ³onie Rady Mini-
strów ministra w³a�ciwego do spraw zagranicznych (art. 133 ust 3), niemniej ustrojodawca
nie u¿y³ w tym miejscu nazwy w³asnej, wskazuj¹c jedynie w³a�ciwo�æ tego¿ ministra.

5 Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2008 r., K 52/07, OTK ZU 2008, Nr 5A, poz. 88;
M. Chmaj, M. Mistygacz, J. Szymanek, Ministrowie, (w:) B. Szmulik, K. Miaskowska-Dasz-
kiewicz (red.), Administracja publiczna, t. I, Ustrój administracji pañstwowej centralnej.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 233; R. Balicki, Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Si³ami
Zbrojnymi (wybrane problemy), �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2014, Nr 2, s. 18.

6 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 812 ze zm.
7 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 189 ze zm.
8 Z. Morawski, Status prawny Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalne-

go. Analiza prawnoustrojowa, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2011, Nr 4, s. 82.
9 Jednak¿e w przeciwieñstwie do Ministra Obrony Narodowej, pozycji ustrojowej Mi-

nistra Sprawiedliwo�ci nie wyznacza odrêbna ustawa. Pod tym wzglêdem regulacja prawna
urzêdu Ministra Obrony Narodowej pozostaje specyficzna. Zob. J. Padzik, Prawnoustrojowa
pozycja Ministra Obrony Narodowej w systemie organów administracji rz¹dowej, �Bezpie-
czeñstwo Narodowe� 2011, Nr 4, s. 102�103.
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wowanie funkcji cz³onka Rady Ministrów odpowiedzialnego za dzia³ obrona
narodowa Minister Obrony Narodowej kieruje terenowymi organami wyko-
nawczymi w sprawach operacyjno-obronnych i rz¹dowej administracji nie-
zespolonej (art. 2 pkt 21 u.MON).

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. Minister Obrony Narodowej jako organ sprawującyMinister Obrony Narodowej jako organ sprawującyMinister Obrony Narodowej jako organ sprawującyMinister Obrony Narodowej jako organ sprawującyMinister Obrony Narodowej jako organ sprawujący
bezpośrednie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RPbezpośrednie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RPbezpośrednie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RPbezpośrednie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RPbezpośrednie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

w czasie pokojuw czasie pokojuw czasie pokojuw czasie pokojuw czasie pokoju

Minister Obrony Narodowej jest cz³onkiem Rady Ministrów zajmuj¹-
cym kluczowe miejsce w systemie bezpieczeñstwa pañstwa. Pierwszorzêdne
znaczenie ma fakt sprawowania przez niego funkcji bezpo�redniego zwierzch-
nika Si³ Zbrojnych. Z tego tytu³u odgrywa podstawow¹ rolê w sprawowaniu
cywilnej i demokratycznej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi (art. 26 ust. 2 Kon-
stytucji). Dlatego te¿ Ministrem obrony Narodowej nie mo¿e byæ ¿o³nierz
w czynnej s³u¿bie wojskowej10. Wa¿n¹ rolê w zapewnieniu cywilnej i demo-
kratycznej kontroli nad armi¹ ma równie¿ premier, który w ramach swoich
konstytucyjnych zadañ mo¿e koordynowaæ i kontrolowaæ pracê cz³onków Rady
Ministrów (art. 148 pkt 5), a wiêc tak¿e Ministra Obrony Narodowej.
W ramach tego zadania premier mo¿e ¿¹daæ od ministra wszelkiego rodzaju
informacji, sprawozdañ, czy innych dokumentów11.

Fakt, ¿e Minister Obrony Narodowej jest organem za po�rednictwem
którego Prezydent sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Si³ami Zbroj-
nymi (art. 1 ust. 1 u.MON), uzasadnia przyczynê funkcjonowania Ministra
Obrony Narodowej na podstawie ustawy partykularnej (niezale¿nie od wi¹-
¿¹cych go równie¿ przepisów u.dz.a.rz.). Jest ni¹ fakt �po�redniczenia�
w sprawowaniu przez Prezydenta funkcji najwy¿szego zwierzchnika nad Si-
³ami Zbrojnymi w czasie pokoju, o którym mowa w art. 134 ust. 2 Konstytu-
cji. Konsekwencj¹ tego przepisu jest zasada bezpo�redniej podleg³o�ci Si³
Zbrojnych Ministrowi Obrony Narodowej, z której wynika mo¿liwo�æ dowo-
dzenia przez Ministra podleg³ymi mu jednostkami12.

10 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 193.

11 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2015, s. 290.
12 Zagadnienie to wzbudza pewne kontrowersje w literaturze konstytucyjnoprawnej.

Wart jest odnotowania zw³aszcza najnowszy pogl¹d w tej sprawie autorstwa A. Bieñ-Kaca³y
i T. Kaca³y, Zwierzchnictwo, kierowanie i dowodzenie w Si³ach Zbrojnych RP na tle regulacji
konstytucyjnej, �Przegl¹d Sejmowy� 2015, Nr 5, s. 49 i n. Autorzy rezerwuj¹ formu³ê dowo-
dzenia jedynie do stosunków wewn¹trzwojskowych. Zob. tak¿e W. Sokolewicz, Wojsko i kon-
stytucja, Warszawa 2015, s. 126�129.
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Zasada bezpo�redniej podleg³o�ci Si³ Zbrojnych Ministrowi Obrony Na-
rodowej wynika w sposób niedwuznaczny z art. 5 u.MON. Zgodnie z posta-
nowieniami tego przepisu Ministrowi Obrony Narodowej podlegaj¹ bezpo-
�rednio: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny
Rodzajów Si³ Zbrojnych oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Si³ Zbrojnych.

Na mocy nowelizacji u.MON z 2013 r.13 skre�lony zosta³ przepis, na
mocy którego Szef Sztabu Generalnego dowodzi³ w imieniu Ministra Obrony
Narodowej Si³ami Zbrojnymi w czasie pokoju14. Ustawa w aktualnej wersji
nie upowa¿nia ¿adnego innego dowódcy do dowodzenia Si³ami Zbrojnymi
w czasie pokoju w imieniu Ministra Obrony Narodowej. Nale¿y wiêc do-
mniemywaæ, ¿e aktualnie minister wype³nia owo zadanie bezpo�rednio. Szko-
da tylko, ¿e taki wniosek nie wyp³ywa expressis verbis ze znowelizowanych
przepisów u.MON. Kierowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, to wszak co
innego ni¿ dowodzenie. Mo¿na wiêc by zadaæ stosowne pytanie, kto dowodzi
Si³ami Zbrojnymi w czasie pokoju. Ustawodawca nie udziela na to pytanie
bezpo�redniej odpowiedzi, w zwi¹zku z czym nale¿y odwo³aæ siê do postano-
wieñ art. 134 ust. 2 Konstytucji, z którego wynika, ¿e jest nim Minister
Obrony Narodowej. Z pewno�ci¹ za� kompetencji dowodzenia Si³ami Zbroj-
nymi w czasie pokoju nie mo¿na przypisaæ Prezydentowi, gdy¿ dosz³oby wów-
czas do naruszenia przytoczonego przepisu konstytucyjnego. Trudno zatem
powiedzieæ, dlaczego ustawodawca nie zdecydowa³ siê wprost na okre�lenie
Ministra Obrony Narodowej mianem dowodz¹cego Si³ami Zbrojnymi w cza-
sie pokoju.

W �wietle art. 5 ust. 2 u.MON ministrowi podlega S³u¿ba Kontrwywia-
du Wojskowego i S³u¿ba Wywiadu Wojskowego na zasadach okre�lonych
w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S³u¿bie Wywiadu Wojskowego15 oraz ¯andarmeria Wojskowa na zasadach
okre�lonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porz¹dkowych16. Minister Obrony Narodowej nadzoru-
je dzia³alno�æ SKW i SWW, wystêpuje do premiera z wnioskiem o powo³anie
i odwo³anie szefów tych s³u¿b, za� w zakresie w³asnych kompetencji powo³uje
ich zastêpców. Przejawem sprawowania nadzoru przez Ministra Obrony Na-
rodowej nad SKW i SWW jest okre�lanie kierunków ich dzia³ania w drodze
wytycznych, przyjmowanie rocznych planów dzia³ania oraz sprawozdañ.

13 Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony
Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 852). Zob. wiêcej: K. Dunaj,
Minister Obrony Narodowej jako bezpo�redni zwierzchnik Si³ Zbrojnych (w �wietle najnow-
szych zmian ustawodawczych), �Bezpieczeñstwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydzia-
³u Bezpieczeñstwa Akademii Obrony Narodowej� 2014, Nr 4, s. 39 i n.

14 By³ to art. 6 ust. 1 u.MON.
15 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 253 ze zm. 
16 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 568 ze zm. 
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Na podstawie art. 2 u.MON do zakresu dzia³ania Ministra Obrony Na-
rodowej nale¿y: 1) kierowanie w czasie pokoju ca³okszta³tem dzia³alno�ci Si³
Zbrojnych; 2) przygotowywanie za³o¿eñ obronnych Pañstwa, 3) formowanie,
przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawa-
nie im etatów; 4) realizowanie generalnych za³o¿eñ, decyzji i wytycznych
Rady Ministrów w zakresie obrony Pañstwa i koordynowanie realizacji wy-
nikaj¹cych z nich zadañ; 5) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez
Radê Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacj¹ zadañ obronnych przez
organy administracji rz¹dowej, organy jednostek samorz¹du terytorialnego,
instytucje pañstwowe, przedsiêbiorców i inne podmioty; 6) sprawowanie ogól-
nego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowi¹zku obro-
ny; 7) kierowanie administracj¹ rezerw osobowych dla celów powszechnego
obowi¹zku obrony; 8) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udzia³u
Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsiêwziêciach organizacji miê-
dzynarodowych oraz w zakresie wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ militar-
nych, wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych; 9) zawieranie umów miê-
dzynarodowych wynikaj¹cych z decyzji Rady Ministrów, dotycz¹cych udzia³u
polskich kontyngentów wojskowych w miêdzynarodowych misjach pokojo-
wych i akcjach humanitarnych oraz æwiczeñ wojskowych prowadzonych wspól-
nie z innymi pañstwami lub organizacjami miêdzynarodowymi. Na podsta-
wie art. 10 ust. 1 u.MON Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie z dnia
9 lipca 1996 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Obrony
Narodowej17.

Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, w sk³ad którego wchodzi Sztab Generalny Woj-
ska Polskiego. Organizacjê ministerstwa reguluje Zarz¹dzenie Nr 82 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Mini-
sterstwu Obrony Narodowej18, wydane na podstawie art. 10 ust. 2 u.MON.
Zgodnie z jego postanowieniami w sk³ad Ministerstwa wchodzi Gabinet
Polityczny Ministra oraz nastêpuj¹ce komórki organizacyjne: Centrum Ope-
racyjne Ministra Obrony Narodowej, Departament Administracyjny, Depar-
tament Bud¿etowy, Departament Infrastruktury, Departament Kadr, De-
partament Kontroli, Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
Departament Ochrony Informacji Niejawnych, Departament Polityki Bez-
pieczeñstwa Miêdzynarodowego, Departament Polityki Zbrojeniowej, Depar-
tament Prawny, Departament Wojskowej S³u¿by Zdrowia, Departament
Spraw Socjalnych, Departament Strategii i Planowania Obronnego, Depar-
tament Wojskowych Spraw Zagranicznych, Departament Komunikacji Spo-

17 Dz.U. Nr 94, poz. 426 ze zm. 
18 M.P. z 2015 r., poz. 32.
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³ecznej, Biuro Audytu Wewnêtrznego, Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro
Skarg i Wniosków, Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych oraz Biuro
do Spraw Umów Offsetowych. Sztab Generalny Wojska Polskiego, stanowi¹-
cy czê�æ ministerstwa, tworzony jest przez nastêpuj¹ce komórki organiza-
cyjne: Zarz¹d Organizacji i Uzupe³nieñ � P1, Zarz¹d Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych � P2, Zarz¹d Planowania U¿ycia Si³ Zbrojnych i Szkole-
nia � P3/P7, Zarz¹d Logistyki � P4, Zarz¹d Planowania i Programowania
Rozwoju Si³ Zbrojnych � P5, Zarz¹d Kierowania i Dowodzenia � P6 oraz
Zarz¹d Planowania Rzeczowego � P8.

Artyku³ 3 u.MON powierza Ministrowi Obrony Narodowej kierowanie
dzia³alno�ci¹ Ministerstwa Obrony Narodowej i Si³ Zbrojnych bezpo�rednio
lub przy pomocy sekretarza stanu lub sekretarzy stanu i podsekretarzy sta-
nu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Ro-
dzajów Si³ Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Si³ Zbrojnych.

W �wietle art. 4 u.MON Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpo-
�rednio lub przy pomocy wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza
stanu nadzór nad gospodark¹ finansow¹, realizacj¹ polityki kadrowej i per-
sonalnej, dzia³alno�ci¹ kontroln¹, dzia³alno�ci¹ obs³ugi prawnej, realizacj¹
polityki obronnej, kontaktami miêdzynarodowymi, planowaniem, programo-
waniem i koordynacj¹ pozamilitarnych przygotowañ obronnych, realizacj¹
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadañ inwestycyjnych okre�lonych
w Programie NSIP19 oraz nad dzia³alno�ci¹ duszpasterstw wojskowych.

W razie nieobecno�ci Ministra Obrony Narodowej, jego obowi¹zki pe³ni
sekretarz stanu lub wyznaczony podsekretarz stanu w ramach pe³nomoc-
nictw udzielonych przez ministra (art. 3 ust. 2 u.MON). Natomiast w razie
nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolno�ci do wyko-
nywania obowi¹zków, ministra zastêpuje Prezes Rady Ministrów lub inny wska-
zany przez Prezesa Rady Ministrów cz³onek Rady Ministrów (art. 36 u.RM).

5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. KKKKKompetencje Ministra Obrony Narodowejompetencje Ministra Obrony Narodowejompetencje Ministra Obrony Narodowejompetencje Ministra Obrony Narodowejompetencje Ministra Obrony Narodowej
w zakresie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPw zakresie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPw zakresie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPw zakresie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPw zakresie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Prawn¹ podstaw¹ dowodzenia przez Ministra Obrony Narodowej Si³ami
Zbrojnymi w czasie pokoju � obok art. 134 ust. 2 Konstytucji � jest art. 9
ust. 2 u.MON. Przepis ten g³osi, i¿ w stosunku do osób pe³ni¹cych czynn¹

19 Program NSIP (NATO Security Investment Programme) jest to program Inwestycji
NATO w dziedzinie bezpieczeñstwa stworzony w celu wspólnego finansowania projektów
umo¿liwiaj¹cych osi¹ganie przez Sojuszu Pó³nocnoatlantycki okre�lonych zdolno�ci obron-
nych. Program obejmuje realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych z budow¹, rozbudow¹ i re-
montami infrastruktury wojskowej oraz pozyskaniem zasobów materialnych niezbêdnych
do osi¹gniêcia tych zdolno�ci.
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s³u¿bê wojskow¹, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decy-
zje Ministra Obrony Narodowej maj¹ moc rozkazu wojskowego. W �wietle
aktualnej struktury dowodzenia Si³ami Zbrojnymi (obowi¹zuj¹cej od 1 stycz-
nia 2014 r.) nie znajduje uzasadnienia wyró¿nienie przez ustawodawcê Sze-
fa Sztabu Generalnego jako adresata rozkazów Ministra Obrony Narodowej.
Przepis ten mia³ sens w poprzednio obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, gdy
Szef Sztabu Generalnego � jako najwy¿szy rang¹ oficer Wojska Polskiego
w czynnej s³u¿bie wojskowej � podlega³ bezpo�rednio Ministrowi Obrony
Narodowej. Z chwil¹ utraty swojego szczególnego statusu sta³ siê jednym
z trzech równorzêdnych dowódców Si³ Zbrojnych. Komentowany przepis na-
le¿a³oby wiêc uzupe³niæ o Dowódcê Generalnego i Dowódcê Operacyjnego
jako adresatów rozkazów Ministra Obrony Narodowej.

Jako bezpo�redni zwierzchnik Si³ Zbrojnych Minister Obrony Narodowej
mo¿e zdecydowaæ w okre�lonych sytuacjach dopuszczonych ustaw¹ o u¿yciu
Si³ Zbrojnych. Nie mo¿e byæ to jednak przypadek u¿ycia Si³ Zbrojnych do obro-
ny pañstwa, gdy¿ decyzjê w tej mierze Konstytucja zastrzega na rzecz Prezy-
denta, który wydaje stosowne postanowienie na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów (art. 136 Konstytucji). Niemniej Konstytucja dopuszcza równie¿ u¿ycie
Si³ Zbrojnych do obrony przed zagro¿eniami wewnêtrznymi, o czym �wiad-
cz¹ ich zadania okre�lone w art. 26 Konstytucji. W takich wypadkach decy-
zjê o u¿yciu Si³ Zbrojnych mo¿e podj¹æ Minister Obrony Narodowej.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji20 przyznaje Ministrowi Obro-
ny Narodowej prawo do podjêcia decyzji o u¿yciu Si³ Zbrojnych w celu udzie-
lenia pomocy oddzia³om i pododdzia³om Policji, na wniosek ministra w³a�ci-
wego do spraw wewnêtrznych, ale tylko w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki.
Je�li bowiem nie zachodzi ta przes³anka, decyzjê o u¿yciu Si³ Zbrojnych po-
dejmuje Prezydent na wniosek premiera (art. 18 ust. 3 u.p.). Minister Obro-
ny Narodowej okre�la zakres i formê pomocy, jak równie¿ zawiadamia o niej
niezw³ocznie Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów (art. 18 ust. 5 u.p.). Pre-
zydent niezw³ocznie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu lub uchyleniu
tej decyzji (art. 18 ust. 6 u.p.).

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹-
dzaniu kryzysowym21 je¿eli w sytuacji kryzysowej u¿ycie innych si³ i �rod-
ków jest niemo¿liwe lub mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce, Minister Obrony
Narodowej, na wniosek wojewody, mo¿e przekazaæ do jego dyspozycji podod-
dzia³y lub oddzia³y Si³ Zbrojnych wraz ze skierowaniem ich do wykonywania
zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Koordynowanie udzia³u oddzia-
³ów Si³ Zbrojnych, w zale¿no�ci od obszaru wystêpowania zagro¿eñ, zapew-

20 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.
21 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.
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nia odpowiednio wojewoda, starosta lub wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Dowodzenie oddzia³ami Si³ Zbrojnych odbywa siê na zasadach okre�lonych
w regulaminach wojskowych i wed³ug procedur obowi¹zuj¹cych w Si³ach
Zbrojnych. U¿ycie oddzia³ów Si³ Zbrojnych w sytuacji kryzysowej nie mo¿e
zagroziæ ich zdolno�ci do realizacji zadañ wynikaj¹cych z Konstytucji RP
i ratyfikowanych umów miêdzynarodowych.

Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzjê o u¿yciu Si³ Zbrojnych
równie¿ na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klêski ¿ywio³owej22. Je¿eli u¿ycie innych si³ i �rodków jest niemo¿-
liwe lub niewystarczaj¹ce, Minister Obrony Narodowej mo¿e przekazaæ do
dyspozycji wojewody, na którego obszarze dzia³ania wystêpuje klêska ¿ywio-
³owa, pododdzia³y lub oddzia³y Si³ Zbrojnych, wraz ze skierowaniem ich do
wykonywania zadañ zwi¹zanych z zapobie¿eniem skutkom klêski ¿ywio³o-
wej lub ich usuniêciem.

Z kolei ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹tkowym23, okre-
�laj¹c w art. 11 ust. 1 mo¿liwo�æ zaanga¿owania Si³ Zbrojnych w dzia³ania
zmierzaj¹ce do przywrócenia normalnego funkcjonowania pañstwa, je¿eli
dotychczas zastosowane si³y i �rodki zosta³y wyczerpane, nie przewiduje
udzia³u Ministra Obrony Narodowej w procedurze podjêcia decyzji w tej spra-
wie. Postanowienie o u¿yciu Si³ Zbrojnych wydaje bowiem Prezydent na
wniosek Prezesa Rady Ministrów. Minister Obrony Narodowej nie mo¿e zde-
cydowaæ o u¿yciu Si³ Zbrojnych nawet w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki.
Regulacja taka wynika zapewne z faktu, ¿e premier jest administratorem
stanu wyj¹tkowego, za� Minister Obrony Narodowej w zasadzie nie podej-
muje nadzwyczajnych �rodków w ramach jego re¿imu. Bardziej zastanawia-
j¹cy jest fakt, dlaczego premier nie mo¿e podj¹æ samodzielnie decyzji o u¿y-
ciu Si³ Zbrojnych w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki.

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. PPPPPozostałe kompetencje Ministra Obrony Narodowejozostałe kompetencje Ministra Obrony Narodowejozostałe kompetencje Ministra Obrony Narodowejozostałe kompetencje Ministra Obrony Narodowejozostałe kompetencje Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej24 Minister Obrony Narodowej:
1) nadaje etaty jednostkom wojskowym (art. 3 ust. 5); 2) tworzy, przekszta³-
ca i znosi garnizony, wyznacza i okre�la zadania ich dowódców, siedziby
i terytorialny zasiêg w³a�ciwo�ci (art. 3a); 3) tworzy, przekszta³ca i znosi
wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupe³nieñ (art. 14
ust. 6 zd. pierwsze); 4) prowadzi na szczeblu centralnym dla terytorium ca³ego

22 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.
23 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1191.
24 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827.
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pañstwa ewidencjê wojskow¹ osób podlegaj¹cych rejestracji, kwalifikacji woj-
skowej oraz obowi¹zkowi czynnej s³u¿by wojskowej (art. 49 ust. 1 pkt 1);
5) wydaje regulaminy i rozkazy okre�laj¹ce sposób odbywania czynnej s³u¿-
by wojskowej oraz obowi¹zki i uprawnienia ¿o³nierzy (art. 63); 6) mianuje na
stopnie wojskowe szeregowych i podoficerów oraz stopnie oficerskie (art. 76
ust. 3), 7) wystêpuje do Prezydenta z wnioskiem o mianowanie na pierwszy
stopieñ oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie genera³ów i ad-
mira³ów (art. 76 ust. 4�5); 8) wyra¿a zgodê na s³u¿bê w obcym wojsku lub
obcej organizacji wojskowej wobec obywateli polskich bêd¹cych by³ymi ¿o³-
nierzami zawodowymi, a w stosunku do pozosta³ych osób wyra¿a opiniê
w tej sprawie (zgody udziela minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych)
� art. 199d ust. 1�2.

Minister Obrony Narodowej jest � obok ministra w³a�ciwego do spraw
wewnêtrznych � jednym z dwóch zastêpców przewodnicz¹cego Rz¹dowego
Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego (art. 8 ust. 2 pkt 2 u.z.k.). Minister Obro-
ny Narodowej � jako minister kieruj¹cy dzia³em administracji rz¹dowej
� opracowuje plany zarz¹dzania kryzysowego, w których w szczególno�ci
uwzglêdnia siê: analizê i ocenê mo¿liwo�ci wyst¹pienia zagro¿eñ, szczegó³o-
we sposoby i �rodki reagowania na zagro¿enia oraz ograniczania i likwidacji
ich skutków, organizacjê monitoringu zagro¿eñ i realizacjê zadañ sta³ego
dy¿uru w ramach podwy¿szania gotowo�ci obronnej pañstwa, jak równie¿
organizacjê realizacji zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej (art.
12 ust. 2 u.z.k.).

Minister Obrony Narodowej, jak wspomniano wy¿ej, sprawuje nadzór
nad podleg³ymi mu wojskowymi s³u¿bami wojskowymi (SKW i SWW),
z uwzglêdnieniem uprawnieñ Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Koor-
dynatora S³u¿b Specjalnych � je�li zosta³ powo³any.

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. Uprawnienia nadzwyczajne Ministra Obrony NarodowejUprawnienia nadzwyczajne Ministra Obrony NarodowejUprawnienia nadzwyczajne Ministra Obrony NarodowejUprawnienia nadzwyczajne Ministra Obrony NarodowejUprawnienia nadzwyczajne Ministra Obrony Narodowej
w czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennego

Niezale¿nie od powy¿szych kompetencji Minister Obrony Narodowej mo¿e
korzystaæ z szeregu istotnych uprawnieñ nadzwyczajnych w razie wprowa-
dzenia stanu wojennego. Sama procedura wprowadzenia tego stanu rozpo-
czyna siê w kierowanym przez niego ministerstwie � z racji na zewnêtrzny
charakter zagro¿enia powoduj¹cego konieczno�æ wprowadzenia stanu wo-
jennego i zakres w³a�ciwo�ci dzia³u administracji rz¹dowej �obrona narodo-
wa�, który podlega w³a�ciwo�ci tego¿ ministra25.

25 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., Bia³ystok 2005, s. 60�61.



85

Po wprowadzeniu stanu wojennego pozycja ustrojowa Ministra Obrony
Narodowej ulega zasadniczej zmianie. Przede wszystkim objêcie obowi¹z-
ków przez Naczelnego Dowódcê Si³ Zbrojnych, co jest równoznaczne z zaist-
nieniem czasu wojny, powoduje, ¿e Minister Obrony Narodowej traci status
bezpo�redniego zwierzchnika Si³ Zbrojnych. Tak przynajmniej zdaje siê twier-
dziæ ustawodawca, skoro wprowadza zasadê bezpo�redniej podleg³o�ci Na-
czelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych Prezydentowi RP.

Wniosek ten potwierdzaj¹ przepisy art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia
2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³
Zbrojnych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym organom Rzeczypo-
spolitej Polskiej26 . Na ich podstawie Minister Obrony Narodowej: 1) doko-
nuje oceny zagro¿eñ wojennych i mo¿liwo�ci obronnych oraz formu³uje i przed-
stawia w³a�ciwym organom propozycje dotycz¹ce obrony pañstwa;
2) koordynuje realizacjê zadañ organów administracji rz¹dowej i jednostek
samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cych z zadañ dotycz¹cych obrony pañ-
stwa; 3) przedstawia w³a�ciwym organom potrzeby w zakresie �wiadczeñ
organów pañstwowych i jednostek samorz¹du terytorialnego, przedsiêbior-
ców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz si³
zbrojnych i obrony pañstwa; 4) sprawuje ogólny nadzór nad realizacj¹ zadañ
obronnych wykonywanych przez organy administracji rz¹dowej i jednostki
samorz¹du terytorialnego; 5) organizuje mobilizacyjne rozwiniêcie, uzupe³-
nianie i wyposa¿anie Si³ Zbrojnych oraz koordynuje realizacjê zadañ pañ-
stwa-gospodarza wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych. Powy¿sze kom-
petencje maj¹ charakter koordynuj¹co-wspomagaj¹cy i w ¿adnej mierze nie
upowa¿niaj¹ Ministra Obrony Narodowej do dowodzenia Si³ami Zbrojnymi
w czasie wojny.

5.6.5.6.5.6.5.6.5.6. TTTTTerenowe organy administracji wojskowejerenowe organy administracji wojskowejerenowe organy administracji wojskowejerenowe organy administracji wojskowejerenowe organy administracji wojskowej

W �wietle art. 14 u.p.o.o. terenowymi organami wykonawczymi Mini-
stra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rz¹dowej admi-
nistracji niezespolonej s¹ szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych oraz
wojskowi komendanci uzupe³nieñ. Szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych w sprawach wykonuj¹ w szczególno�ci zadania z zakresu: 1) organu
wy¿szego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
� Kodeks postêpowania administracyjnego27, w stosunku do wojskowych
komendantów uzupe³nieñ; 2) zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego

26 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.
27 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
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rozwiniêcia jednostek wojskowych; 3) koordynacji rozwijania i u¿ycia od-
dzia³ów i pododdzia³ów wojskowych na potrzeby zwalczania klêsk ¿ywio³o-
wych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz
ratowania lub ochrony zdrowia i ¿ycia ludzkiego; 4) gromadzenia informacji
na potrzeby realizacji przedsiêwziêæ wykonywanych w ramach obowi¹zków
pañstwa-gospodarza oraz planowania u¿ycia przydzielonych si³ i �rodków
do wsparcia wojsk sojuszniczych; 5) zapewniania uzupe³nienia potrzeb oso-
bowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonuj¹cych zadania
na rzecz obronno�ci lub bezpieczeñstwa pañstwa; 6) koordynacji czynno�ci
realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Na-
rodowych Si³ Rezerwowych; 7) udzia³u w realizacji zadañ z zakresu zarz¹-
dzania kryzysowego w województwie; 8) koordynacji przedsiêwziêæ prowa-
dzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej ¿o³nierzy
i osób zwolnionych z czynnej s³u¿by wojskowej oraz cz³onków ich rodzin (re-
konwersji); 9) organizowania szkoleñ lub kursów dla ¿o³nierzy rezerwy po-
siadaj¹cych nadane przydzia³y kryzysowe w celu nabywania przez nich kwa-
lifikacji przydatnych w Si³ach Zbrojnych, w tym wykorzystuj¹c równie¿
wspó³pracê z pracodawcami zatrudniaj¹cymi tych ¿o³nierzy; 10) planowania
wykorzystania si³ uk³adu pozamilitarnego na potrzeby obronne; 11) admini-
stracji rezerw osobowych i �wiadczeñ na rzecz obrony; 12) udzia³u w plano-
waniu przestrzennego zagospodarowania, ze wzglêdu na potrzeby obronno-
�ci i bezpieczeñstwa pañstwa; 13) wspó³pracy z innymi organami i podmiotami
w sprawach zwi¹zanych z obronno�ci¹ pañstwa.

Z kolei wojskowi komendanci uzupe³nieñ w sprawach wykonuj¹ w szcze-
gólno�ci zadania z zakresu: 1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwiniêcia jed-
nostek wojskowych; 2) administrowania rezerwami osobowymi; 3) �wiad-
czeñ na rzecz obrony; 4) wspó³pracy z innymi organami i podmiotami
w sprawach zwi¹zanych z obronno�ci¹ pañstwa; 5) rekrutacji i naboru ochot-
ników do czynnej s³u¿by wojskowej, w tym do zawodowej s³u¿by wojskowej
i s³u¿by kandydackiej; 6) udzia³u w realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego w ramach terytorialnego zasiêgu dzia³ania wojskowych komend
uzupe³nieñ; 7) promocji obronno�ci i s³u¿by wojskowej.
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RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     VIVIVIVIVI

Centralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro Antykorupcyjne

6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. Centralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro AntykorupcyjneCentralne Biuro Antykorupcyjne
– istota i właściwość– istota i właściwość– istota i właściwość– istota i właściwość– istota i właściwość

Wspó³cze�nie ochrona bezpieczeñstwa pañstwa stanowi zadanie szere-
gu s³u¿b pañstwowych tworz¹cych okre�lony system, który umownie mo¿na
nazwaæ instytucjonalnym systemem bezpieczeñstwa pañstwa. Do elemen-
tów tego systemu zalicza siê zarówno konstytucyjne organy w³adzy publicz-
nej, si³y zbrojne, s³u¿by policyjne, jak i s³u¿by specjalne1.

Ustawodawca tworzy CBA, jako s³u¿bê specjaln¹ w³a�ciw¹ do spraw
zwalczania korupcji w ¿yciu publicznym oraz gospodarczym, w szczególno�ci
w instytucjach pañstwowych i samorz¹dowych, a tak¿e do zwalczania dzia-
³alno�ci godz¹cej w interesy ekonomiczne pañstwa2. W sposób ogólny wska-
zuje siê wiêc na w³a�ciwo�æ CBA, któr¹ jest zwalczanie korupcji jak te¿ dzia-
³alno�ci godz¹cej w interesy ekonomiczne RP. Sfera, w któr¹ mo¿e ingerowaæ
ta s³u¿ba specjalna ze wzglêdu na korupcjê zosta³a okre�lona przez ustawo-
dawcê jako �¿ycie publiczne� oraz �¿ycie gospodarcze�, jest ona zatem bardzo
pojemna. W aspekcie podmiotowym ingerencja dotyczy przede wszystkim
instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, choæ u¿ycie zwrotu �w szczególno-
�ci� oznacza, ¿e kontroli mog¹ byæ poddane równie¿ instytucje niepubliczne.
W przypadku zwalczania dzia³alno�ci godz¹cej w interesy ekonomiczne pañ-
stwa ustawodawca zrezygnowa³ z podania przyk³adowego katalogu instytu-
cji kontrolowanych.

1 K. Walczuk, M. Bo¿ek, Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania organizacji i funk-
cjonowania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Siedlce 2015, s. 13�14. Istot¹ dzia³ania
s³u¿b specjalnych jest pozyskiwanie, analizowanie oraz przekazywanie organom pañstwa
informacji o zagro¿eniach dla jego bezpieczeñstwa, W. Kotowicz, S³u¿by specjalne w Polsce,
(w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski, W.T. Modzelewski, J. Wiêc³awski (red.), Podstawowe kate-
gorie bezpieczeñstwa narodowego, Olsztyn 2015, s. 311.

2 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411 ze zm.).
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Ze wzglêdu na potrzebê okre�lenia bardziej precyzyjnego zakresu w³a-
�ciwo�ci, podaje siê definicjê legaln¹ korupcji oraz dzia³alno�ci godz¹cej
w interesy ekonomiczne pañstwa, co pozwala wskazaæ granice, w ramach
których mo¿e siê poruszaæ CBA.

Jako korupcjê art. 1 ust. 3a u.CBA rozumie czyn, który: 1) polega na
obiecywaniu, proponowaniu lub wrêczaniu przez jak¹kolwiek osobê, bezpo-
�rednio lub po�rednio, jakichkolwiek nienale¿nych korzy�ci osobie pe³ni¹cej
funkcjê publiczn¹ dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian
za dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania w wykonywaniu jej funkcji; 2) polega
na ¿¹daniu lub przyjmowaniu przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ bezpo-
�rednio lub po�rednio, jakichkolwiek nienale¿nych korzy�ci dla niej samej
lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy
takich korzy�ci, w zamian za dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania w wykony-
waniu jej funkcji; 3) pope³niany jest w toku dzia³alno�ci gospodarczej, obej-
muj¹cej realizacjê zobowi¹zañ wzglêdem w³adzy (instytucji) publicznej, po-
legaj¹cy na obiecywaniu, proponowaniu lub wrêczaniu, bezpo�rednio lub
po�rednio, osobie kieruj¹cej jednostk¹ niezaliczan¹ do sektora finansów pu-
blicznych lub pracuj¹cej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jed-
nostki, jakichkolwiek nienale¿nych korzy�ci, dla niej samej lub na rzecz ja-
kiejkolwiek innej osoby, w zamian za dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania,
które narusza jej obowi¹zki i stanowi spo³ecznie szkodliwe odwzajemnienie;
4) pope³niany jest w toku dzia³alno�ci gospodarczej obejmuj¹cej realizacjê
zobowi¹zañ wzglêdem w³adzy (instytucji) publicznej, polegaj¹cy na ¿¹daniu
lub przyjmowaniu bezpo�rednio lub po�rednio przez osobê kieruj¹c¹ jednostk¹
niezaliczan¹ do sektora finansów publicznych lub pracuj¹c¹ w jakimkolwiek
charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienale¿nych korzy�ci
lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzy�ci dla niej samej
lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za dzia³anie lub zaniechanie
dzia³ania, które narusza jej obowi¹zki i stanowi spo³ecznie szkodliwe odwza-
jemnienie.

Z definicji legalnej zawartej w art. 1 ust. 4 u.CBA wynika, ¿e dzia³alno-
�ci¹ godz¹c¹ w interesy ekonomiczne pañstwa, w rozumieniu ustawy, jest
ka¿de zachowanie mog¹ce spowodowaæ w mieniu: 1) jednostki sektora finan-
sów publicznych3; 2) jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicz-

3 Jednostki sektora finansów publicznych to: 1) organy w³adzy publicznej, w tym orga-
ny administracji rz¹dowej, organy kontroli pañstwowej i ochrony prawa, jak te¿ s¹dy i try-
buna³y; 2) jednostki samorz¹du terytorialnego, jak te¿ ich zwi¹zki; 3) jednostki bud¿etowe;
4) samorz¹dowe zak³ady bud¿etowe; 5) agencje wykonawcze; 6) instytucje gospodarki bud¿e-
towej; 7) pañstwowe fundusze celowe; 8) Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i zarz¹dzane przez
niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego i fundusze zarz¹dzane
przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
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nych otrzymuj¹cej �rodki publiczne; 3) przedsiêbiorcy z udzia³em Skarbu
Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego � znaczn¹ szkodê4.

 W³a�ciwo�æ okre�lon¹ w art. 1 ust. 1 u.CBA uszczegó³awia art. 2
ust. 1 u.CBA w zakresie wskazanych tam czynów zabronionych. Wyliczenie
zadañ CBA nawi¹zuje do przestêpstw, które wystêpuj¹ w obowi¹zuj¹cych
przepisach karnych � kodeksowych i pozakodeksowych. Powy¿sze pozwala
generalnie stwierdziæ, ¿e je¿eli okre�lone przestêpstwo pozostaje w zwi¹zku
z korupcj¹, której definicja jest zawarta w u.CBA, to �ciganie tego typu prze-
stêpstw, ich rozpoznawanie, wykrywanie, czy te¿ im zapobieganie nale¿y do
obowi¹zków CBA5. Walka z korupcj¹ stanowi bardzo wa¿ny element syste-
mu przeciwdzia³ania zagro¿eniom funkcjonowania aparatu w³adzy i sfery
politycznej, gospodarczej b¹d� te¿ spo³ecznej6. Ustawodawca nie poprzesta³
na ogólnym wyznaczeniu zadañ CBA. W art. 2 u.CBA okre�li³ konkretne
zadania, które CBA ma wype³niaæ. Nale¿¹ do nich: rozpoznawanie, zapobie-
ganie i wykrywanie enumeratywnie wskazanych przestêpstw z zastrze¿e-
niem, ¿e zwalczanie tych przestêpstw nale¿y do zadañ CBA, o ile pozostaj¹
one w zwi¹zku z korupcj¹. Sam zwi¹zek danego zachowania z korupcj¹ nie
przes¹dza jeszcze o tym, ¿e zachowanie to wchodzi w zakres dzia³alno�ci
CBA. Konieczne jest równie¿, aby dany czyn stanowi³ jedno z przestêpstw
enumeratywnie wyliczonych w art. 2 ust. 1 u.CBA7.

Ze wzglêdu na istotê zadañ realizowanych przez CBA organy admini-
stracji rz¹dowej, organy samorz¹du terytorialnego, jak te¿ instytucje pañstwo-
we, na mocy art. 3 u.CBA zosta³y zobowi¹zane, w zakresie swojego dzia³ania,
do wspó³pracy z CBA, a w szczególno�ci udzielania pomocy w wykonywaniu
tych¿e zadañ. Wspó³praca ta ma pozwoliæ nie tylko na skuteczniejsze zwal-
czanie przestêpstw, ale te¿ na szybsze i wiêksze ich wykrywanie.

10) samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska
Akademia Nauk i tworzone przez ni¹ jednostki organizacyjne; 13) pañstwowe i samorz¹do-
we instytucje kultury; 14) inne pañstwowe lub samorz¹dowe osoby prawne utworzone
w celu wykonywania zadañ publicznych, z wy³¹czeniem przedsiêbiorstw, instytutów badaw-
czych, banków i spó³ek prawa handlowego, art. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

4 Znaczn¹ szkod¹ jest szkoda, której warto�æ w czasie pope³nienia czynu zabronionego
przekracza 200.000 z³otych, art. 115 § 7 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

5 D. Lebowa, Formacje umundurowane podleg³e Prezesowi Rady Ministrów oraz Mini-
strowi Spraw Wewnêtrznych, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015,
s. 74.

6 M. Karpiuk, Zakres dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz publicznych. Zagadnienia prawno-
ustrojowe, Warszawa 2014, s. 77.

7 Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2009 r., K 54/07, OTK ZU 2009, Nr 6A, poz. 86.
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W czê�ci przypadków wspó³praca z CBA zosta³a sformalizowana w dro-
dze porozumieñ. Maj¹c na wzglêdzie skuteczn¹ ochronê rynku finansowego,
jak te¿ realizacjê ustawowych zadañ Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Fi-
nansowego i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zobowi¹zuj¹ siê do
wspó³pracy maj¹cej na celu koordynowanie wspólnych przedsiêwziêæ i �wiad-
czenie wzajemnej pomocy, a w szczególno�ci: 1) ujawniania, zwalczania oraz
zapobiegania pope³nianiu przestêpstw pozostaj¹cych w zwi¹zku z prowa-
dzeniem dzia³alno�ci na rynku finansowym; 2) identyfikowania i rozpozna-
wania oraz zwalczania zagro¿eñ wynikaj¹cych z przestêpstw pope³nianych
na rynku finansowym8. W celu realizacji ustawowych zadañ Prezes Urzêdu
Zamówieñ Publicznych i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zobo-
wi¹zuj¹ siê do wspó³pracy, która w szczególno�ci obejmuje: 1) wspólne podej-
mowanie dzia³añ w zakresie przestrzegania przepisów reguluj¹cych system
zamówieñ publicznych; 2) przeciwstawianie siê patologiom w zakresie
udzielania i uzyskiwania zamówieñ publicznych; 3) zwalczanie korupcji przy
udzielaniu zamówieñ publicznych; 4) przeciwdzia³anie nierzetelnemu gospo-
darowaniu �rodkami publicznymi przez podmioty udzielaj¹ce zamówieñ
publicznych9 . Wspó³praca Stra¿y Granicznej oraz Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego obejmuje m.in.: 1) dzia³ania maj¹ce na celu ochronê bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego; 2) zwalczanie i zapobieganie przestêpczo-
�ci; 3) ochronê granicy pañstwowej; 4) doskonalenie metodyki wykonywania
zadañ i czynno�ci s³u¿bowych; 5) prowadzenie dzia³añ o charakterze dydak-
tyczno-szkoleniowym; 6) wsparcie logistyczne; 7) przekazywanie i przetwa-
rzanie gromadzonych informacji kryminalnych, w tym danych osobowych10.
Wspó³praca Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje m.in.:
1) dzia³ania maj¹ce na celu ochronê porz¹dku konstytucyjnego pañstwa oraz
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego; 2) zwalczanie i zapobieganie prze-
stêpczo�ci; 3) doskonalenie metodyki wykonywania zadañ i czynno�ci s³u¿-
bowych; 4) prowadzenie dzia³añ o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym;
5) wsparcie logistyczne11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz

8 § 1 Porozumienia Komisji Nadzoru Finansowego reprezentowanej przez Przewodnicz¹-
cego Komisji Nadzoru Finansowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 28
maja 2008 r. w sprawie w sprawie wspó³pracy w zakresie ujawniania, zwalczania i zapobiegania
przestêpczo�ci oraz zagro¿eñ wystêpuj¹cych na rynku finansowym (Dz.Urz.CBA Nr 2, poz. 26).

9 § 1 Porozumienia Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych i Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie okre�lenia zasad wspó³pracy Urzêdu
Zamówieñ Publicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA Nr 2, poz. 25).

10 § 1 Porozumienia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej i Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie okre�lenia zasad wspó³pracy
Stra¿y Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA Nr 2, poz. 70).

11 § 1 Porozumienia Komendanta G³ównego Policji i Szefa Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie okre�lenia zasad wspó³pracy Policji i Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego (t.j. Dz.Urz.CBA z 2011 r. Nr 9, poz. 70).
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Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, organizuj¹ wspó³dzia³anie
obejmuj¹ce w szczególno�ci: 1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie prze-
stêpstw; 2) koordynacjê i wzajemn¹ pomoc w realizacji czynno�ci operacyjno-
rozpoznawczych; 3) przekazywanie informacji, analiz, prognoz o rozpozna-
waniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestêpstw oraz �ciganiu ich sprawców,
pozostaj¹cych w zainteresowaniu obu stron; 4) realizacjê w drodze pomocy
prawnej czynno�ci dochodzeniowo-�ledczych; 5) wspó³pracê dotycz¹c¹ ochro-
ny informacji niejawnych; 6) wykonywanie badañ specjalistycznych; 7) wspó³-
pracê dotycz¹c¹ szkolenia zawodowego funkcjonariuszy obu stron; 8) wy-
mianê do�wiadczeñ wynikaj¹cych z realizacji ustawowych zadañ stron12.
Podobny zakres wspó³pracy dotyczy kooperacji Szefa Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego oraz Szefa S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego13.

6.2.6.2.6.2.6.2.6.2. Uprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszy
Centralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura Antykorupcyjnego

Wed³ug art. 13 u.CBA, w granicach ustawowych zadañ CBA, funkcjona-
riusze tej formacji wykonuj¹: 1) czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze w celu
zapobiegania pope³nieniu przestêpstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz
(je¿eli istnieje uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa) � czynno-
�ci dochodzeniowo-�ledcze w celu �cigania sprawców przestêpstw; 2) czynno-
�ci kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach pañ-
stwowych i samorz¹dzie terytorialnym oraz nadu¿yæ osób pe³ni¹cych funkcje
publiczne, a tak¿e dzia³alno�ci godz¹cej w interesy ekonomiczne pañstwa;
3) czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu
uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji
w instytucjach pañstwowych i samorz¹dzie terytorialnym oraz dzia³alno�ci
godz¹cej w interesy ekonomiczne pañstwa.Podczas wykonywania tych czyn-
no�ci funkcjonariusze CBA maj¹ obowi¹zek poszanowania godno�ci ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw cz³owieka niezale¿nie od jego narodowo-
�ci, pochodzenia, sytuacji spo³ecznej, przekonañ politycznych lub religijnych
albo �wiatopogl¹dowych. Uprawnienia funkcjonariuszy CBA mo¿na klasyfi-
kowaæ w ramach czterech podstawowych kategorii czynno�ci: 1) czynno�ci

12 § 1 Porozumienia miêdzy Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego a Szefem
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wspó³dzia³ania
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (Dz.Urz.CBA
Nr 1, poz. 40).

13 Por. § 1 Porozumienia pomiêdzy Szefem S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego a Sze-
fem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wspó³dzia³a-
nia S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA
Nr 1, poz. 58).
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operacyjno-rozpoznawcze; 2) czynno�ci dochodzeniowo-�ledcze; 3) czynno�ci
analityczno-informacyjne; 4) czynno�ci kontrolne. Zwa¿aj¹c na powy¿sze CBA
mo¿e podejmowaæ dzia³ania ze sfer: �cigania karnego, prewencji antykorup-
cyjnej oraz informacji antykorupcyjnej14.

Zakres kompetencji funkcjonariuszy CBA okre�la m.in. art. 14 u.CBA,
w �wietle którego, wykonuj¹c czynno�ci s³u¿¹ce realizacji ustawowych za-
dañ, maj¹ oni prawo: 1) wydawania osobom poleceñ okre�lonego zachowania
siê; 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to¿samo�ci; 3) zatrzymywa-
nia osób; 4) przeszukiwania osób i pomieszczeñ; 5) dokonywania kontroli
osobistej, przegl¹dania zawarto�ci baga¿y, czy te¿ zatrzymywania pojazdów
i innych �rodków transportu oraz sprawdzania ³adunku w �rodkach trans-
portu l¹dowego, powietrznego i wodnego, w przypadku istnienia uzasadnio-
nego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego;
6) obserwowania i rejestrowania, przy u¿yciu �rodków technicznych, obrazu
zdarzeñ w miejscach publicznych oraz d�wiêku towarzysz¹cego tym zdarze-
niom w trakcie wykonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych podej-
mowanych na podstawie u.CBA; 7) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji
pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego
oraz przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci pu-
blicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiêbiorcy s¹ obowi¹zani,
w zakresie swojego dzia³ania, do udzielenia nieodp³atnie tej pomocy, w ra-
mach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa; 8) zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc
do innych ni¿ powy¿ej wymienieni przedsiêbiorców, jednostek organizacyj-
nych i organizacji spo³ecznych, jak równie¿ zwracania siê do ka¿dej osoby
o udzielenie pomocy, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa15.

Funkcjonariusz CBA realizuje uprawnienie, jakim jest wydawanie pole-
ceñ, gdy jest to niezbêdne do: 1) sprawnego oraz zgodnego z przepisami u.CBA
wykonania czynno�ci, o których stanowi art. 14 ust. 1 pkt 2�5 u.CBA;
2) unikniêcia bezpo�redniego zagro¿enia bezpieczeñstwa osób lub mienia16.
Mo¿liwo�æ wydania polecenia determinuje cecha niezbêdno�ci, odnosz¹ca siê
do dwóch przypadków � wykonywania okre�lonych, ustawowych kompeten-
cji, jak te¿ unikniêcia bezpo�redniego zagro¿enia bezpieczeñstwa osób lub
mienia, przy czym prawodawca nie precyzuje o jakie zagro¿enie chodzi oraz

14 J. Kostrubiec, Formy dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 115�116.

15 Zob. tak¿e: M. Karpiuk, Podstawy normatywne funkcjonowania cywilnych s³u¿b spe-
cjalnych w Polsce, �Orzecznictwo S¹dów w Sprawach Gospodarczych� 2010, Nr 6, s. 95�96.

16 § 6 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania
osobom poleceñ okre�lonego zachowania siê, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania,
kontroli osobistej, przegl¹dania baga¿y i sprawdzania ³adunku oraz obserwowania i reje-
strowania zdarzeñ przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U.
Nr 142, poz. 1014).
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jakich powinno byæ rozmiarów, by ingerencja by³a usprawiedliwiona (praw-
nie dopuszczalna).

Uprawnienie dotycz¹ce legitymowania osób w celu ustalenia ich to¿sa-
mo�ci jest realizowane, gdy ustalenie to¿samo�ci osoby jest niezbêdne do
wykonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-�led-
czych, podejmowanych w celu rozpoznania, zapobie¿enia lub wykrycia prze-
stêpstwa, którego �ciganie nale¿y do zadañ CBA, a w szczególno�ci, gdy jest
to niezbêdne do: 1) ustalenia to¿samo�ci osoby podejrzewanej o pope³nienie
takiego przestêpstwa; 2) ustalenia to¿samo�ci �wiadka przestêpstwa; 3) wy-
konania polecenia wydanego przez s¹d lub prokuratora; 4) poszukiwania
osoby ukrywaj¹cej siê przed organami �cigania albo wymiarem sprawiedli-
wo�ci; 5) dokonania zatrzymania osoby; 6) dokonania przeszukania pomiesz-
czenia lub osoby; 7) dokonania kontroli osobistej, przegl¹dania zawarto�ci
baga¿u lub sprawdzania ³adunku w �rodkach transportu l¹dowego, powietrz-
nego lub wodnego, co wynika z § 8 r.w.p. Kompetencja legitymowania osób,
jako kompetencja ingerencyjna, przys³uguj¹ca funkcjonariuszowi CBA, nie
jest realizowana w sposób dowolny. Prawodawca wskazuje na przes³anki
umo¿liwiaj¹ce jej zastosowanie. W sposób ogólny okre�la on, ¿e legitymowa-
nie osób mo¿e nast¹piæ, je¿eli ustalenie to¿samo�ci jest konieczne z punktu
widzenia wykonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych, b¹d� te¿ do-
chodzeniowo-�ledczych. Czynno�ci te musz¹ byæ jednak podejmowane w celu
rozpoznania, zapobie¿enia, czy te¿ wykrycia przestêpstwa, którego �ciganie
nale¿y do zadañ CBA, s¹ wiêc bezpo�rednio zwi¹zane z realizacj¹ ustawo-
wych zadañ, postawionych przed t¹ s³u¿b¹. Doprecyzowuj¹c ogólne prze-
s³anki uprawniaj¹ce do skorzystania z kompetencji legitymowania osób, pra-
wodawca podaje przyk³adowe (najczê�ciej zachodz¹ce) sytuacje uzasadniaj¹ce
zastosowanie tego �rodka.

Funkcjonariusz CBA realizuje uprawnienie zatrzymania osób w przy-
padku, gdy powe�mie uzasadnione przypuszczenie, ¿e osoba zatrzymywana
pope³ni³a przestêpstwo, którego �ciganie nale¿y do zadañ CBA, a zachodzi
obawa jej ucieczki lub ukrycia siê, albo zatarcia �ladów przestêpstwa, b¹d�
te¿ nie mo¿na ustaliæ jej to¿samo�ci, co wynika z § 13 r.w.p. W przypadku
zatrzymania osób podmiot uprawniony musi mieæ uzasadnione przypusz-
czenie co do pope³nienia przestêpstwa przez zatrzymanego. Nie mo¿e byæ to
zatem jakiekolwiek przypuszczenie powziête przez funkcjonariusza CBA,
a uzasadnione. Przypuszczenie to dotyczy tego, ¿e zatrzymana osoba pope³-
ni³a przestêpstwo, które dodatkowo musi mie�ciæ siê w zakresie dzia³alno�ci
CBA. Spe³nienie tych wszystkich warunków  nie pozwala jeszcze na zastoso-
wanie tego �rodka ingerencji. Musi równie¿ zachodziæ obawa ucieczki lub
ukrycia siê, albo zatarcia �ladów przestêpstwa przez osobê w stosunku do
której podjêto uzasadnione przypuszczenie o pope³nieniu przestêpstwa, �ro-
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dek ten mo¿e byæ zastosowany równie¿ gdy nie mo¿na ustaliæ to¿samo�ci
takiej osoby, przy czym prawodawca nie mówi ju¿ o uzasadnionej obawie,
a o obawie ucieczki lub ukrycia siê albo zatarcia �ladów przestêpstwa. Funk-
cjonariusz CBA, jak wynika z § 14 r.w.p., przystêpuj¹c do zatrzymania osoby,
ma obowi¹zek podj¹æ wobec niej nastêpuj¹ce czynno�ci: 1) sprawdziæ, czy
posiada przy sobie broñ lub inne niebezpieczne przedmioty mog¹ce s³u¿yæ
do pope³nienia przestêpstwa, albo przedmioty mog¹ce stanowiæ dowody rze-
czowe lub podlegaj¹ce przepadkowi; 2) odebraæ broñ i te przedmioty; 3) poin-
formowaæ o zatrzymaniu i jego przyczynach oraz uprzedziæ j¹ o obowi¹zku
zastosowania siê do wydawanych poleceñ, a tak¿e o mo¿liwo�ci u¿ycia wobec
niej �rodków przymusu bezpo�redniego lub broni palnej, w przypadku nie-
podporz¹dkowania siê wydanym poleceniom lub próby ucieczki; 4) doprowa-
dziæ do jednostki organizacyjnej CBA lub jednostki Policji. Obowi¹zki te musz¹
byæ dope³nione, gdy¿ w przypadku zastosowanie tego �rodka bêdzie wadli-
we. Ich wykonanie nastêpuje bezpo�rednio po sobie, kolejno�æ przyjêta przez
prawodawcê nie jest dowolna.

Przeszukanie osób i pomieszczeñ dokonywane jest w celu wykrycia lub
zatrzymania, b¹d� te¿ przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej
o pope³nienie przestêpstwa, którego �ciganie nale¿y do zadañ CBA, a tak¿e
w celu znalezienia rzeczy mog¹cych stanowiæ dowód w sprawie o przestêp-
stwo, którego �ciganie nale¿y do zadañ CBA, lub podlegaj¹cych zajêciu
w postêpowaniu karnym, w którym bierze udzia³ CBA, je¿eli powe�mie uza-
sadnione przypuszczenie, gdzie znajduje siê osoba podejrzana lub wymie-
nione rzeczy, co przewiduje § 22 r.w.p. Prawodawca ingerencjê w postaci
przeszukania osób i pomieszczeñ uzale¿nia od realizacji dwóch celów, które
jednocze�nie j¹ legitymizuj¹: 1) wykrycie, zatrzymania lub przymusowe do-
prowadzenie podejrzanego; 2) znalezienie rzeczy mog¹cych stanowiæ dowód
w sprawie o przestêpstwo lub podlegaj¹cych zajêciu w postêpowaniu kar-
nym. Cele te oczywi�cie musz¹ byæ realizowane w sferze w³a�ciwo�ci CBA.
Przeszukanie osób i pomieszczeñ jest równie¿ determinowane powziêciem
przez funkcjonariusza CBA uzasadnionego przypuszczenia, gdzie znajduje
siê osoba podejrzana lub wymienione powy¿ej rzeczy.

Uprawnienie polegaj¹ce na dokonaniu kontroli osobistej, na gruncie
§ 29 r.w.p., jest realizowane przez funkcjonariusza CBA w przypadku, gdy
powe�mie on uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa, którego
�ciganie nale¿y do zadañ CBA lub je¿eli powe�mie uzasadnione przypusz-
czenie, ¿e osoba posiada rzeczy mog¹ce stanowiæ dowód w sprawie o takie
przestêpstwo lub podlegaj¹ce zajêciu w postêpowaniu karnym, w którym
bierze udzia³ CBA. Kontrola osobista nastêpuje w dwóch przypadkach, gdy
funkcjonariusz powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa
przez osobê kontrolowan¹, b¹d� te¿ gdy funkcjonariusz powe�mie uzasad-
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nione przypuszczenie, ¿e osoba kontrolowana posiada rzeczy mog¹ce stano-
wiæ dowód w sprawie o takie przestêpstwo lub podlegaj¹ce zajêciu w postê-
powaniu karnym. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku kontrola
musi byæ poparta uzasadnionym podejrzeniem (przypuszczenie), co nie po-
zwala na niczym nieskrêpowan¹ ingerencjê.

Wed³ug § 30 r.w.p. przegl¹danie zawarto�ci baga¿u lub sprawdzenie ³a-
dunku w �rodkach transportu l¹dowego, powietrznego lub wodnego, w celu
znalezienia rzeczy mog¹cych stanowiæ dowód w sprawie o przestêpstwo, któ-
rego �ciganie nale¿y do zadañ CBA, lub podlegaj¹cych zajêciu w takim po-
stêpowaniu karnym jest dopuszczalne, gdy funkcjonariusz CBA powe�mie
uzasadnione przypuszczenie, ¿e wymienione rzeczy tam siê znajduj¹. Deter-
minantem uruchomienia tego rodzaju dzia³añ jest powziêcie uzasadnionego
przypuszczenia, ¿e rzeczy mog¹ce stanowiæ dowód w sprawie o przestêpstwo
(lub podlegaj¹ce zajêciu) znajduj¹ siê w baga¿u, czy te¿ w �rodkach trans-
portu. Faktycznie nie musz¹ one siê tam znajdowaæ.

W przypadku, gdy jest to niezbêdne do realizacji ustawowych zadañ CBA,
funkcjonariusz CBA, jak wynika z § 34 r.w.p., podczas wykonywania czynno-
�ci operacyjno-rozpoznawczych realizuje uprawnienie do obserwowania
i rejestrowania zdarzeñ. Obserwowanie oraz rejestrowanie, przy zastosowa-
niu �rodków technicznych, obrazu zdarzeñ w miejscach publicznych, jak te¿
d�wiêku towarzysz¹cego tym zdarzeniom jest dopuszczalne w trakcie wyko-
nywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych. W przypadku innego rodza-
ju czynno�ci obserwacja i rejestracja zdarzeñ jest niedopuszczalna.

Zwracaj¹c siê z ¿¹daniem niezbêdnej, nieodp³atnej pomocy do instytucji
pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego
oraz przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci pu-
blicznej, funkcjonariusz CBA wystêpuje do kierowników jednostek, a w przy-
padku ich nieobecno�ci � do osób aktualnie dysponuj¹cych mo¿liwo�ciami
udzielenia takiej pomocy. Przy czym ¿¹danie udzielenia pomocy nie mo¿e
prowadziæ do zak³ócenia funkcjonowania pogotowia ratunkowego lub tech-
nicznego, jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonych do krajowego sys-
temu ratowniczo-ga�niczego lub specjalistycznych organizacji i s³u¿b ratow-
niczych17. Funkcjonariusz CBA �¿¹da� udzielenia pomocy od instytucji
wykonuj¹cych zadania publiczne, zatem po ich stronie jest obowi¹zek udzie-
lenia takiej pomocy. Fakt braku obecno�ci kierownika takiej jednostki nie
przes¹dza automatycznie o jej nieudzielaniu we wskazanym w ¿¹daniu cza-
sie, gdy¿ w takim przypadku zobowi¹zane s¹ osoby aktualnie dysponuj¹ce

17 § 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania
funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbêdnej pomocy przez instytu-
cje pañstwowe, organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorców,
jednostki organizacyjne, organizacje spo³eczne oraz obywateli (Dz.U. Nr 142, poz. 1018).
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mo¿liwo�ciami udzielenia pomocy. Prawodawca przewidzia³ jednak okolicz-
no�ci, które mog¹ powodowaæ, ¿e pomoc funkcjonariuszowi CBA wykonuj¹-
cemu czynno�ci s³u¿¹ce realizacji ustawowych zadañ nie zostanie udzielona.
Dotyczy to sytuacji, gdy ¿¹danie udzielenia pomocy prowadzi zak³ócenia funk-
cjonowania zobowi¹zanych podmiotów � pogotowia ratunkowego lub tech-
nicznego, jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonych do krajowego sys-
temu ratowniczo-ga�niczego, b¹d� te¿ specjalistycznych organizacji i s³u¿b
ratowniczych. Prawodawca pos³uguje siê w tym zakresie niezbyt trafnym
zwrotem �zak³ócenia funkcjonowania� okre�lonego podmiotu. Nie powinno
to dotyczyæ ka¿dego zak³ócenia funkcjonowania podmiotu zobowi¹zanego,
a tylko takiego, które by ogranicza³o wykonywanie zadañ publicznych przez
ten podmiot. Ograniczenie to powinno byæ dodatkowo odczuwalne z punktu
widzenia skuteczno�ci, terminowo�ci, czy te¿ dostêpno�ci. Wy³¹czenie udzie-
lenia niezbêdnej oraz nieodp³atnej pomocy nie powinno byæ zatem determi-
nowane jakimkolwiek zak³óceniem dotycz¹cym funkcjonowania podmiotu zo-
bowi¹zanego, a takim, które nie pozwala na normalne realizowanie zadañ.

Zwracaj¹c siê o udzielenie niezbêdnej pomocy do podmiotów, które dzia-
³aj¹ w sferze u¿yteczno�ci publicznej, jak stanowi § 3 r.u.f.p., funkcjonariusz
CBA wystêpuje do kierowników jednostek, a w przypadku ich nieobecno�ci
� do osób aktualnie dysponuj¹cych mo¿liwo�ciami udzielenia takiej pomocy.
Je¿eli zwraca siê on o udzielenie niezbêdnej pomocy do osób fizycznych,
wystêpuje do osób aktualnie dysponuj¹cych mo¿liwo�ciami udzielenia takiej
pomocy. Warunkiem skorzystania przez funkcjonariusza z pomocy tych pod-
miotów i osób jest wyra¿enie przez nie zgody. Pro�ba o udzielenie pomocy do
podmiotów usytuowanych poza sfer¹ u¿yteczno�ci publicznej wywrze sku-
tek, gdy bêdzie przez adresata zaaprobowana. Przy czym zgoda mo¿e byæ
wyra¿ona w ka¿dy prawem dopuszczalny sposób. Ta formu³a wspó³dzia³ania
nie cechuje siê znaczn¹ skuteczno�ci¹, gdy¿ zale¿y od adresata wniosku (pro�-
by) o udzielenie pomocy, który mo¿e jej odmówiæ bez podania przyczyn.

Z uwagi na istotê zadañ, które zosta³y postawione przed CBA ustawo-
dawca dopuszcza u¿ycie przez funkcjonariuszy tej formacji �rodków przy-
musu bezpo�redniego. �rodki przymusu bezpo�redniego nale¿¹ do klasycz-
nych uprawnieñ administracji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Zalicza
siê je równie¿ do czynno�ci o charakterze administracyjno-porz¹dkowym18.
Mo¿liwo�æ u¿ycia �rodków przymusu bezpo�redniego wobec osób fizycznych
podlega szczególnym rygorom wynikaj¹cym z Konstytucji RP. Ustrojodawca
przewidzia³ mo¿liwo�æ ograniczania konstytucyjnych praw i wolno�ci (do
których nale¿y równie¿ wolno�æ osobista), nie mniej jednak ograniczenie to
mo¿e nast¹piæ tylko w okre�lonych okoliczno�ciach i wy³¹cznie w formie usta-

18 J. Kostrubiec, Formy�, s. 121.
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wy. W przypadku ograniczenia wolno�ci osobistej dodatkowo wprowadza siê
wymóg okre�lenia w ustawie wszystkich materialnoprawnych oraz procedu-
ralnych przes³anek takiego ograniczenia19.

6.3.6.3.6.3.6.3.6.3. Nadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnością
Centralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura AntykorupcyjnegoCentralnego Biura Antykorupcyjnego

Instytucjê nadzoru i kontroli w stosunku do CBA okre�la m.in. art. 5 u.CBA,
wed³ug którego Szef CBA jest centralnym organem administracji rz¹dowej
nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, dzia³aj¹cym przy pomocy CBA,
które jest urzêdem administracji rz¹dowej. Przy czym Szef CBA kieruje dzia-
³alno�ci¹ tej formacji bezpieczeñstwa. Dzia³alno�æ Szefa CBA podlega kon-
troli Sejmu. Prezes Rady Ministrów, b¹d� te¿ wyznaczony przez niego cz³o-
nek Rady Ministrów koordynuje dzia³alno�æ CBA.

Nadzór Prezesa RM oznacza, ¿e mo¿e on w³adczo wkraczaæ w dzia³ania
CBA, jak i Szefa CBA. Ustawodawca nie wprowadza przy tym kryteriów,
które upowa¿nia³yby do uruchomienia instytucji nadzoru w tym �rodków jej
przys³uguj¹cych. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e jest to katalog szeroki, wykorzy-
stywany w administracji rz¹dowej w stosunku do podmiotów hierarchicznie
ni¿szego szczebla. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e nadzór Prezesa RM nie mo¿e
ograniczaæ zadañ i kompetencji CBA oraz powodowaæ zmniejszenia skutecz-
no�ci dzia³añ tego podmiotu.

Konstytucja RP nie zawiera sprecyzowanych regu³, które odnosi³yby
siê do umiejscowienia w systemie organów pañstwa s³u¿by specjalnej, utwo-
rzonej dla zwalczania korupcji. Ustawodawca, tworz¹c s³u¿bê specjaln¹, za-
chowuje swobodê w zakresie umiejscowienia Szefa CBA w systemie organów
pañstwa, w tym, w systemie administracji rz¹dowej. Przy tym podporz¹dko-
wuje go Prezesowi RM. To jednoznaczne podporz¹dkowanie Szefa CBA jed-
nemu tylko organowi pañstwa � Prezesowi RM, mo¿e potencjalnie sprzyjaæ
skutecznemu wykonywaniu dzia³añ przez CBA i Szefa CBA w sposób wolny
od nieokre�lonych, i przez to tak¿e �niew³a�ciwych� nacisków innych pod-
miotów czy osób. Eliminuje tym samym mo¿liwo�æ ingerowania w dzia³al-
no�æ CBA wielu zainteresowanych t¹ dzia³alno�ci¹ organów i instytucji. Wie-
lokierunkowe oddzia³ywania na funkcjonowanie CBA mog³yby prowadziæ
zarówno do os³abienia skuteczno�ci dzia³añ tej formacji, jak i do zatarcia
ram odpowiedzialno�ci za ich ukierunkowanie. Podporz¹dkowanie Szefa CBA
tylko Prezesowi Rady Ministrów wy³¹cza w sensie prawnym oddzia³ywanie
uboczne, sprzyja dookre�leniu odpowiedzialno�ci politycznej i personalnej

19 Wyrok TK z dnia 17 maja 2012 r., K 10/11, OTK ZU 2012, Nr 5A, poz. 51.
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za funkcjonowanie CBA i ukierunkowanie dzia³añ tej instytucji. Podporz¹d-
kowanie to nie ogranicza specjalizacji osób funkcjonuj¹cych w imieniu CBA
i samego CBA w zwalczaniu korupcji. Prezes Rady Ministrów dysponuje
uprawnieniami ukierunkowuj¹cymi funkcjonowanie CBA jako ca³o�ci oraz
uprawnieniami nadzorczymi, co nie powinno siê uto¿samiaæ z ogranicza-
niem �niezbêdnej niezale¿no�ci� w podejmowaniu oraz prowadzeniu konkret-
nych czynno�ci operacyjnych i postêpowañ przygotowawczych. Jednoznacz-
ne podporz¹dkowanie CBA i Szefa Biura Prezesowi Rady Ministrów mo¿e
stymulowaæ nieuleganie �naciskom niew³a�ciwym�20.

Prezes Rady Ministrów, o czym stanowi art. 12 u.CBA, okre�la kierunki
dzia³ania CBA w drodze wytycznych. Szef CBA, najpó�niej na 2 miesi¹ce
przed koñcem roku kalendarzowego, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów
do zatwierdzenia roczny plan dzia³ania CBA na rok nastêpny oraz corocznie
do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw
S³u¿b Specjalnych sprawozdanie z dzia³alno�ci CBA za poprzedni rok kalen-
darzowy, czy te¿ corocznie do dnia 31 marca Sejmowi oraz Senatowi infor-
macjê o wynikach dzia³alno�ci CBA, z wyj¹tkiem informacji, do których sto-
suje siê przepisy o ochronie informacji niejawnych.

20 Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2009 r., K 54/07, OTK ZU 2009, Nr 6A, poz. 86.
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7.1.7.1.7.1.7.1.7.1. Agencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Agencja Wywiadu – istota i właściwośći Agencja Wywiadu – istota i właściwośći Agencja Wywiadu – istota i właściwośći Agencja Wywiadu – istota i właściwośći Agencja Wywiadu – istota i właściwość

Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencja Wywiadu s¹ s³u¿bami
specjalnymi1 s³u¿¹cymi utrzymaniu bezpieczeñstwa pañstwa2. Zakres w³a-
�ciwo�ci ABW obejmuje sprawy ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañ-
stwa i jego porz¹dku konstytucyjnego3. Zapewnieniu bezpieczeñstwa ze-
wnêtrznego pañstwa � zgodnie z art. 2 u.ABW � s³u¿y z kolei dzia³alno�æ
Agencji Wywiadu. Na czele ABW i AW stoj¹ szefowie, którzy s¹ centralnymi
organami administracji rz¹dowej, podlegaj¹cymi bezpo�rednio Prezesowi
Rady Ministrów (art. 3 u.ABW). Szef ABW i Szef AW dzia³aj¹ odpowiednio
przy pomocy podleg³ym im s³u¿b, które s¹ urzêdami administracji rz¹dowej4.

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     VIIVIIVIIVIIVII

Agencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Agencja Wywiadui Agencja Wywiadui Agencja Wywiadui Agencja Wywiadui Agencja Wywiadu

1 Ustawodawca zdecydowa³ siê na okre�lenie �s³u¿by specjalne�, choæ tylko w przepi-
sach okre�laj¹cych istotê SKW, SWW oraz CBA pojawia siê to okre�lenie. O tym, ¿e za
s³u¿bê specjaln¹ uznaje siê równie¿ ABW i AW, mo¿na dowiedzieæ siê jedynie z art. 11 u.ABW
Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywia-
du (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), który okre�la w³a�ciwo�æ Kolegium do Spraw
S³u¿b Specjalnych. W doktrynie s³u¿by specjalne pojmowane s¹ jako �agendy rz¹dowe, zajmu-
j¹ce siê pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem informacji wywiadowczych i kontr-
wywiadowczych dla zapewnienia zewnêtrznego i wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa�,
M. Liwo, Status s³u¿b mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013,
s. 118; zob. tak¿e M. Bo¿ek, S³u¿by specjalne oraz kryteria ich klasyfikacji na gruncie polskie-
go ustawodawstwa, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne
w strukturze w³adz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, s. 16�20.

2 Poprzednikiem tych s³u¿b by³ w latach dziewiêædziesi¹tych Urz¹d Ochrony Pañstwa
� M. Górka, Rola ABW w polskiej polityce bezpieczeñstwa, (w:) M. Górka (red.), Wspó³czesne
wymiary polskiej polityki bezpieczeñstwa, Warszawa 2015, s. 179�180.

3 Art. 1 u.ABW; A. Misiuk, Instytucjonalny wymiar bezpieczeñstwa wewnêtrznego, War-
szawa 2013, s. 192�194.

4 £. Be³za, Pozycja szefów s³u¿b w sferze bezpieczeñstwa pozamilitarnego, �Bezpieczeñ-
stwo Narodowe� 2011, Nr 4, s. 105 i n.
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Podstawowym celem ABW jest ochrona przed dzia³aniami stwarzaj¹cy-
mi potencjalne zagro¿enie dla niepodleg³o�ci, ustroju konstytucyjnego lub
podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej5. Zgodnie z art. 5 u.ABW
do zadañ ABW nale¿y w pierwszej kolejno�ci rozpoznawanie, zapobieganie
i zwalczanie zagro¿eñ godz¹cych w bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa oraz
jego porz¹dek konstytucyjny, a w szczególno�ci w suwerenno�æ i pozycjê miê-
dzynarodow¹, niepodleg³o�æ i nienaruszalno�æ jego terytorium, a tak¿e obron-
no�æ pañstwa6. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego odpowiedzialna po-
nadto jest za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie okre�lonych typów
przestêpstw7 oraz �ciganie ich sprawców8. Realizuje, w granicach swojej
w³a�ciwo�ci, zadania zwi¹zane z ochron¹ informacji niejawnych oraz wyko-
nywaniem funkcji krajowej w³adzy bezpieczeñstwa w zakresie ochrony in-
formacji niejawnych w stosunkach miêdzynarodowych. Wa¿nym zadaniem
ABW jest uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie w³a-
�ciwym organom informacji mog¹cych mieæ istotne znaczenie dla ochrony
bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego.
Agencja podejmuje równie¿ inne dzia³ania okre�lone w odrêbnych ustawach
i umowach miêdzynarodowych.

Agencja Wywiadu powsta³a na bazie dawnego Urzêdu Ochrony Pañstwa,
który spe³nia³ zarówno dzia³ania wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze. Isto-
t¹ przeprowadzonej reformy by³o oddzielenie struktur wywiadu od instytu-
cji odpowiedzialnej za dzia³ania w obszarze bezpieczeñstwa wewnêtrznego9.

5 B. Szmulik, Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, (w:) B. Szmulik, K. Miaskow-
ska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna, t. I, Ustrój administracji pañstwowej cen-
tralnej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 454.

6 M. Karpiuk, Zakres dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 92�94.

7 Chodzi o przestêpstwa szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wyko-
rzystania informacji niejawnych i innych przestêpstw godz¹cych w bezpieczeñstwo pañ-
stwa, przestêpstwa godz¹ce w podstawy ekonomiczne pañstwa, przestêpstwa w zakresie
produkcji i obrotu towarami, technologiami i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bez-
pieczeñstwa pañstwa oraz przestêpstwa nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bro-
ni¹, amunicj¹ i materia³ami wybuchowymi, broni¹ masowej zag³ady oraz �rodkami odurza-
j¹cymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie miêdzynarodowym. Do zadañ ABW nale¿y
równie¿ rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw korupcji, pope³nionych przez
osoby pe³ni¹cych funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje
publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.), je�li mo¿e to godziæ w bezpieczeñ-
stwo pañstwa.

8 M. Bo¿ek, Zwalczanie przestêpstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, �Studia Iuridica Lublinensia� 2015,
Nr 1, s. 35 i n.

9 B. Szmulik, Szef Agencji Wywiadu, (w:) B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.),
Administracja�, s. 463.



101

Do zadañ AW � zgodnie z art. 6 u.ABW � nale¿y m.in. uzyskiwanie, analizo-
wanie, przetwarzanie i przekazywanie w³a�ciwym organom informacji mo-
g¹cych mieæ istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa i miêdzynarodowej pozy-
cji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencja³u ekonomicznego i obronnego.
Agencja Wywiadu rozpoznaje i przeciwdzia³a zagro¿eniom zewnêtrznym go-
dz¹cym w bezpieczeñstwo, obronno�æ, niepodleg³o�æ i nienaruszalno�æ tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Do ustawowych zadañ AW nale¿y ponadto
ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pra-
cowników przed dzia³aniami obcych s³u¿b specjalnych i innymi dzia³aniami
mog¹cymi przynie�æ szkodê interesom Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapew-
nienie ochrony kryptograficznej ³¹czno�ci z polskimi placówkami dyploma-
tycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej10. Na osobn¹ uwagê zas³u-
guj¹ zadania AW z zakresu rozpoznawania miêdzynarodowego terroryzmu,
ekstremizmu oraz miêdzynarodowych grup przestêpczo�ci zorganizowanej,
miêdzynarodowego obrotu broni¹, amunicj¹ i materia³ami wybuchowymi, �rod-
kami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, techno-
logiami i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa pañstwa,
a tak¿e rozpoznawanie miêdzynarodowego obrotu broni¹ masowej zag³ady
i zagro¿eñ zwi¹zanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz �rodków jej przeno-
szenia. Agencja rozpoznaje równie¿ i analizuje zagro¿enia wystêpuj¹ce
w rejonach napiêæ, konfliktów i kryzysów miêdzynarodowych, maj¹ce wp³yw na
bezpieczeñstwo pañstwa, oraz podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu eliminowa-
nie tych zagro¿eñ. Zgodnie z ustaw¹ AW prowadzi wywiad elektroniczny i po-
dejmuje inne dzia³ania okre�lone w ustawach i umowach miêdzynarodowych11.

Je¿eli w toku realizacji czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych ujawni¹
siê okoliczno�ci wskazuj¹ce na to, ¿e sprawa bêd¹ca przedmiotem tych czyn-
no�ci nie pozostaje w kompetencji ABW albo AW, Szef w³a�ciwej Agencji
� dzia³aj¹c na podstawie art. 22a ust. 5 u.ABW � mo¿e podj¹æ decyzjê o jej
kontynuowaniu, je¿eli jest to uzasadnione bezpieczeñstwem pañstwa12. Szef
w³a�ciwej s³u¿by podejmuje tê decyzjê za zgod¹ Prezesa Rady Ministrów,
przy czym powiadamia Prezydenta o wyst¹pieniu do Prezesa Rady Mini-
strów z wnioskiem o udzielenie takiej zgody. W przypadku powo³ania w sk³ad
Rady Ministrów Ministra Koordynatora S³u¿b Specjalnych, zgodê wyra¿a
ten minister.

10 B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
W³oc³awek 2004, s. 72.

11 D. Ossowska-Salamonowicz, M. Salamonowicz, Kierownicy urzêdów centralnych,
urzêdy centralne, (w:) M. Chmaj (red.), Administracja rz¹dowa w Polsce, Warszawa 2012,
s. 123.

12 F. Prusak, S³u¿by specjalne, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpie-
czeñstwa narodowego, Warszawa 2012, s. 145�146.
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7.2.7.2.7.2.7.2.7.2. Uprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Funkcjonariuszom ABW przys³uguje szerszy zakres kompetencji ni¿ funk-
cjonariuszom AW. Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.ABW w granicach ustawowych
zadañ ABW funkcjonariusze Agencji wykonuj¹ dwojakiego rodzaju czynno-
�ci: operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-�ledcze w celu rozpoznawa-
nia, zapobiegania i wykrywania przestêpstw oraz �cigania ich sprawców oraz
operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania
i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeñstwa pañstwa
i jego porz¹dku konstytucyjnego13. W ramach owych czynno�ci funkcjona-
riusze ABW � zgodnie z art. 23 u.ABW � maj¹ prawo wydawania osobom
poleceñ okre�lonego zachowania siê, legitymowania osób w celu ustalenia
ich to¿samo�ci oraz ich zatrzymywania, jak równie¿ przeszukiwania osób
i pomieszczeñ, dokonywania kontroli osobistej, przegl¹dania zawarto�ci ba-
ga¿y oraz sprawdzania ³adunku w �rodkach transportu l¹dowego, powietrz-
nego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia pope³nienia
czynu zabronionego pod gro�b¹ kary. Funkcjonariusze ABW wykonuj¹ czyn-
no�ci tylko w zakresie w³a�ciwo�ci tej s³u¿by i w tym zakresie przys³uguj¹
im uprawnienia procesowe Policji, wynikaj¹ce z przepisów ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. � Kodeks postêpowania karnego14.

Szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony wolno�ci i praw
cz³owieka i obywatela maj¹ przepisy pozwalaj¹ce funkcjonariuszom ABW na
obserwowanie i rejestrowanie przy u¿yciu �rodków technicznych obrazu zda-
rzeñ w miejscach publicznych oraz d�wiêku towarzysz¹cego tym zdarzeniom
w trakcie wykonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych (art. 23 ust. 1
pkt 6 u.ABW). Materia³y z obserwowania i rejestrowania obrazu oraz d�wiê-
ku, które nie stanowi¹ informacji potwierdzaj¹cych pope³nienie przestêp-
stwa lub nie s¹ istotne dla bezpieczeñstwa pañstwa, podlegaj¹ niezw³ocznie
protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materia³ów zarz¹-
dza Szef ABW (art. 23 ust. 8 u.ABW). Przepisy te s¹ wyrazem przestrzega-
nia przez w³adze publiczne zakazu pozyskiwania, gromadzenia i udostêp-
niania innych informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne w demokratycznym
pañstwie prawnym (art. 51 ust. 2 Konstytucji).

Jedn¹ z najwa¿niejszych kompetencji funkcjonariuszy ABW jest mo¿li-
wo�æ zastosowania kontroli operacyjnej (art. 27 u.ABW)15. O u¿yciu tego

13 Funkcjonariusze AW wykonuj¹ tylko ów drugi rodzaj czynno�ci, czyli czynno�ci ope-
racyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne.

14 Art. 21 ust. 3 u.ABW. Uprawnieñ tego rodzaju nie maj¹ funkcjonariusze AW.
15 J. Kostrubiec, Formy dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-

piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 126�127.
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�rodka decyduje S¹d Okrêgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa ABW,
z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, gdy inne
�rodki okaza³y siê bezskuteczne albo bêd¹ nieprzydatne16. Kontrola opera-
cyjna prowadzona jest niejawnie i polega na kontrolowaniu tre�ci korespon-
dencji, kontrolowaniu zawarto�ci przesy³ek oraz stosowaniu �rodków tech-
nicznych umo¿liwiaj¹cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji
i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególno�ci tre�ci rozmów telefonicz-
nych i innych informacji przekazywanych za pomoc¹ sieci telekomunikacyj-
nych. Kontrolê operacyjn¹ zarz¹dza siê na okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹-
ce. S¹d Okrêgowy w Warszawie mo¿e, na pisemny wniosek Szefa ABW, z³o¿ony
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie d³u¿-
szy ni¿ kolejne trzy miesi¹ce, wydaæ postanowienie o jednorazowym przed-
³u¿eniu kontroli operacyjnej, je¿eli nie usta³y przyczyny zarz¹dzenia tej kon-
troli17. Kontrola operacyjna powinna byæ zakoñczona niezw³ocznie po ustaniu
przyczyn jej zarz¹dzenia, najpó�niej jednak z up³ywem okresu, na który
zosta³a wprowadzona. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wyni-
kach kontroli operacyjnej po jej zakoñczeniu, a na jego ¿¹danie równie¿
o przebiegu tej kontroli, przedstawiaj¹c zebrane w jej toku materia³y. Zgro-
madzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materia³y, które nie s¹
istotne dla bezpieczeñstwa pañstwa lub nie stanowi¹ informacji potwierdza-
j¹cych zaistnienie przestêpstwa, podlegaj¹ niezw³ocznemu, protokolarnemu,
komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materia³ów zarz¹dza Szef ABW.

Na podkre�lenie równie¿ zas³uguje uprawnienie Szefa ABW do zarz¹-
dzenia niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przecho-
wywania i obrotu przedmiotami przestêpstwa, je¿eli nie stworzy to zagro¿e-
nia dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego (art. 30 ust. 1 u.ABW). O zarz¹dzeniu,
przebiegu i wynikach tych¿e czynno�ci Szef ABW niezw³ocznie zawiadamia
Prokuratora Generalnego, który mo¿e nakazaæ ich zaniechanie18.

16 W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki, je¿eli mog³oby to spowodowaæ utratê infor-
macji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestêpstwa, Szef ABW mo¿e zarz¹dziæ, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolê operacyjn¹, zwracaj¹c siê
jednocze�nie do S¹du Okrêgowego w Warszawie, z wnioskiem o wydanie postanowienia
w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez s¹d zgody w terminie piêciu dni od dnia zarz¹-
dzenia kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolê operacyjn¹ oraz poleca protoko-
larne, komisyjne zniszczenie materia³ów zgromadzonych podczas jej stosowania.

17 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej poja-
wi¹ siê nowe okoliczno�ci istotne dla zapobie¿enia lub wykrycia przestêpstwa albo ustalenia
sprawcy i uzyskania dowodów przestêpstwa, S¹d Okrêgowy w Warszawie na pisemny wnio-
sek Szefa ABW, z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo¿e wy-
daæ postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony równie¿ po up³ywie wskaza-
nego okresu.

18 J. Kostrubiec, Formy dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 129�130.
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Specyfika dzia³ania s³u¿b specjalnych bez w¹tpienia mo¿e usprawiedli-
wiaæ tak g³êbok¹ ingerencjê w prawa i wolno�ci jednostki. Nale¿y jednak
stworzyæ mechanizmy gwarantuj¹ce mo¿liwo�æ weryfikacji dzia³añ specs³u¿b
przez odpowiednie organy pañstwowe. Tymczasem ustawodawca przewidu-
je jedynie, ¿e na sposób przeprowadzenia wymienionych czynno�ci przys³u-
guje za¿alenie do prokuratora w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce przeprowa-
dzenia czynno�ci (art. 23 ust. 7 u.ABW). Nie ma natomiast zagwarantowanego
prawa do ochrony s¹dowej.

Funkcjonariuszom ABW i AW przys³uguje prawo ¿¹dania niezbêdnej
pomocy od instytucji pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samo-
rz¹du terytorialnego oraz przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ w za-
kresie u¿yteczno�ci publicznej19, zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc do in-
nych przedsiêbiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych,
jak równie¿ zwracania siê w nag³ych wypadkach do ka¿dej osoby o udziele-
nie dora�nej pomocy, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa20.

Funkcjonariusze ABW albo AW � dzia³aj¹c na podstawie art. 24a u. ABW
� maj¹ prawo przeprowadzania doprowadzenia, o którym mowa w art. 4
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o �rodkach przymusu bezpo�red-
niego i broni palnej21, lub konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 tej ustawy.
Funkcjonariusze ABW albo AW wykonuj¹cy zadania w zakresie przeprowa-
dzania doprowadzenia lub konwoju, je¿eli jest to niezbêdne do zapewnienia
bezpieczeñstwa tego doprowadzenia lub konwoju, maj¹ prawo wydawania
poleceñ okre�lonego zachowania siê.

Funkcjonariuszom ABW i AW przys³uguje uprawnienie do u¿ywa-
nia �rodków przymusu bezpo�redniego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 24 maja 2013 r. o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej. Szcze-
gó³owe zasady u¿ycia tych �rodków okre�laj¹ przepisy art. 25 i 26 u.ABWiAW.

7.3.7.3.7.3.7.3.7.3. Nadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnością
Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

i Agencji Wywiadui Agencji Wywiadui Agencji Wywiadui Agencji Wywiadui Agencji Wywiadu

Organem nadzoruj¹cym dzia³alno�æ cywilnych s³u¿b specjalnych jest
Prezes Rady Ministrów22. Rozwi¹zanie to podkre�la ponadresortowy cha-

19 Wymienione instytucje, organy i przedsiêbiorcy s¹ obowi¹zani, w zakresie swoje-
go dzia³ania, do udzielenia nieodp³atnie tej pomocy, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

20 Art. 23 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 24 u.ABW.
21 Dz.U. poz. 628 ze zm.
22 M. Bo¿ek, Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad s³u¿bami specjalnymi i sposoby jego

realizacji w �wietle obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, �Przegl¹d Sejmowy� 2010, Nr 3, s. 9 i n.
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rakter dzia³alno�ci owych s³u¿b23. Najwa¿niejszym przejawem sprawowa-
nia przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru nad s³u¿bami specjalnymi jest
kompetencja powo³ywania i odwo³ywania ich szefów. Prezes Rady Ministrów
powo³uje szefów ABW i AW po zasiêgniêciu opinii Prezydenta, Kolegium do
Spraw S³u¿b Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjal-
nych24. Na wniosek Szefa w³a�ciwej Agencji Prezes Rady Ministrów powo³u-
je i odwo³uje zastêpców Szefa ABW i Szefa AW, po zasiêgniêciu opinii Sejmo-
wej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych.

Ustawa �ci�le limituje okoliczno�ci, w których mo¿liwe jest odwo³anie
Szefa ABW lub Szefa AW. Mo¿e ono nast¹piæ w przypadku: 1) rezygnacji
z zajmowanego stanowiska; 2) zrzeczenia siê obywatelstwa polskiego lub
nabycia obywatelstwa innego pañstwa; 3) skazania prawomocnym wyro-
kiem s¹du za pope³nione przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe; 4) utra-
ty predyspozycji niezbêdnych do zajmowania stanowiska lub 5) niewyko-
nywania obowi¹zków z powodu choroby trwaj¹cej nieprzerwanie ponad trzy
miesi¹ce25.

Przejawem sprawowania nadzoru przez Prezesa Rady Ministrów nad
s³u¿bami specjalnymi jest okre�lanie kierunków ich dzia³ania w drodze wy-
tycznych, przyjmowanie rocznych planów dzia³ania oraz sprawozdañ. Pre-
zes Rady Ministrów wydaje wytyczne wobec ABW i AW na wniosek Ministra
Koordynatora S³u¿b Specjalnych, je¿eli zosta³ on powo³any w sk³ad Rady
Ministrów. Wytyczne opiniuje Prezydent RP oraz Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych. Prezes Rady Ministrów, zwracaj¹c siê do Prezydenta o wyra¿e-
nie opinii w sprawie wytycznych, za³¹cza opiniê Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych. O wydaniu wytycznych Prezes Rady Ministrów niezw³ocznie
powiadamia Prezydenta RP.

Szefowie ABW i AW, najpó�niej na trzy miesi¹ce przed koñcem roku
kalendarzowego, przedstawiaj¹ Prezesowi Rady Ministrów, ka¿dy w zakre-
sie swojej w³a�ciwo�ci, roczne plany dzia³ania na rok nastêpny. Szefowie
ABW i AW przedstawiaj¹ corocznie do dnia 31 stycznia Prezesowi Rady Mi-
nistrów sprawozdania z dzia³alno�ci Agencji za poprzedni rok kalendarzowy.
Dziêki sk³adanym sprawozdaniom Prezes Rady Ministrów jest w stanie bar-

23 Por. M. Bo¿ek, Usytuowanie s³u¿b specjalnych w systemie organów pañstwowych,
(w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 43�44.

24 Art. 14 ust. 1 u.ABW. Na temat roli Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych w wykony-
waniu sejmowej kontroli nad ABW i AW zob. A. ¯ebrowski, Parlament a s³u¿by specjalne
w Polsce (zarys problematyki), (w:) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje: histo-
ria i wspó³czesno�æ. Polska � Europa � Ameryka £aciñska. Ksiêga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013, s. 545�550; J. Szymanek, Organy parla-
mentarne w³a�ciwe w sprawach bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) M. Pa�dzior,
B. Szmulik (red.), Instytucje�, s. 42�51.

25 Art. 16 u.ABW.
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dziej skutecznie wykonywaæ funkcjê organu nadzoru nad s³u¿bami26. Prze-
jawem sprawowania nadzoru nad dzia³alno�ci¹ s³u¿b specjalnych
jest ponadto uprawnienie do nadania statutu, który reguluje organizacjê
wewnêtrzn¹ danej s³u¿by. Statut ABW i AW nadawany jest przez Prezesa
Rady Ministrów (art. 20 ust. 1 u.ABW).

Na podstawie art. 13 ust. 1 u.ABW Prezes Rady Ministrów w celu ko-
ordynacji dzia³añ w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa i obronno�ci pañ-
stwa wydaje wi¹¿¹ce wytyczne oraz ¿¹da informacji i opinii od: 1) ministra
w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych � w odniesieniu do dzia³alno�ci Po-
licji, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du; 2) Ministra Sprawiedliwo-
�ci � w odniesieniu do dzia³alno�ci S³u¿by Wiêziennej; 3) Ministra Obrony
Narodowej � w odniesieniu do dzia³alno�ci SKW, SWW i ¯W; 4) Szefów
Agencji � w odniesieniu do dzia³alno�ci tych Agencji; 5) Szefa CBA
� w odniesieniu do dzia³alno�ci Biura; 6) ministra w³a�ciwego do spraw
finansów publicznych � w odniesieniu do dzia³alno�ci S³u¿by Celnej, urzê-
dów i izb skarbowych, organów kontroli skarbowej oraz organów informa-
cji finansowej.

Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia wymaganego wspó³dzia³a-
nia s³u¿b specjalnych mo¿e ¿¹daæ od Szefów tych s³u¿b informacji zwi¹za-
nych z planowaniem i wykonywaniem powierzonych zadañ27. Do wykony-
wania tych czynno�ci Prezes Rady Ministrów mo¿e upowa¿niæ ministra
powo³anego w celu koordynowania dzia³alno�ci s³u¿b specjalnych. W razie
konieczno�ci wspó³pracy s³u¿b specjalnych w celu realizacji ustawowych za-
dañ Prezes Rady Ministrów obowi¹zek koordynacji dzia³añ w tym zakresie
powierza ministrowi powo³anemu w celu koordynowania dzia³alno�ci s³u¿b
specjalnych albo Szefowi jednej ze s³u¿b.

Ustawodawca bezpo�rednio ustanawia zasadê parlamentarnej kontroli
nad s³u¿bami specjalnymi. Zgodnie z art. 3 ust. 3 u.ABWiAW dzia³alno�æ
Szefa ABW i Szefa AW podlega kontroli Sejmu. Jest ona wyrazem konstytu-
cyjnej funkcji Sejmu, któr¹ ustanawia art. 95 ust. 2 Konstytucji. W �wietle
tego przepisu Sejm sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹ Rady Ministrów
w zakresie okre�lonym przepisami Konstytucji i ustaw. Przedmiotem funk-
cji kontrolnej jest dzia³alno�æ nie tylko Rady Ministrów jako organu egzeku-
tywy w rozumieniu art. 10 ust. 2 Konstytucji, ale równie¿ ca³ej administracji
rz¹dowej podleg³ej Radzie Ministrów. W zwi¹zku z tak okre�lonym zakresem
parlamentarnej kontroli ustanowienie kontroli Sejmu nad dzia³alno�ci¹ Szefa

26 B. Szmulik, Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego�, s. 452.
27 ¯¹danie przekazania informacji skierowane do Szefa SKW albo Szefa SWW wyma-

ga równoczesnego powiadomienia Ministra Obrony Narodowej, który jest bezpo�rednim
zwierzchnikiem tych s³u¿b � zob. pkt 8.3 niniejszej monografii.
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ABW i AW nie budzi w¹tpliwo�ci konstytucyjnych z racji ich podlegania Pre-
zesowi Rady Ministrów i stanowienia w ten sposób czê�ci administracji rz¹-
dowej28.

7.4.7.4.7.4.7.4.7.4. KKKKKolegium do Spraw Służb Specjalnycholegium do Spraw Służb Specjalnycholegium do Spraw Służb Specjalnycholegium do Spraw Służb Specjalnycholegium do Spraw Służb Specjalnych

Przy Radzie Ministrów dzia³a Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych,
jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowa-
nia i koordynowania dzia³alno�ci ABW, AW, SKW, SWW i CBA oraz podejmo-
wanych dla ochrony bezpieczeñstwa pañstwa dzia³añ Policji, SG, ¯W, S³u¿-
by Wiêziennej, BOR, S³u¿by Celnej, urzêdów skarbowych, izb skarbowych,
organów kontroli skarbowej, organów informacji finansowej oraz s³u¿b roz-
poznania Si³ Zbrojnych RP (art. 11 u.ABW)29.

Do zadañ Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych nale¿y formu³owanie
ocen lub wyra¿anie opinii, m.in. w sprawach: 1) powo³ywania i odwo³ywania
Szefa ABW, Szefa AW, Szefa SKW, Szefa SWW oraz Szefa CBA; 2) kierunków
i planów dzia³ania s³u¿b specjalnych; 3) szczegó³owych projektów bud¿etów
s³u¿b specjalnych, przed rozpatrzeniem ich przez Radê Ministrów; 4) projek-
tów aktów normatywnych i innych dokumentów rz¹dowych dotycz¹cych dzia-
³alno�ci s³u¿b specjalnych; 5) wykonywania przez s³u¿by specjalne powierzo-
nych im zadañ zgodnie z kierunkami i planami dzia³ania tych s³u¿b;
6) rocznych sprawozdañ przedstawianych przez Szefów z dzia³alno�ci podle-
g³ych im s³u¿b specjalnych; 7) koordynowania dzia³alno�ci ABW, AW, SKW,
SWW i CBA, a tak¿e dzia³alno�ci s³u¿b specjalnych z Policj¹, SG, ¯W, BOR,
S³u¿b¹ Celn¹, urzêdami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami kontro-
li skarbowej, organami informacji finansowej i s³u¿bami rozpoznania Si³ Zbroj-
nych oraz ich wspó³dzia³ania w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa pañstwa;
8) wspó³dzia³ania organów administracji rz¹dowej, organów samorz¹du te-
rytorialnego, instytucji pañstwowych oraz przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci publicznej ze s³u¿bami specjalnymi;
9) wspó³dzia³ania s³u¿b specjalnych z w³a�ciwymi organami i s³u¿bami in-
nych pañstw; 10) organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeñ-
stwa i miêdzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej pomiêdzy organa-
mi administracji rz¹dowej oraz 11) ochrony informacji niejawnych.

28 Zob. wiêcej: A. ¯ebrowski, Parlament�, s. 538�545.
29 M. Kucharski, Rz¹dowe organy konsultacyjno-doradcze, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmu-

lik (red.), Instytucje�, s. 69�77; B. Opaliñski, Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bez-
pieczeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozwa¿añ, �Polityka i Spo³eczeñstwo�
2013, Nr 2, s. 13.
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Na czele Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych stoi przewodnicz¹cy,
którym jest Prezes Rady Ministrów. W sk³ad Kolegium wchodzi równie¿ se-
kretarz30 oraz � jako cz³onkowie: minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych, minister w³a�ciwy do spraw zagranicznych, Minister Obrony Narodo-
wej, minister w³a�ciwy do spraw finansów publicznych, Szef Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego, jak równie¿ minister � cz³onek Rady Mini-
strów w³a�ciwy do spraw koordynowania dzia³alno�ci s³u¿b specjalnych, je-
¿eli zosta³ wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

W posiedzeniach Kolegium uczestnicz¹ tak¿e: Szef ABW, Szef AW, Szef
CBA, Szef SKW, Szef SWW oraz przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji do Spraw
S³u¿b Specjalnych. Swojego przedstawiciela do udzia³u w posiedzeniach
Kolegium mo¿e delegowaæ Prezydent RP. Przewodnicz¹cy Kolegium mo¿e
zapraszaæ do udzia³u w posiedzeniach Kolegium przewodnicz¹cych w³a�ci-
wych komisji sejmowych, przedstawicieli organów pañstwowych oraz inne
osoby, których uczestnictwo jest niezbêdne ze wzglêdu na tematykê obrad.

30 Sekretarza Kolegium powo³uje i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na podstawie
art. 12 ust. 6 u.ABW.
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8.1.8.1.8.1.8.1.8.1. Służba KSłużba KSłużba KSłużba KSłużba Kontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wojskowegoojskowegoojskowegoojskowegoojskowego
i Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowego

– istota i właściwość– istota i właściwość– istota i właściwość– istota i właściwość– istota i właściwość

S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego i S³u¿ba Wywiadu Wojskowego s¹
wojskowymi s³u¿bami specjalnymi, funkcjonuj¹cymi od 2006 r., tj. rozwi¹za-
nia Wojskowych S³u¿b Informacyjnych1. Dzia³alno�æ wojskowych s³u¿b spe-
cjalnych ma z za³o¿enia s³u¿yæ umacnianiu potencja³u obronnego pañstwa,
st¹d ustawowe okre�lenie ich zadañ ró¿ni siê znacznie od cywilnych s³u¿b
specjalnych. Ustawodawca zak³ada wzajemn¹ wspó³pracê SKW i SWW2, jak
równie¿ dopuszcza podejmowanie wspó³pracy z w³a�ciwymi organami
i s³u¿bami innych pañstw. Podjêcie takiej wspó³pracy mo¿e nast¹piæ tylko po
uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, który przedtem zasiêga opinii
Ministra Obrony Narodowej.

S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego jest s³u¿b¹ specjaln¹, w³a�ciw¹
w sprawach ochrony przed zagro¿eniami wewnêtrznymi dla obronno�ci pañ-
stwa, bezpieczeñstwa i zdolno�ci bojowej Si³ Zbrojnych oraz innych jedno-
stek organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej. S³u¿ba Wywiadu Wojskowego jest za� s³u¿b¹ specjaln¹, w³a�ci-
w¹ w sprawach ochrony przed zagro¿eniami zewnêtrznymi dla obronno�ci
pañstwa, bezpieczeñstwa i zdolno�ci bojowej Si³ Zbrojnych oraz innych jed-
nostek organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej. Na czele SKW i SWW stoj¹ szefowie, którzy s¹ centralnymi or-

1 K. Sikora, S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego i S³u¿ba Wywiadu Wojskowego, (w:)
M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2015, s. 249.

2 Formy i tryb wspó³dzia³ania SKW i SWW okre�la Minister Obrony Narodowej, w dro-
dze zarz¹dzenia niepodlegaj¹cego og³oszeniu.

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     VIIIVIIIVIIIVIIIVIII
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i Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowegoi Służba Wywiadu Wojskowego
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ganami administracji rz¹dowej, dzia³aj¹cymi odpowiednio przy pomocy SKW
i SWW, bêd¹cymi urzêdami administracji rz¹dowej3.

Do zadañ SKW nale¿y rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie
przestêpstw pope³nianych przez ¿o³nierzy pe³ni¹cych czynn¹ s³u¿bê wojsko-
w¹ oraz funkcjonariuszy SKW i SWW4. S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego
wspó³dzia³a na tym polu z ̄ andarmeri¹ Wojskow¹ i innymi organami upraw-
nionymi do �cigania przestêpstw. Do zadañ SKW nale¿y równie¿ realizowa-
nie, w granicach swojej w³a�ciwo�ci, zadañ okre�lonych w przepisach usta-
wy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych5, uzyskiwanie,
gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie w³a�ciwym or-
ganom informacji mog¹cych mieæ znaczenie dla obronno�ci pañstwa, bezpie-
czeñstwa lub zdolno�ci bojowej Si³ Zbrojnych RP lub innych jednostek orga-
nizacyjnych MON oraz podejmowanie dzia³añ w celu eliminowania ustalonych
zagro¿eñ, jak równie¿ prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz
przedsiêwziêæ z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy.

S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego uczestniczy w planowaniu i przepro-
wadzaniu kontroli realizacji umów miêdzynarodowych dotycz¹cych rozbro-
jenia. Zajmuje siê ochron¹ bezpieczeñstwa jednostek wojskowych, innych
jednostek organizacyjnych MON oraz ¿o³nierzy wykonuj¹cych zadania s³u¿-
bowe poza granicami pañstwa oraz ochron¹ bezpieczeñstwa badañ nauko-
wych i prac rozwojowych zleconych przez Si³y Zbrojne i inne jednostki orga-
nizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i us³ugami
o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez Si³y Zbrojne RP i inne jed-
nostki organizacyjne MON. S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego podejmuje
ponadto inne dzia³ania okre�lone w ustawach i umowach miêdzynarodowych.

Z kolei do zadañ SWW nale¿y � zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1
u.SKW � uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przeka-
zywanie w³a�ciwym organom informacji mog¹cych mieæ istotne znaczenie
dla bezpieczeñstwa potencja³u obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, bezpie-
czeñstwa i zdolno�ci bojowej Si³ Zbrojnych oraz warunków realizacji przez
Si³y Zbrojne zadañ poza granicami pañstwa. S³u¿ba Wywiadu Wojskowego
rozpoznaje i przeciwdzia³a militarnym zagro¿eniom zewnêtrznym godz¹cym
w obronno�æ Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagro¿eniom miêdzynarodowym
terroryzmem. Rozpoznaje miêdzynarodowy obrót broni¹, amunicj¹ i mate-

3 Art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.).

4 Szczegó³owy wykaz przestêpstw pozostaj¹cych we w³a�ciwo�ci SKW okre�la art. 5
ust. 1 pkt 1 u.SKW. M. Karpiuk, Zakres dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek,
M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz publicznych.
Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, s. 95�99.

5 Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.
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ria³ami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i us³ugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e rozpoznaje miêdzynaro-
dowy obrót broni¹ masowej zag³ady i zagro¿enia zwi¹zane z rozprzestrze-
nianiem tej broni oraz �rodki jej przenoszenia.

S³u¿ba Wywiadu Wojskowego odpowiedzialna jest za rozpoznawanie
i analizowanie zagro¿eñ wystêpuj¹cych w rejonach napiêæ, konfliktów i kry-
zysów miêdzynarodowych, maj¹cych wp³yw na obronno�æ pañstwa oraz zdol-
no�æ bojow¹ Si³ Zbrojnych oraz podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu eli-
minowanie tych zagro¿eñ. Zadaniem SWW jest prowadzenie wywiadu
elektronicznego na rzecz Si³ Zbrojnych oraz przedsiêwziêæ z zakresu krypto-
analizy i kryptografii, wspó³dzia³anie w organizowaniu polskich przedstawi-
cielstw wojskowych za granic¹, uczestniczenie w planowaniu i przeprowa-
dzaniu kontroli realizacji umów miêdzynarodowych dotycz¹cych rozbrojenia
oraz podejmowanie innych dzia³añ przewidzianych dla SWW w odrêbnych
ustawach, a tak¿e umowach miêdzynarodowych, którymi Rzeczpospolita
Polska jest zwi¹zana.

S³u¿ba Wywiadu Wojskowego realizuje ustawowe zadania poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia³alno�æ SWW wewn¹trz pañstwa mo¿e byæ
prowadzona wy³¹cznie w zwi¹zku z jej dzia³alno�ci¹ poza granicami pañ-
stwa, a realizacja czynno�ci dopuszczonych ustaw¹6 mo¿liwa jest wy³¹cznie
za po�rednictwem SKW albo ABW, odpowiednio do ich kompetencji.

Je¿eli w toku realizacji czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych ujawni¹
siê okoliczno�ci wskazuj¹ce na to, ¿e sprawa bêd¹ca przedmiotem tych czyn-
no�ci nie pozostaje w kompetencji SKW albo SWW, Szef w³a�ciwej s³u¿by
� dzia³aj¹c na podstawie art. 27 ust. 5 u.SKW � mo¿e podj¹æ decyzjê o jej
kontynuowaniu, je¿eli jest to uzasadnione bezpieczeñstwem pañstwa. Szef
SKW albo Szef SWW podejmuje decyzjê za zgod¹ Prezesa Rady Ministrów.
Wniosek w tej sprawie Szef SKW albo Szef SWW przedstawia za po�rednic-
twem Ministra Obrony Narodowej, powiadamiaj¹c Prezydenta RP. W przy-
padku powo³ania Ministra Koordynatora S³u¿b Specjalnych zgodê wyra¿a
ten¿e minister.

S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego i SWW przy realizacji swoich zadañ
wspó³dzia³a ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami
organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódc¹ General-
nym Rodzajów Si³ Zbrojnych, Dowódc¹ Operacyjnym Rodzajów Si³ Zbroj-
nych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, dowódcami garnizonów
wojskowych i jednostek wojskowych, jak równie¿ odpowiednimi organami,
s³u¿bami i instytucjami podleg³ymi ministrowi w³a�ciwemu do spraw wew-

6 Chodzi o czynno�ci okre�lone w art. 29, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1
u.SKW.
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nêtrznych, ministrowi w³a�ciwemu do spraw finansów publicznych i mini-
strowi w³a�ciwemu do spraw zagranicznych oraz z innymi organami, s³u¿-
bami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynno�ci operacyjno-
rozpoznawczych7. W �wietle art. 12 u.SKW organy administracji rz¹dowej,
organy samorz¹du terytorialnego, instytucje pañstwowe oraz przedsiêbiorcy
prowadz¹cy dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci publicznej s¹ obowi¹zani,
w zakresie swojego dzia³ania, do wspó³dzia³ania z SKW i SWW, a w szcze-
gólno�ci do udzielania pomocy w realizacji zadañ SKW i SWW. Przedsiêbiorcy,
instytucje oraz inne organizacje realizuj¹ce umowy z jednostkami organizacyj-
nymi MON, w zakresie badañ naukowych i prac rozwojowych oraz produkcji
i obrotu towarami, technologiami i us³ugami o przeznaczeniu wojskowym s¹
obowi¹zane, w zakresie realizowanych umów, do wspó³dzia³ania z SKW
i SWW, je¿eli nie stoi to w sprzeczno�ci z ich prawnie chronionym interesem.

8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. Uprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszyUprawnienia funkcjonariuszy
Służby KSłużby KSłużby KSłużby KSłużby Kontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wojskowegoojskowegoojskowegoojskowegoojskowego

i Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowego

W granicach ustawowych zadañ SKW i SWW funkcjonariusze tych s³u¿b
wykonuj¹ czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze oraz analityczno-informacyj-
ne8, za� funkcjonariusze SKW dodatkowo � czynno�ci wynikaj¹ce z przepi-
sów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wojskowe s³u¿by specjalne
nie wykonuj¹ czynno�ci dochodzeniowo-�ledczych.

Na podstawie art. 29 u.SKW funkcjonariuszom SKW przys³uguje prawo
obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu �rodków technicznych obrazu zda-
rzeñ w miejscach publicznych oraz d�wiêku towarzysz¹cego tym zdarzeniom
w trakcie wykonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych. Materia³y
z obserwowania i rejestrowania obrazu oraz d�wiêku, które nie stanowi¹
informacji potwierdzaj¹cych pope³nienie przestêpstwa lub nie s¹ istotne dla
bezpieczeñstwa potencja³u obronnego Si³ Zbrojnych, podlegaj¹ niezw³ocznie
protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materia³ów zarz¹-
dza Szef SKW.

W�ród �rodków mo¿liwych do zastosowania przez SKW znajduje siê kon-
trola operacyjna (art. 31 u.SKW)9. O jej przeprowadzeniu decyduje Wojsko-
wy S¹d Okrêgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa SKW, z³o¿ony po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, je¿eli przy wykonywa-

7 Art. 10 u.SKW.
8 Art. 25 i 26 u.SKW.
9 J. Kostrubiec, Formy dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-

piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 134�135.
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niu czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez SKW inne
�rodki okaza³y siê bezskuteczne albo bêd¹ nieprzydatne. W przypadkach
niecierpi¹cych zw³oki, je¿eli mog³oby to spowodowaæ utratê informacji lub
zatarcie albo zniszczenie dowodów przestêpstwa, Szef SKW mo¿e zarz¹dziæ,
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolê operacyj-
n¹, zwracaj¹c siê jednocze�nie do Wojskowego S¹du Okrêgowego w Warsza-
wie z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzie-
lenia przez S¹d zgody w terminie piêciu dni od dnia zarz¹dzenia kontroli
operacyjnej Szef SKW wstrzymuje kontrolê operacyjn¹ oraz poleca niezw³ocz-
ne, protokolarne i komisyjne zniszczenie materia³ów zgromadzonych pod-
czas jej stosowania.

Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na kontrolowa-
niu tre�ci korespondencji, kontrolowaniu zawarto�ci przesy³ek, stosowaniu
�rodków technicznych umo¿liwiaj¹cych uzyskiwanie w sposób niejawny in-
formacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególno�ci tre�ci rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomoc¹ sieci teleko-
munikacyjnych. Kontrolê operacyjn¹ zarz¹dza siê na okres nie d³u¿szy ni¿
trzy miesi¹ce. Wojskowy S¹d Okrêgowy w Warszawie mo¿e, na pisemny
wniosek Szefa SKW, z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Ge-
neralnego, na okres nie d³u¿szy ni¿ kolejne trzy miesi¹ce, wydaæ postano-
wienie o jednorazowym przed³u¿eniu kontroli operacyjnej, je¿eli nie usta³y
przyczyny zarz¹dzenia tej kontroli10. Zgromadzone podczas stosowania kon-
troli operacyjnej materia³y, które nie stanowi¹ informacji potwierdzaj¹cych
zaistnienie przestêpstwa, podlegaj¹ niezw³ocznemu, protokolarnemu, komi-
syjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materia³ów zarz¹dza Szef SKW. O wyda-
niu i wykonaniu zarz¹dzenia dotycz¹cego zniszczenia materia³ów Szef SKW
jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania Prokuratora Generalnego.

Funkcjonariuszom SKW przys³uguj¹ szczególne uprawnienia w postaci
mo¿liwo�ci dokonania w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejêcia przed-
miotów pochodz¹cych z przestêpstwa, ulegaj¹cych przepadkowi albo których
wytwarzanie, posiadanie, przewo¿enie lub którymi obrót s¹ zabronione,
a tak¿e przyjêcia lub wrêczenia korzy�ci maj¹tkowej (art. 33 ust. 1 u.SKW).
Czynno�ci te nie mog¹ polegaæ na kierowaniu dzia³aniami wyczerpuj¹cymi
znamiona czynu zabronionego pod gro�b¹ kary. Szef SKW mo¿e zarz¹dziæ,
na czas okre�lony, powy¿sze czynno�ci po uzyskaniu pisemnej zgody Proku-

10 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej poja-
wi¹ siê nowe okoliczno�ci istotne dla zapobie¿enia lub wykrycia przestêpstwa albo ustalenia
sprawcy i uzyskania dowodów przestêpstwa, Wojskowy S¹d Okrêgowy w Warszawie, na
pisemny wniosek Szefa SKW, z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora General-
nego, mo¿e wydaæ postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony równie¿ po
up³ywie wskazanych okresów.
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ratora Generalnego, którego na bie¿¹co informuje o przebiegu tych czynno-
�ci i ich wyniku11.

Szef SKW dysponuje uprawnieniem zarz¹dzenia niejawnego nadzoro-
wania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmio-
tami przestêpstwa, je¿eli nie stworzy to zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego (art. 34 ust. 1 u.SKW)12. O zarz¹dzeniu, przebiegu i wynikach
tych czynno�ci Szef SKW niezw³ocznie zawiadamia Prokuratora Generalne-
go, który mo¿e nakazaæ ich zaniechanie. Stosownie do zarz¹dzenia Szefa
SKW urzêdy, instytucje i podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ w dziedzinie poczty
i transportu, organy celne oraz organy Stra¿y Granicznej s¹ obowi¹zane
dopu�ciæ do dalszego przewozu przesy³ki zawieraj¹ce przedmioty przestêp-
stwa w stanie nienaruszonym lub po ich usuniêciu albo zast¹pieniu w ca³o-
�ci lub w czê�ci. W przypadku potwierdzenia informacji o przestêpstwie Szef
SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materia³y zgroma-
dzone w wyniku wykonywania czynno�ci13.

Wykonuj¹c czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze funkcjonariusze SKW
i SWW maj¹ prawo: 1) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwo-
wych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz przed-
siêbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci publicznej14;
2) zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc do innych przedsiêbiorców, jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych, jak równie¿ zwracania siê w na-
g³ych wypadkach do ka¿dej osoby o udzielenie dora�nej pomocy, w ramach
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa15.

Funkcjonariuszom SKW i SWW przys³uguje uprawnienie do u¿ywania
�rodków przymusu bezpo�redniego na podstawie przepisów ustawy z dnia
24 maja 2013 r. o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej16. Szcze-
gó³owe zasady u¿ycia tych �rodków okre�laj¹ przepisy art. 30 i 30a u.SKW.
Z kolei na podstawie art. 28a u.SKW funkcjonariusze SKW i SWW maj¹
prawo przeprowadzania doprowadzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni
palnej lub konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 tej ustawy17. Funkcjona-

11 J. Kostrubiec, Formy�, s. 135�136.
12 Tam¿e, s. 136.
13 Zob. K. Kula, Wykorzystanie materia³ów operacyjnych S³u¿by Kontrwywiadu Woj-

skowego w procesie karnym, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2011, Nr 2, s. 3 i n.
14 Wymienione instytucje, organy i przedsiêbiorcy s¹ obowi¹zani, w zakresie swojego

dzia³ania, do udzielania nieodp³atnie tej pomocy, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
15 Art. 28 u.SKW.
16 Dz.U. poz. 628 ze zm.
17 R. Szynowski, �rodki przymusu bezpo�redniego w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów

oraz proponowane zmiany w tym zakresie, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñ-
stwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowe-
go, Warszawa 2011, s. 131 i n.



115

riusze SKW i SWW wykonuj¹cy zadania w zakresie przeprowadzania dopro-
wadzenia lub konwoju, je¿eli jest to niezbêdne do zapewnienia bezpieczeñ-
stwa tego doprowadzenia lub konwoju, maj¹ prawo wydawania poleceñ okre-
�lonego zachowania siê.

8.3.8.3.8.3.8.3.8.3. Nadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnościąNadzór i kontrola nad działalnością
Służby KSłużby KSłużby KSłużby KSłużby Kontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wontrwywiadu Wojskowegoojskowegoojskowegoojskowegoojskowego

i Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowegoi Służby Wywiadu Wojskowego

W przeciwieñstwie do cywilnych s³u¿b specjalnych, s³u¿by wojskowe nie
podlegaj¹ Prezesowi Rady Ministrów, lecz Ministrowi Obrony Narodowej,
z zastrze¿eniem okre�lonych w ustawie uprawnieñ Prezesa Rady Ministrów
lub Ministra Koordynatora S³u¿b Specjalnych, w przypadku jego powo³ania
(art. 3 ust. 2 u.SKW). Organizacja wojskowych s³u¿b specjalnych oparta jest
na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, centralizacji i podleg³o�ci s³u¿bo-
wej oraz hierarchicznego podporz¹dkowania18.

Mimo nadzoru sprawowanego przez Ministra Obrony Narodowej nad
SKW i SW Prezes Rady Ministrów dysponuje równie¿ szeregiem uprawnieñ
w stosunku do tych s³u¿b. Najpowa¿niejszym z nich jest powo³ywanie i od-
wo³ywanie szefów SKW i SWW. Premier podejmuje decyzjê na wniosek Mi-
nistra Obrony Narodowej, po zasiêgniêciu opinii Prezydenta19, Kolegium do
Spraw S³u¿b Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych20.
Minister Obrony Narodowej, zgodnie z art. 13 ust. 3 u.SKW, na wniosek
Szefa w³a�ciwej s³u¿by powo³uje i odwo³uje zastêpców Szefa SKW i Szefa
SWW, po zasiêgniêciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych.

Ustawodawca w art. 17 u.SKW odró¿nia przypadki obligatoryjnego od-
wo³ania szefów wojskowych s³u¿b specjalnych od sytuacji, w której odwo³a-
nie nastêpuje fakultatywnie. Prezes Rady Ministrów odwo³uje Szefa SKW
albo Szefa SWW z zajmowanego stanowiska w przypadku: 1) rezygnacji
z zajmowanego stanowiska; 2) zrzeczenia siê obywatelstwa polskiego lub
nabycia obywatelstwa innego pañstwa; 3) skazania prawomocnym wyrokiem
s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe; 4) utraty predyspozycji

18 F. Prusak, S³u¿by specjalne, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpie-
czeñstwa narodowego, Warszawa 2012, s. 163 i 169�170.

19 Na temat roli Prezydenta w systemie nadzoru i kontroli nad SKW i SWW zob.
M. Czuryk, Nadzór i kontrola dzia³alno�ci s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk,
M. Karpiuk, J. Kostrubiec, S³u¿by�, s. 142 i n.; M. Karpiuk, S³u¿ba Kontrwywiadu Wojsko-
wego jako podmiot prawa obronnego, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rze-
czypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014, s. 189.

20 Art. 13 ust. 1 u.SKW. M. Karpiuk, Status prawny wojskowych s³u¿b specjalnych,
�Orzecznictwo S¹dów w Sprawach Gospodarczych� 2010, Nr 7, s. 98�99.
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niezbêdnych do zajmowania stanowiska. Fakultatywne odwo³anie nastêpu-
je tylko w jednym przypadku � niewykonywania obowi¹zków z powodu cho-
roby trwaj¹cej nieprzerwanie ponad trzy miesi¹ce.

Przejawem sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad
dzia³alno�ci¹ wojskowych s³u¿b specjalnych jest nadawanie statutu SKW
i SWW � po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów (art. 21 ust. 1 u.SKW).
Form¹ nadzoru Ministra Obrony Narodowej nad s³u¿bami specjalnymi jest
okre�lanie kierunków ich dzia³ania w drodze wytycznych, przyjmowania rocz-
nych planów dzia³ania oraz sprawozdañ. Wytyczne ministra (art. 7 u.SKW)
s¹ zatwierdzane przez Prezesa Rady Ministrów, za� w przypadku powo³ania
Ministra Koordynatora S³u¿b Specjalnych okre�lenie kierunków dzia³ania
SKW i SWW w drodze wytycznych nastêpuje w uzgodnieniu z tym mini-
strem. Wytyczne, plany i sprawozdania opiniuje Kolegium do Spraw S³u¿b
Specjalnych. Minister Obrony Narodowej przekazuje niezw³ocznie Prezyden-
towi RP wytyczne oraz zatwierdzone plany i sprawozdania, wraz z opiniami
Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy szefo-
wie SKW i SWW przedstawiaj¹ roczne plany dzia³ania na rok nastêpny Mi-
nistrowi Obrony Narodowej. Szefowie SKW i SWW przedstawiaj¹ ponadto
corocznie do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Obrony
Narodowej sprawozdania z dzia³alno�ci podleg³ej s³u¿by za poprzedni rok
kalendarzowy. Do kompetencji Ministra Obrony Narodowej nale¿y zatwier-
dzanie planów i sprawozdañ.

Bezpo�rednio przez ustawodawcê zosta³a zadeklarowana równie¿ parla-
mentarna kontrola nad dzia³alno�ci¹ wojskowych s³u¿b specjalnych21. Zgod-
nie z art. 3 ust. 3 u.SKW dzia³alno�æ Szefa SKW oraz Szefa SWW podlega
kontroli Sejmu. Bez w¹tpienia fakt ten �wiadczy o wadze zadañ i kompeten-
cji wykonywanych przez wojskowe s³u¿by specjalne w systemie bezpieczeñ-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej22.

21 Zob. M. Bo¿ek, Kontrola parlamentarna s³u¿b specjalnych w Polsce, �Przegl¹d Sej-
mowy� 2012, Nr 1, s. 9 i n.

22 M. Karpiuk, S³u¿ba Wywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego, (w:)
M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo�, s. 195.
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9.1.9.1.9.1.9.1.9.1. Siły Zbrojne RP w świetle przepisów konstytucyjnychSiły Zbrojne RP w świetle przepisów konstytucyjnychSiły Zbrojne RP w świetle przepisów konstytucyjnychSiły Zbrojne RP w świetle przepisów konstytucyjnychSiły Zbrojne RP w świetle przepisów konstytucyjnych

Samo zadeklarowanie przez Konstytucjê uprawnieñ organów w³adzy
w publicznej sferze bezpieczeñstwa pañstwa niewiele by znaczy³o bez przy-
znania im realnych mo¿liwo�ci oddzia³ywania na stan owego bezpieczeñ-
stwa. W celu jego utrzymania ka¿de praktycznie pañstwo utrzymuje armiê,
która w sytuacji ekstremalnych zagro¿eñ (wojny, zbrojnej rebelii) staje siê
ostatnim atutem � argumentem si³y, jakie ma ono do swojej dyspozycji.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 Si-
³om Zbrojnym zosta³ po�wiêcony art. 26. Jest to przepis znajduj¹cy siê
w rozdziale I (�Rzeczpospolita�), co nadaje mu rolê zasady ustrojowej ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Pozosta³e przepisy konstytucyjne po�wiê-
cone problematyce bezpieczeñstwa pañstwa (znajduj¹ce siê przede wszyst-
kim siê w rozdziale IV, V i VI) musz¹ byæ interpretowane w sposób mo¿liwie
najwierniej odzwierciedlaj¹cy postanowienia art. 26. Z kolei na ustawodaw-
cy ci¹¿y obowi¹zek, by stanowiæ takie przepisy obowi¹zuj¹cego prawa, które
bêd¹ w pe³ni rozwija³y postanowienia konstytucyjne.

W Konstytucji RP nie znajduje siê definicja legalna Si³ Zbrojnych. Mo¿na
jednak wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e termin �Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej�
obejmuje wszystkie jednostki zmilitaryzowane, nad którymi Prezydent spra-
wuje funkcjê najwy¿szego zwierzchnika, wykonywan¹ w czasie pokoju za po-
�rednictwem Ministra Obrony Narodowej (art. 134 ust. 1�2). Dlatego te¿
w sk³ad Si³ Zbrojnych nie mog¹ wchodziæ jednostki, nad którymi Minister
Obrony Narodowej nie sprawuje bezpo�redniego zwierzchnictwa w czasie po-

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     IXIXIXIXIX

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej PSiły Zbrojne Rzeczypospolitej PSiły Zbrojne Rzeczypospolitej PSiły Zbrojne Rzeczypospolitej PSiły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiejolskiejolskiejolskiejolskiej

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 W czasie wojny Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych dowodzi tylko czê�ci¹ Si³ Zbrojnych,

tj. oddzia³ami i pododdzia³ami, które zosta³y przeznaczone do obrony pañstwa (art. 16 ust. 2
Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym organom Rzeczypospoli-
tej Polskiej, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.).
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koju2. Rozszerzenie definicji Si³ Zbrojnych poza jednostki podleg³e Ministro-
wi Obrony Narodowej oznacza³oby bowiem, ¿e wobec czê�ci jednostek Si³
Zbrojnych Prezydent nie mia³by mo¿liwo�ci sprawowania najwy¿szego
zwierzchnictwa.

Mimo ¿e zaistnienie �czasu wojny� zmienia system dowodzenia Si³ami
Zbrojnymi z racji na obligatoryjne powo³anie Naczelnego Dowódcy Si³ Zbroj-
nych (art. 134 ust. 4 Konstytucji), fakt ów nie wp³ywa zasadniczo na konsty-
tucyjn¹ definicjê Si³ Zbrojnych, gdy¿ Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych podle-
ga Prezydentowi3, któremu niezmiennie przys³uguje status najwy¿szego
zwierzchnika Si³ Zbrojnych. Zmianie � z mocy decyzji ustawodawcy � podle-
ga natomiast status Ministra Obrony Narodowego, który w czasie wojny nie
sprawuje bezpo�redniego zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi.

Na tle przepisów konstytucyjnych i ustawowych mo¿na zdefiniowaæ Si³y
Zbrojne w sensie przedmiotowym i podmiotowym. W pierwszym znaczeniu
pod pojêciem Si³ Zbrojnych nale¿y rozumieæ � zgodnie z ustaleniami poczy-
nionymi powy¿ej � wszystkie formacje militarne podleg³e Ministrowi Obrony
Narodowej4. Tak rozumiane Si³y Zbrojne obejmuj¹ wojska l¹dowe, si³y po-
wietrzne, marynarkê wojenn¹ oraz wojska specjalne jako poszczególne rodza-
je Si³ Zbrojnych5. Na ich czele stoj¹ dowódcy rodzajów Si³ Zbrojnych powo³y-
wani przez Prezydenta (art. 134 ust. 3). Zgodnie z wol¹ ustawodawcy � o czym
bêdzie mowa ni¿ej � od 1 stycznia 2014 r. na czele wszystkich rodzajów Si³
Zbrojnych stoi Dowódca Generalny Rodzajów Si³ Zbrojnych, co w do�æ oczywi-
sty sposób stoi w sprzeczno�ci z unormowaniami art. 134 ust. 3 Konstytucji.

Z kolei w aspekcie podmiotowym Si³y Zbrojne oznaczaj¹ ogó³ obywateli
RP, którzy wchodz¹ w ich sk³ad wskutek realizacji wolno�ci wyboru i wyko-
nywania zawodu, o której mowa w art. 65 ust. 1 Konstytucji (¿o³nierzy zawo-
dowych), jak i tych obywateli, którzy wype³niaj¹ obowi¹zek obrony Ojczyzny
(art. 85 Konstytucji) na zasadach okre�lonych przepisami u.p.o.o. (¿o³nierzy
z poboru)6.

9.2.9.2.9.2.9.2.9.2. Zadania Sił Zbrojnych RPZadania Sił Zbrojnych RPZadania Sił Zbrojnych RPZadania Sił Zbrojnych RPZadania Sił Zbrojnych RP

Konstytucyjne zadania Si³ Zbrojnych RP okre�la art. 26 ust. 1 ustawy
zasadniczej. W �wietle jego postanowieñ Si³y Zbrojne s³u¿¹ ochronie niepod-

3 Art. 16 ust. 1 u.s.woj.
4 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,

s. 192; W. Sokolewicz, Wojsko i konstytucja, Warszawa 2015, s. 59.
5 Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.).
6 Por. P. Sarnecki, Komentarz do art. 26, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 1.
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leg³o�ci pañstwa i niepodzielno�ci jego terytorium oraz zapewnieniu bezpie-
czeñstwa i nienaruszalno�ci jego granic. Z tak sformu³owanymi zadaniami
pozostaje w wyra�nej sprzeczno�ci art. 3 ust. 1 u.p.o.o. który za naczelne
zadania Si³ Zbrojnych uznaje stanie przez nie na stra¿y suwerenno�ci i nie-
podleg³o�ci Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeñstwa i pokoju. Ewidentnie
pobrzmiewa w tre�ci przywo³anego przepisu duch poprzedniej epoki, nie
mówi¹c ju¿ o tym, ¿e mówienie o suwerenno�ci i niepodleg³o�ci Narodu jest
sformu³owaniem nielogicznym. Suwerenno�æ Narodu oznacza bowiem spra-
wowanie przez ogó³ obywateli najwy¿szej w³adzy w pañstwie (art. 4 Konsty-
tucji). Wykazuj¹c maksimum dobrej woli mo¿na by³oby jeszcze broniæ decy-
zji ustawodawcy przez uznanie suwerenno�ci Narodu za sprawowanie w³adzy
zwierzchniej w pañstwie jako czê�ci jellinkowskiej definicji pañstwa. Ale có¿
ustawodawca ma na my�li traktuj¹c o niepodleg³o�ci Narodu, wie chyba tylko
on sam. Niepodleg³o�æ jest przymiotem pañstwa, a nie Narodu i w takim kon-
tek�cie mowa jest o s³u¿ebnej roli Si³ Zbrojnych w art. 26 ust. 1 Konstytucji.
Za humoreskê nale¿y równie¿ poczytaæ przypisan¹ Si³om Zbrojnym rolê stra¿-
nika pokoju. Czasy, w którym armie walczy³y o pokój, szczê�liwie nale¿¹ do
s³usznie minionej epoki i nale¿a³oby postulowaæ, by ustawodawca � po up³y-
wie æwieræwiecza od obalenia re¿imu komunistycznego � zechcia³ uwzglêd-
niæ ten fakt.

Wobec powy¿szego nale¿y uznaæ, ¿e wej�cie w ¿ycie Konstytucji w dniu
17 pa�dziernika 1997 r. derogowa³o postanowienia art. 3 ust. 1 u.p.o.o.
i z tego tytu³u nie maj¹ one znaczenia dla analizy prawnie okre�lonych za-
dañ Si³ Zbrojnych. Kolejne postanowienia art. 3 u.p.o.o. (ust. 2, 2a i 2b)
� szczê�liwie pozbawione peerelowskiego ducha � maj¹ natomiast istotne
znaczenia dla interpretacji zadañ Si³ Zbrojnych i bêd¹ w dalszej czê�ci
przedmiotem uwagi.

Zadania Si³ Zbrojnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 Konstytucji,
maj¹ charakter s³u¿ebny i obronny7. Odpowied� na pytanie komu s³u¿¹ Si³y
Zbrojne kryje siê ju¿ w ich pe³nej nazwie: Rzeczypospolitej Polskiej, a wiêc
pañstwu polskiemu. Wynika st¹d, ¿e Si³y Zbrojne s¹ narzêdziem (instru-
mentem) w rêkach konstytucyjnych organów pañstwowych realizuj¹cych
zadania z zakresu bezpieczeñstwa pañstwa8. Nale¿y do nich okre�lanie
i prowadzenie polityki Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z unormowaniami
konstytucyjnymi. Jak ustalono wy¿ej, bezpo�rednim zwierzchnikiem Si³ Zbroj-
nych jest Minister Obrony Narodowej i to od niego Si³y Zbrojne otrzymuj¹
rozkazy. Pominiêcie (przynajmniej w czasie pokoju) osoby Ministra Obrony
Narodowej w u¿yciu Si³ Zbrojnych by³oby dzia³aniem niekonstytucyjnym.

7 Zob. W.J. Wo³piuk, Konstytucyjna zasada podleg³o�ci si³ zbrojnych cywilnej i demo-
kratycznej kontroli, �Przegl¹d Sejmowy� 1998, Nr 6, s. 33 i n.

8 Nieco inaczej: W. Sokolewicz, Wojsko�, s. 30�31.
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Ani Prezydent, ani Prezes Rady Ministrów, ani te¿ ¿aden inny organ pañ-
stwowy nie mo¿e wydawaæ rozkazów Si³om Zbrojnym. S³u¿ebny charakter
zadañ Si³ Zbrojnych oznacza równie¿, ¿e nie mog¹ one ustanawiaæ swoich
zadañ i celów w sposób autonomiczny9. S¹ one okre�lane przez konstytucyj-
ne organy pañstwowe zgodnie z zakresem ich w³a�ciwo�ci.

Zadania Si³ Zbrojnych maj¹ ponadto charakter obronny. Niezale¿nie od
wyk³adni literalnej art. 26 ust. 1 wniosek taki wynika z szeregu innych prze-
pisów Konstytucji, a zw³aszcza art. 116, który okre�la przes³anki og³oszenia
stanu wojny, art. 229 wskazuj¹cego na warunki wprowadzenia stanu wojen-
nego i art. 9, w �wietle którego Rzeczpospolita Polska przestrzega wi¹¿¹cego
j¹ prawa miêdzynarodowego10. Od czasów przyjêcia Karty Narodów Zjedno-
czonych wojna jako metoda rozwi¹zywania sporów miêdzy pañstwami ule-
g³a delegalizacji, a jej wywo³anie stanowi zbrodniê miêdzynarodowoprawn¹.

Pierwszym zadaniem, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Konstytucji, jest
ochrona niepodleg³o�ci pañstwa. Jest to zadanie najbardziej podstawowe.
Jego realizacja �wiadczy o istocie Si³ Zbrojnych, uzasadnia potrzebê ich ist-
nienia. Obrona niepodleg³o�ci staje siê zadaniem pierwszorzêdnym w razie
zbrojnej agresji. W �wietle art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych Si³y Zbroj-
ne mog¹ zostaæ u¿yte tylko w ramach dopuszczonej przez Kartê Narodów
Zjednoczonych samoobrony indywidualnej lub zbiorowej. Przypadek samo-
obrony indywidualnej bêdzie mia³ miejsce w razie podjêcia przez Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹ indywidualnych dzia³añ s³u¿¹cych jej obronie. Z kolei samo-
obrona zbiorowa wyst¹pi wówczas, je¿eli Rzeczpospolita Polska przyst¹pi do
realizacji zobowi¹zania � wynikaj¹cego z umowy miêdzynarodowej � do wspól-
nej obrony przeciwko agresji. W taki okoliczno�ciach Sejm mo¿e og³osiæ stan
wojny (art. 116), za� Prezydent � wprowadziæ stan wojenny (art. 229). Rów-
nolegle mo¿e zostaæ podjêta przez Prezydenta decyzja o u¿yciu Si³ Zbrojnych
do obrony Rzeczypospolitej (art. 136). Skorzystanie przez Prezydenta z tej
kompetencji jest granicznym przejawem realizacji zadania obrony niepodle-
g³o�ci Rzeczypospolitej Polskiej przez Si³y Zbrojne. Prezydent wykonuje tê
kompetencjê w formie postanowienia, wydanego na wniosek Prezesa Rady
Ministrów i podlegaj¹cego jego kontrasygnacie.

Na podstawie art. 2a i 2b u.p.o.o. Si³y Zbrojne, realizuj¹c zadania kon-
stytucyjne, w zakresie ochrony niepodleg³o�ci pañstwa, niepodzielno�ci jego
terytorium oraz zapewnienia bezpieczeñstwa i nienaruszalno�ci jego granic,
maj¹ prawo stosowania �rodków przymusu bezpo�redniego, u¿ycia broni
i innego uzbrojenia, z uwzglêdnieniem konieczno�ci i celu wykonania tych

9 P. Ba³a, Ustrojowe regulacje obronno�ci Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) P. Ba³a (red.),
Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 40.

10 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2008, s. 70.
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zadañ, w sposób adekwatny do zagro¿enia oraz w granicach zasad okre�lo-
nych w wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ ratyfikowanych umowach miêdzy-
narodowych oraz miêdzynarodowym prawie zwyczajowym.

 Si³y Zbrojne u¿yte w celu okre�lonym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach u¿ycia lub pobytu Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza granicami pañstwa11 maj¹ prawo stosowania �rod-
ków przymusu bezpo�redniego, u¿ycia broni i innego uzbrojenia na warun-
kach okre�lonych w tej ustawie, w granicach zasad okre�lonych w wi¹¿¹cych
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ ratyfikowanych umowach miêdzynarodowych oraz miê-
dzynarodowym prawie zwyczajowym, a tak¿e z uwzglêdnieniem celu u¿ycia
Si³ Zbrojnych poza granicami pañstwa.

Kolejnym zadaniem Si³ Zbrojnych jest ochrona niepodzielno�ci teryto-
rium pañstwa. Si³y Zbrojne mog¹ byæ u¿yte przeciwko wszelkim próbom
secesji czê�ci terytorium zarówno przez organizacje dzia³aj¹ce na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przez czynniki zewnêtrzne. O ile w tym dru-
gim przypadku u¿ycie Si³ Zbrojnych dla ochrony niepodzielno�ci terytorium
pañstwa nie rodzi zastrze¿eñ i mo¿e wi¹zaæ siê z zadaniem poprzednim, tj.
ochron¹ niepodleg³o�ci, o tyle u¿ycie Si³ Zbrojnych przeciwko separatystom
wewnêtrznym mo¿e budziæ wiêksze w¹tpliwo�ci. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e w takim
przypadku u¿ycie Si³ Zbrojnych nast¹pi na zasadach okre�lonych przez ustawê
z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹tkowym12, gdy¿ mamy tu do czynie-
nia z zagro¿eniem wewnêtrznym. Niepodzielno�æ terytorium pañstwa nale-
¿y interpretowaæ ³¹cznie z art. 126 ust. 2 oraz art. 3 Konstytucji. W przypad-
ku tego pierwszego przepisu mowa jest dodatkowo o �nienaruszalno�ci�
terytorium pañstwa. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e chodzi o nienaruszalno�æ przez czyn-
niki zewnêtrzne, co w art. 26 wi¹¿e siê z ochron¹ niepodleg³o�ci.

W dalszej kolejno�ci art. 26 Konstytucji traktuje o s³u¿eniu przez Si³y
Zbrojne zapewnieniu bezpieczeñstwa pañstwa. Uwagê zwraca fakt, ¿e ustro-
jodawca nie konkretyzuje rodzaju bezpieczeñstwa pañstwa, zapewnieniu
którego maj¹ s³u¿yæ Si³y Zbrojne. Nie mo¿na wiêc ograniczaæ tego zadania
tylko do bezpieczeñstwa zewnêtrznego. Taka interpretacja czyni³aby zreszt¹
w du¿ej mierze bezprzedmiotowym wskazanie innych zadañ Si³ Zbrojnych
w art. 26 ust. 1 Konstytucji. Si³y Zbrojne s³u¿¹ wiêc równie¿ zapewnieniu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego13. Takie okre�lenie roli Si³ Zbrojnych nie jest
niczym ani zadziwiaj¹cym, ani zaskakuj¹cym, gdy¿ praktycznie rzecz bior¹c
wszystkie polskie konstytucje � pocz¹wszy od Konstytucji 3 maja � przewi-
dywa³y w sposób bardziej lub mniej oczywisty mo¿liwo�æ u¿ycia Si³ Zbroj-

11 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1510.
12 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1191.
13 B. Pacek, Udzia³ Si³ Zbrojnych RP w bezpieczeñstwie wewnêtrznym pañstwa, War-

szawa 2013.
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nych do zapewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrznego14. Nie mog¹ one jednak
zastêpowaæ innych s³u¿b i stra¿y, których odpowiedzialno�æ w zakresie bez-
pieczeñstwa wewnêtrznego okre�laj¹ ustawy. U¿ycie Si³ Zbrojnych dla za-
pewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrznego ma wiêc charakter subsydiarny15.

Realizuj¹c wskazówkê poczynion¹ przez twórców Konstytucji ustawo-
dawca dopuszcza w okre�lonych sytuacjach u¿ycie Si³ Zbrojnych z racji na
zagro¿enie bezpieczeñstwa wewnêtrznego16. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.o.o.
Si³y Zbrojne mog¹ braæ udzia³ w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i likwidacji
ich skutków, dzia³aniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia,
akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i ¿ycia ludz-
kiego, oczyszczaniu terenów z materia³ów wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a tak¿e w realizacji
zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego17.

W �wietle art. 18 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji18 Si³y Zbroj-
ne mog¹ zostaæ u¿yte w celu udzielenia pomocy oddzia³om i pododdzia³om
Policji, je¿eli wystêpuje przypadek zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego
lub zak³ócenia porz¹dku publicznego, zw³aszcza poprzez sprowadzenie:
1) niebezpieczeñstwa powszechnego dla ¿ycia, zdrowia lub wolno�ci obywa-
teli; 2) bezpo�redniego zagro¿enia dla mienia w znacznych rozmiarach;
3) bezpo�redniego zagro¿enia obiektów lub urz¹dzeñ wa¿nych dla bezpieczeñ-
stwa lub obronno�ci pañstwa, siedzib centralnych organów pañstwowych albo
wymiaru sprawiedliwo�ci, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych pañstw obcych
albo organizacji miêdzynarodowych, a tak¿e obiektów dozorowanych przez
uzbrojon¹ formacjê ochronn¹ utworzon¹ na podstawie odrêbnych przepisów;
4) zagro¿enia przestêpstwem o charakterze terrorystycznym b¹d� jego doko-
nania w stosunku do obiektów maj¹cych szczególne znaczenie dla bezpie-
czeñstwa lub obronno�ci pañstwa, b¹d� mog¹cym skutkowaæ niebezpieczeñ-
stwem dla ¿ycia ludzkiego19.

14 Zob. P. Stawecki, Konstytucje Polski a si³y zbrojne 1791�1935. Studium historyczno-
prawne, Warszawa 1999, s. 68�69.

15 Zob. Wyrok TK z dnia 7 marca 2000 r., K 26/98, OTK ZU 2000, Nr 2, poz. 57.
16 C. Sochala, Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot prawa obronnego,

(w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warsza-
wa 2014, s. 152�156.

17 Zob. Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2008 r., K 52/07, OTK ZU, Nr 5A, poz. 88. Trybu-
na³ uzna³ w tym wyroku dopuszczalno�æ ustawowego rozszerzenia zadañ Si³ Zbrojnych. Por.
W. Sokolewicz, Wojsko�, s. 20�21.

18 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.
19 Decyzjê o u¿yciu Si³ Zbrojnych podejmuje Prezydent na wniosek premiera, za�

w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki � Minister Obrony Narodowej na wniosek ministra
w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych.
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¯o³nierzom oddzia³ów i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych kierowanych do po-
mocy oddzia³om i pododdzia³om Policji przys³uguj¹ w zakresie niezbêdnym
do wykonywania ich zadañ, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów
okre�lone w art. 15 i art. 16 u.p., tj: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich
to¿samo�ci; 2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach okre�lonych
w przepisach Kodeksu postêpowania karnego i innych ustaw; 3) zatrzymy-
wania osób pozbawionych wolno�ci, które na podstawie zezwolenia w³a�ci-
wego organu opu�ci³y areszt �ledczy albo zak³ad karny i w wyznaczonym
terminie nie powróci³y do niego; 4) zatrzymywania osób stwarzaj¹cych
w sposób oczywisty bezpo�rednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzkie-
go, a tak¿e dla mienia20; 5) pobierania odcisków linii papilarnych lub wyma-
zu ze �luzówki policzków oraz materia³u biologicznego ze zw³ok ludzkich
o nieustalonej to¿samo�ci; 6) przeszukiwania osób i pomieszczeñ w trybie
i przypadkach okre�lonych w przepisach Kodeksu postêpowania karnego
i innych ustaw; 7) obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu �rodków tech-
nicznych obrazu z pomieszczeñ przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrze�wienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przej-
�ciowych oraz tymczasowych pomieszczeñ przej�ciowych; 8) dokonywania kon-
troli osobistej, a tak¿e przegl¹dania zawarto�ci baga¿y i sprawdzania ³adun-
ku w portach i na dworcach oraz w �rodkach transportu l¹dowego, powietrznego
i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia pope³nienia czynu za-
bronionego pod gro�b¹ kary; 9) obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu �rod-
ków technicznych obrazu zdarzeñ w miejscach publicznych, a w przypadku
czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porz¹dkowych po-
dejmowanych na podstawie ustawy � tak¿e i d�wiêku towarzysz¹cego tym
zdarzeniom; 10) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych, or-
ganów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz przedsiêbior-
ców prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci publicznej; wymie-
nione instytucje, organy i przedsiêbiorcy s¹ obowi¹zani, w zakresie swojego
dzia³ania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa; 11) zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc do innych przedsiêbiorców
i organizacji spo³ecznych, jak równie¿ zwracania siê w nag³ych wypadkach do
ka¿dej osoby o udzielenie dora�nej pomocy, w ramach obowi¹zuj¹cych przepi-
sów prawa; 12) u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymusu bezpo�redniego
w przypadkach okre�lonych w art. 11 pkt 1�6 i 8�14 ustawy z dnia 24 maja
2013 r. o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej21 oraz u¿ycia lub
wykorzystania broni palnej w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1
lit. a�c i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a i b oraz w art. 47 ww. ustawy.

20 Zatrzymanie osoby mo¿e byæ zastosowane tylko wówczas, gdy inne �rodki okaza³y
siê bezcelowe lub nieskuteczne.

21 Dz.U. poz. 628 ze zm.
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Si³y Zbrojne mog¹ zostaæ ponadto u¿yte na podstawie art. 25 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym22, art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej23  i art. 11
ust. 1 u.s.wyj. W przeciwieñstwie do u.p. w wymienionych aktach nie okre-
�lono szczegó³owo materialnych przes³anek u¿ycia Si³ Zbrojnych, ogranicza-
j¹c siê do podkre�lenia wynikaj¹cej z Konstytucji zasady subsydiarno�ci24.

Ostatnim zadaniem Si³ Zbrojnych jest zapewnienie bezpieczeñstwa
i nienaruszalno�ci granic pañstwa. Mo¿na mówiæ o dwojakim sposobie reali-
zacji tego zadania. Po pierwsze, w aspekcie bie¿¹cego �zapewnienia� bezpie-
czeñstwa granic pañstwa mo¿na interpretowaæ obowi¹zek Si³ Zbrojnych jako
sprowadzaj¹cy siê do sta³ego baczenia, by nie dosz³o do naruszenia granic.
W tym przypadku mog¹ zachodziæ obawy, czy dzia³ania Si³ Zbrojnych nie
bêd¹ wkracza³y w obowi¹zki Stra¿y Granicznej, która nie ma jednak podsta-
wy konstytucyjnej. Po drugie, w sytuacji, w której dosz³o ju¿ do naruszenia
granic pañstwa, Si³y Zbrojne mog¹ zostaæ u¿yte do obrony przed zbrojn¹
napa�ci¹. Jest to równocze�nie przes³anka og³oszenia stanu wojny (art. 116
ust. 1) i wprowadzenia stanu wojennego (art. 229).

9.3.9.3.9.3.9.3.9.3. Zasada politycznej neutralności Sił Zbrojnych RPZasada politycznej neutralności Sił Zbrojnych RPZasada politycznej neutralności Sił Zbrojnych RPZasada politycznej neutralności Sił Zbrojnych RPZasada politycznej neutralności Sił Zbrojnych RP

Zasada politycznej neutralno�ci Si³ Zbrojnych � zadeklarowana w art. 26
ust. 2 Konstytucji � jest niezbêdnym standardem demokratycznego pañstwa
prawnego25. Polityczna neutralno�æ Si³ Zbrojnych jest �ci�le zwi¹zana z fak-
tem, i¿ pe³ni¹ one s³u¿ebn¹ rolê w zakresie obrony niepodleg³o�ci i bezpie-
czeñstwa pañstwa26. Dla w³a�ciwego rozumienia zasady politycznej neutral-
no�ci Si³ Zbrojnych nale¿y odwo³aæ siê do art. 1 Konstytucji, zgodnie z którym
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Si³y Zbrojne
maj¹ s³u¿yæ pañstwu, ochronie jego niepodleg³o�ci, bezpieczeñstwa oraz inte-
gralno�ci terytorialnej, a nie wybranym grupom politycznym lub spo³ecznym.

Samo pojêcie �polityczna neutralno�æ� jest wieloznaczne, a konsekwen-
cje st¹d p³yn¹ce nale¿y odczytywaæ w kontek�cie konstytucyjnych zadañ Si³
Zbrojnych. Z pewno�ci¹ rodzi ona postulat bezstronno�ci i niepodlegania Si³

22 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.
23 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.
24 Trudno uznaæ za przes³ankê u¿ycia Si³ Zbrojnych wystêpuj¹c¹ w art. 11 ust. 1 u.s.wyj.

konieczno�æ przywrócenia normalnego funkcjonowania pañstwa, skoro taki cel dzia³ania
wszelkich organów pañstwowych w czasie ka¿dego stanu nadzwyczajnego wynika z art. 228
ust. 5 Konstytucji. Podobnie ma siê rzecz z odpowiednimi przepisami art. 25 ust. 1 u.z.k.
oraz art. 18 ust. 1 u.s.k.¿.

25 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1997 r. K 24/96, OTK ZU 1997, Nr 2, poz. 20.
26 Wyrok TK z dnia 7 marca 2000 r.
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Zbrojnych zewnêtrznym wp³ywom politycznym, szczególnie ze strony partii
politycznych27. Ani Si³y Zbrojne (jako ca³o�æ), ani ich przedstawiciele nie
mog¹ anga¿owaæ siê w bie¿¹ce spory polityczne, popieranie jakichkolwiek
si³ politycznych, kampanie wyborcze oraz ustalanie polityki pañstwa (co
wynika � jak wskazano wy¿ej � ze s³u¿ebnego charakteru zadañ Si³ Zbroj-
nych)28. Si³y Zbrojne obowi¹zane s¹ wype³niaæ konstytucyjne zadania nieza-
le¿nie od tego, jakie si³y polityczne sprawuj¹ aktualnie rz¹dy.

Zasada politycznej neutralno�ci Si³ Zbrojnych nie ma jednak w Polsce
bezwzglêdnego charakteru, jak to jest w niektórych innych pañstwach. ¯o³-
nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej mog¹ korzystaæ z praw politycznych,
o ile stosowne przepisy ustawowe nie przewiduj¹ odpowiednich ograniczeñ.
Przede wszystkim ustrojodawca nie pozbawia ¿o³nierzy pozostaj¹cych w s³u¿-
bie czynnej praw wyborczych (ani prawa biernego, ani tym bardziej czynne-
go)29. Mog¹ wiêc oni g³osowaæ30 oraz braæ udzia³ w wyborach parlamentar-
nych, lecz nie mog¹ wykonywaæ mandatu poselskiego31. W praktyce oznacza
to, i¿ ¿o³nierz, który uzyska³ mandat parlamentarny, musi siê zrzec s³u¿by
wojskowej, gdy¿ obowi¹zuje w tej mierze zasada incompatibilitas, wynikaj¹-
ca z art. 103 ust. 2 Konstytucji32. Podobnie ¿o³nierz w czynnej s³u¿bie woj-
skowej mo¿e kandydowaæ na urz¹d Prezydenta RP, za� zakaz pe³nienia przez
niego funkcji g³owy pañstwa wynika z art. 132 Konstytucji. Zgodnie z tym
przepisem Prezydent nie mo¿e piastowaæ ¿adnego innego urzêdu ani pe³niæ
¿adnej funkcji publicznej, z wyj¹tkiem tych, które s¹ zwi¹zane ze sprawowa-
nym urzêdem.

Z racji na fakt, ¿e Konstytucja nie ogranicza praw wyborczych ¿o³nierzy
pozostaj¹cych w czynnej s³u¿bie wojskowej, nie mo¿e tego uczyniæ równie¿
ustawodawca. Dlatego te¿ przepisy u.p.o.o. okre�laj¹ jedynie sposób realiza-
cji praw wyborczych ¿o³nierzy. Do najwa¿niejszych nale¿y postanowienie

27 Por. W. Sokolewicz, Wojsko�, s. 65�67.
28 Por. P. Winczorek, Komentarz�, s. 70; P. Sarnecki, Komentarz do art. 26�, s. 3�4.
29 W. Sokolewicz, Wojsko�, s. 72�74.
30 Prawo wyborcze zakazuje tworzenia obwodów g³osowania w jednostkach wojsko-

wych. W �wietle art. 30 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 ze zm.) ¿o³nierze pe³ni¹cy zasadnicz¹ lub okresow¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz pe³ni¹cy
s³u¿bê w charakterze kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych lub odbywaj¹cy æwiczenia
i przeszkolenie wojskowe, a tak¿e ratownicy odbywaj¹cy zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie cywil-
nej poza miejscem sta³ego zamieszkania s¹ dopisywani, na swój wniosek, do wybranego
przez nich spisu wyborców sporz¹dzonego dla miejscowo�ci, w której odbywaj¹ s³u¿bê.

31 Zob. wiêcej W. Sokolewicz, O znaczeniu cywilnej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi,
(w:) J. Pos³uszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Ksiê-
ga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Wies³awowi Skrzydle, Przemy�l�Rzeszów
2009, s. 306.

32 Zakaz dotyczy nie tylko mandatu pos³a, ale równie¿ i senatora, gdy¿ zgodnie z art.
108 Konstytucji do senatorów stosuje siê postanowienia art. 103 ust. 2.
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art. 70 ust. 2 u.p.o.o. zgodnie z którym na czas trwania kampanii wyborczej
udziela siê obligatoryjnie ¿o³nierzowi urlopu bezp³atnego33.

Ustawa o powszechnym obowi¹zku obrony przewiduje równie¿ inne ogra-
niczenia praw politycznych ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie wojskowej. Na pod-
stawie art. 65 u.p.o.o. w okresie odbywania czynnej s³u¿by wojskowej cz³on-
kostwo ¿o³nierzy w partiach politycznych ulega zawieszeniu. ¯o³nierze nie
mog¹ braæ udzia³u w dzia³alno�ci ruchów obywatelskich i innych ugrupo-
wañ obywateli o charakterze politycznym, ani te¿ prowadziæ ¿adnej dzia³al-
no�ci politycznej na terenie jednostki (instytucji) wojskowej, w tym rozpo-
wszechniaæ publikacji dotycz¹cych zagadnieñ politycznych. ¯o³nierze
w czynnej s³u¿bie wojskowej w umundurowaniu oraz odznakach i oznakach
wojskowych nie mog¹ równie¿ braæ udzia³u w zgromadzeniach o charakte-
rze politycznym. Przepisów powy¿szych nie stosuje siê w przypadku kandy-
dowania ¿o³nierza do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub orga-
nów samorz¹du terytorialnego. Za zezwoleniem prze³o¿onego o uprawnieniach
co najmniej dowódcy pu³ku ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej mog¹ wstê-
powaæ do stowarzyszeñ i innych organizacji dzia³aj¹cych poza wojskiem oraz
braæ udzia³ w dzia³alno�ci stowarzyszeñ i innych organizacji, do których
nale¿eli w chwili powo³ania do tej s³u¿by. ¯o³nierze w czynnej s³u¿bie woj-
skowej nie mog¹ tworzyæ i wstêpowaæ do zwi¹zków zawodowych ani braæ
udzia³u w dzia³alno�ci zwi¹zków zawodowych, których byli cz³onkami w chwili
powo³ania do tej s³u¿by.

Podobnie art. 106 u.s.w. zakazuje ¿o³nierzowi zawodowemu w czasie
pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej cz³onkostwa w partii politycznej, sto-
warzyszeniu, organizacji lub ruchu obywatelskim stawiaj¹cych sobie cele
polityczne. ¯o³nierze zawodowi nie mog¹ równie¿ braæ udzia³u w zgroma-
dzeniach o charakterze politycznym oraz prowadziæ dzia³alno�ci politycznej.
Wyj¹tkiem s¹ zgromadzenia zwi¹zane z wyborami w³adz pañstwowych i sa-
morz¹dowych. ̄ o³nierzom zawodowym uczestnicz¹cym w takich zgromadze-
niach nie wolno nosiæ umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych.
¯o³nierzom zawodowym nie wolno tworzyæ i zrzeszaæ siê w zwi¹zkach zawo-
dowych (art. 108 u.s.w.).

9.4.9.4.9.4.9.4.9.4. Zasada podległości Sił Zbrojnych RPZasada podległości Sił Zbrojnych RPZasada podległości Sił Zbrojnych RPZasada podległości Sił Zbrojnych RPZasada podległości Sił Zbrojnych RP
cywilnej i demokratycznej kontrolicywilnej i demokratycznej kontrolicywilnej i demokratycznej kontrolicywilnej i demokratycznej kontrolicywilnej i demokratycznej kontroli

Podobnie jak w przypadku politycznej neutralno�ci Si³ Zbrojnych, cywil-
na i demokratyczna kontrola nad wojskiem jest niezbêdnym elementem de-

33 Podobnie art. 109 Ustawy z dnia 11 wrze�nia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.).
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mokratycznego pañstwa prawnego34. Jej istot¹ jest podporz¹dkowanie si³
zbrojnych demokratycznie wybranym w³adzom danego pañstwa35. Tylko
w ten sposób wojsko mo¿e podejmowaæ dzia³ania bêd¹ce realizacj¹ �wspól-
nego dobra�, o którym mowa w art. 1 Konstytucji36. Zachowanie tej kontroli
jest konieczne dla zachowania s³u¿ebnej roli Si³ Zbrojnych37. Wszelkiego
rodzaju naruszenia tej zasady mog¹ groziæ przejêciem roli decydentów przez
dowódców wojskowych. Konstrukcja �podleg³o�ci�, która wystêpuje w art. 26
oznacza podporz¹dkowanie Si³ Zbrojnych organom pañstwowym, jak rów-
nie¿ brak ich uprzywilejowanej pozycji wobec tych organów38. Z drugiej strony,
kontrola, o której mowa w art. 26 ust. 2 Konstytucji, nie mo¿e przekre�laæ
rozkazodawczych uprawnieñ dowódców wojskowych. Proces profesjonaliza-
cji armii oznacza, ¿e na stanowiska dowódcze powinni byæ powo³ywani fa-
chowcy, za� osoby piastuj¹ce najwy¿sze w³adze w pañstwie nie powinny in-
gerowaæ w tre�æ wydawanych rozkazów, je�li tylko s¹ one realizacj¹ celów
okre�lonych przez w³a�ciwe organy pañstwowe.

Cywilna i demokratyczna kontrola nad Si³ami Zbrojnymi powinna byæ
odczytywana szeroko. Jak stwierdzi³ Pawe³ Sarnecki, jest to �kontrola o cha-
rakterze ogólnym, �ci�le zwi¹zana z konstytucyjnymi celami (funkcjami) Si³
Zbrojnych i maj¹ca za swój przedmiot g³ównie kontrolê takich przejawów dzia-
³ania Si³ Zbrojnych, które bezpo�rednio s³u¿¹ realizacji tych celów�39. Z pew-
no�ci¹ nie mo¿na ograniczaæ kontroli do znaczenia, jakie ma ten termin
w prawie administracyjnym40. W �wietle art. 26 Konstytucji cywilna i demo-
kratyczna kontrola nad Si³ami Zbrojnymi obejmuje zw³aszcza sposób realiza-
cji przez nie polityki pañstwa, ustalonej przez w³a�ciwe organy pañstwowe41.

34 R. Socha, Cywilna kontrola nad wojskiem, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2003,
Nr 2, s. 3.

35 Tam¿e.
36 Por. W.J. Wo³piuk, Konstytucyjna�, s. 38; W.J. Wo³piuk, O niektórych nowych okre-

�leniach i wyra¿eniach w tek�cie Konstytucji RP, (w:) L. Garlicki, A. Szmyt, (red.), Sze�æ lat
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do�wiadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 349�350.

37 Por. W.J. Wo³piuk, Pañstwo wobec szczególnych zagro¿eñ. Komentarz do wybranych
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002,
s. 11 i n.; W. Sokolewicz, O znaczeniu�, s. 301; W. Sokolewicz, Funkcje Si³ Zbrojnych. Konsty-
tucja i rzeczywisto�æ, (w:) S. Bo¿yk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we wspó³czesnych
systemach rz¹dów. Ksiêga po�wiêcona pamiêci Profesora Jerzego Stembrowicza, Bia³ystok
2009, s. 167.

38 W.J. Wo³piuk, Si³y Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998, s. 75.
39 P. Sarnecki, Komentarz do art. 26�, s. 6.
40 Na tym tle W.J. Wo³piuk wyrazi³ w¹tpliwo�æ, czy w ogóle w tym przypadku w³a�ci-

we jest u¿ycie przez ustrojodawcê terminu �kontrola�, W.J. Wo³piuk, Pañstwo�, s. 18.
41 Zgodnie z art. 146 ust. 1 Konstytucji prowadzenie polityki pañstwa nale¿y do Rady

Ministrów. Por. opiniê W.J. Wo³piuka, który stwierdzi³, ¿e �dopuszczalne jest realizowanie
przez Si³y Zbrojne tylko takiej polityki, której zakres zosta³ wytyczony przez kompetentne
w³adze cywilne�, W.J. Wo³piuk, Pañstwo�, s. 16.
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Warunkiem cywilnej i demokratycznej kontroli jest zachowanie podle-
g³o�ci Szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców rodzajów Si³ Zbrojnych
Ministrowi Obrony Narodowej42, a wiêc cz³onkowi szerszego cia³a, jakim
jest Rada Ministrów � organ w³adzy wykonawczej (art. 10 ust. 2 Konstytu-
cji). Cywiln¹ i demokratyczn¹ kontrolê nad Si³ami Zbrojnymi sprawuje rów-
nie¿ parlament, Prezydent43 i Rada Ministrów, w zakresie ustalonym przepi-
sami prawa, zw³aszcza Konstytucji. Ponadto kontrolê tê sprawuj¹ � w zakresie
swojej w³a�ciwo�ci � organy niemieszcz¹ce siê w zasadzie trójpodzia³u w³adz,
mianowicie Najwy¿sza Izba Kontroli oraz Rzecznik Praw Obywatelskich44.

Zasada bezpo�redniej podleg³o�ci Si³ Zbrojnych Ministrowi Obrony Na-
rodowej daje siê skonstruowaæ na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 134
ust. 2 Konstytucji. W zwi¹zku z powy¿szym na stanowisko ministra nie mo¿e
zostaæ powo³any ¿o³nierz w s³u¿bie czynnej, gdy¿ by³oby to naruszeniem za-
sady podleg³o�ci kontroli �cywilnej� i rodzi³oby gro�bê nadu¿yæ ze strony
dowódców wojskowych.

Wa¿n¹ rolê w sprawowaniu cywilnej i demokratycznej kontroli nad Si³a-
mi Zbrojnymi ma do spe³nienia Prezes Rady Ministrów. Mo¿e on skutecznie
wyegzekwowaæ polityczn¹ odpowiedzialno�æ Ministra Obrony Narodowej
przez z³o¿enie do Prezydenta wniosku o jego odwo³anie45. Mo¿e te¿ na fo-
rum Rady Ministrów zarz¹dziæ g³osowanie nad uchyleniem rozporz¹dzenia
lub zarz¹dzenia wydanego przez Ministra46. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e pod
terminem �zarz¹dzenie� nale¿y tu równie¿ rozumieæ rozkaz wydany jedne-
mu z dowódców Si³ Zbrojnych.

Z punktu widzenia parlamentarnego systemu rz¹dów podstawowe zna-
czenie ma kontrola wykonywana przez Sejm i Senat47. S¹ to organy przed-
stawicielskie, a ich jawny tryb pracy48 umo¿liwia transparentno�æ wykony-

42 B. Banaszak, Konstytucja�, s. 193.
43 Z. Trejnis, Cywilna kontrola nad armi¹. Konstytucyjne uprawnienia Prezydenta RP,

(w:) T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje, Warszawa
1997, s. 99 i n.

44 W. Sokolewicz, O znaczeniu�, s. 305.
45 R. Mojak, Parlament a rz¹d w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007,

s. 586�591; R. Mojak, Prawnoustrojowa instytucjonalizacja odpowiedzialno�ci politycznej
ministrów przed Prezesem Rady Ministrów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., (w:)
P. Tuleja, M. Florczak-W¹tor, S. Kubas (red.), Prawa cz³owieka � spo³eczeñstwo obywatelskie
� pañstwo demokratyczne. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Paw³owi Sarnec-
kiemu, Warszawa 2010, s. 325 i n.

46 Art. 149 ust. 2 zd. drugie Konstytucji.
47 Por. W.J. Wo³piuk, Si³y Zbrojne�, s. 75; Z. Trejnis, Cywilna�, s. 99�100.
48 Zgodnie z art. 113 Konstytucji posiedzenia Sejmu s¹ jawne. Je¿eli wymaga tego

dobro pañstwa, Sejm mo¿e bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy
ustawowej liczby pos³ów, uchwaliæ tajno�æ obrad. Przepis ten stosuje siê odpowiednio rów-
nie¿ do Senatu (art. 124).
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wania kontroli nad dzia³alno�ci¹ Si³ Zbrojnych oraz jej korelacjê z opini¹
publiczn¹49. Wszelkie próby prowadz¹ce do wykluczenia, czy nawet ograni-
czenia parlamentarnej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi nale¿a³oby zakwalifi-
kowaæ jako dzia³ania niekonstytucyjne50. Dlatego nie mo¿e byæ zgody na
formu³ê sprawowania przez konstytucyjne organy pañstwowe zwierzchnic-
twa nad Si³ami Zbrojnymi w czasie wojny, polegaj¹c¹ � zgodnie z przepisami
u.s.woj. � na wy³¹czeniu ze struktury dowodzenia Ministra Obrony Narodo-
wej, gdy¿ w dalszej konsekwencji rodzi ona radykalne ograniczenie (by nie
powiedzieæ: wykluczenie) parlamentarnej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi.

Konieczno�æ zapewnienia kontroli parlamentu jest równie wa¿n¹ konse-
kwencj¹ zasady podleg³o�ci Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontro-
li, jak zakaz powo³ania na stanowisko Ministra Obrony Narodowej ¿o³nierza
w czynnej s³u¿bie wojskowej51. Uprawnienia kontrolne Sejmu wobec Si³ Zbroj-
nych gwarantuje art. 95 ust. 2 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem Sejm
sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹ Rady Ministrów w zakresie okre�lonym
przepisami Konstytucji i ustaw. Artyku³ 95 ust. 2 Konstytucji jest interpre-
towany w sposób szeroki, umo¿liwiaj¹cy Sejmowi kontrolê wszystkich orga-
nów i instytucji podleg³ych Radzie Ministrów, w tym oczywi�cie Si³ Zbroj-
nych. Bie¿¹c¹ kontrolê nad funkcjonowaniem Si³ Zbrojnych sprawuje Komisja
Obrony Narodowej. W ramach swoich kompetencji kontrolnych mo¿e ona
zw³aszcza uchwalaæ opinie i dezyderaty, których adresatem mo¿e byæ Mini-
ster Obrony Narodowej, jako bezpo�redni zwierzchnik Si³ Zbrojnych. Sejm
kontroluje ponadto dzia³alno�æ Si³ Zbrojnych realizuj¹c funkcjê ustawodaw-
cz¹, zw³aszcza poprzez uchwalenie ustawy bud¿etowej. W ramach tej¿e funkcji
mo¿e okre�laæ organizacjê Si³ Zbrojnych, oczywi�cie w ramach dopuszczo-
nych przez Konstytucjê. Sejm jest natomiast wy³¹czony z wykonywania funkcji
kreacyjnej wobec Si³ Zbrojnych. Powo³ywanie najwy¿szych dowódców woj-
skowych jest domen¹ egzekutywy.

Podleg³o�æ Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli oznacza
w praktyce dekoncentracjê procesu kierowania Si³ami Zbrojnymi52. Ulega
on uproszczeniu jedynie w czasie wojny w zwi¹zku z powo³aniem Naczel-
nego Dowódcy Si³ Zbrojnych, który podlega bezpo�rednio Prezydentowi.

49 Zob. W. Sokolewicz, O znaczeniu�, s. 306�307.
50 Por. K. Prokop, Konstytucyjne podstawy bezpieczeñstwa narodowego � kilka uwag

krytycznych, (w:) E.M. Guzik-Makaruk, E.W. P³ywaczewski (red.), Wspó³czesne oblicza bez-
pieczeñstwa, Bia³ystok 2015, s. 279.

51 Por. W. Sokolewicz, Wojsko�, s. 95. W innym miejscu cytowany Autor pisze: �Dopie-
ro w pe³ni cywilny Minister Obrony Narodowej wpisuje siê dobrze w system cywilnej kon-
troli nad wojskiem�, W. Sokolewicz, Wojsko�, s. 166.

52 B. Banaszak, Konstytucja�, s. 193�194; R. Balicki, Zwierzchnictwo Prezydenta RP
nad Si³ami Zbrojnymi (wybrane problemy), �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2014, Nr 2,
s. 23.
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Z tego powodu w czasie wojny problematyczna staje siê kontrola parlamen-
tarna nad Si³ami Zbrojnymi. Prezydent nie ponosi bowiem odpowiedzialno-
�ci politycznej przed Sejmem. Co prawda przejmuje j¹ Prezes Rady Mini-
strów poprzez kontrasygnatê aktów urzêdowych Prezydenta, niemniej
w warunkach czasu wojny wyegzekwowanie przez Sejm odpowiedzialno�ci
politycznej tak okrê¿n¹ drog¹ wydaje siê mocno problematyczne. Tymcza-
sem podleg³o�æ Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli wykony-
wanej przez parlament ma walor uniwersalny: obowi¹zuje zarówno w cza-
sie pokoju, jak i w czasie wojny. W czasie pokoju Sejm mo¿e sprawowaæ
kontrolê nad Si³ami Zbrojnymi za po�rednictwem Ministra Obrony Naro-
dowej. W czasie wojny za� kontrola ta jest wykonywana � z konieczno�ci
� jedynie za po�rednictwem Prezesa Rady Ministrów. Kontrasygnuje on akty
urzêdowe Prezydenta, równie¿ te, jakie Prezydent wydaje z racji sprawowa-
nia funkcji bezpo�redniego zwierzchnika Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych.
Inn¹ spraw¹ jest, na ile realna i racjonalna w warunkach wojennych by³aby
mo¿liwo�æ wyegzekwowania politycznej odpowiedzialno�ci politycznej szefa
rz¹du.

9.5.9.5.9.5.9.5.9.5. Struktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPStruktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPStruktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPStruktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPStruktura dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Przepisy okre�laj¹ce strukturê dowodzenia Si³ami Zbrojnymi maj¹ czê-
�ciowe zakotwiczenie w przepisach Konstytucji. Z art. 134 ust. 3 Konstytucji
wynika, ¿e organizacyjn¹ podstaw¹ Si³ Zbrojnych s¹ �rodzaje�, za� ich do-
wódców mianuje Prezydent na czas okre�lony i � jak nale¿y s¹dziæ � na
wniosek Ministra Obrony Narodowej. Nie zosta³o w Konstytucji wyja�nione
pojêcie �rodzaje Si³ Zbrojnych�, w zwi¹zku z czym nale¿y je rozumieæ jako
pojêcie zastane. Szczegó³ow¹ organizacjê Si³ Zbrojnych okre�laj¹ przepisy
u.p.o.o. Zgodnie z jej postanowieniami rodzajami Si³ Zbrojnych s¹ wojska
l¹dowe, marynarka wojenna, lotnictwo oraz wojska specjalne. Nale¿y dodaæ,
i¿ termin �wojska specjalne� na okre�lenie odrêbnego rodzaju Si³ Zbrojnych
pojawi³ siê dopiero w 2007 r., nie wywo³uj¹c kontrowersji konstytucyjnych53.
Rzecz bowiem nie w tym, ¿e katalog rodzajów Si³ Zbrojnych jest czym� sta-
³ym i niezmiennym, lecz w tym, ¿e z art. 134 ust. 3 zd. pierwsze Konstytucji
wynika obowi¹zek powo³ania dowódcy ka¿dego rodzaju Si³ Zbrojnych. Mo¿-
na by jeszcze dyskutowaæ o zgodno�ci z tym przepisem rozwi¹zania poddaj¹-
cego rozkazom jednego dowódcy dwóch rodzajów Si³ Zbrojnych. Jednak¿e
powierzenie jednemu dowódcy wszystkich rodzajów Si³ Zbrojnych, jak uczy-

53 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 107, poz. 732).
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niono to na mocy ustawy z 2013 r.54, musi budziæ uzasadnione w¹tpliwo�ci
natury konstytucyjnej.

Literalna wyk³adnia art. 134 ust. 3 Konstytucji wskazuje, i¿ wol¹ ustro-
jodawcy by³o ustanowienie dowódcy ka¿dego z wyró¿nionych rodzajów si³
zbrojnych. Z komentowanego przepisu wynika równie¿ po�rednio zasada
podleg³o�ci dowódców rodzajów Si³ Zbrojnych Szefowi Sztabu Generalnego.
Nie do�æ, ¿e zosta³ on wymieniony na pierwszym miejscu spo�ród wszyst-
kich dowódców Wojska Polskiego, to dodatkowo tylko wobec niego ustrojo-
dawca u¿y³ nazwy w³asnej, podczas gdy pozostali dowódcy zostali okre�leni
rodzajowo. Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e tworz¹c art. 134 ust. 3 zd. pierwsze twór-
cy Konstytucji rozumieli stan organizacji struktury dowodzenia Si³ami Zbroj-
nymi w takim kszta³cie, w jakim wystêpowa³ on w momencie uchwalenia
Konstytucji.

Istot¹ zmian przeprowadzonych w 2013 r. jest ca³kowita reorganizacja
systemu dowodzenia Si³ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszo-
planowe znaczenie utraci³ Szef Sztabu Generalnego, który do tej pory dowo-
dzi³ w czasie pokoju Si³ami Zbrojnymi w imieniu Ministra Obrony Narodo-
wej. Szefowi Sztabu Generalnego podlegali czterej dowódcy rodzajów Si³
Zbrojnych: Dowódca Wojsk L¹dowych, Dowódca Si³ Powietrznych, Dowódca
Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych. Na mocy nowelizacji
zlikwidowano stanowiska tych dowódców (nie modyfikuj¹c wszelako samych
rodzajów Si³ Zbrojnych), za� w to miejsce utworzono stanowisko Dowódcy
Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów
Si³ Zbrojnych55.

Stosownie do nowej koncepcji dowodzenia Si³ami Zbrojnymi dokonano
zasadniczej zmiany przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzêdzie
Ministra Obrony Narodowej56. Zgodnie ze znowelizowanym art. 5 ust. 1
u.MON ministrowi podlegaj¹ bezpo�rednio: Szef Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Si³ Zbrojnych oraz Dowódca
Operacyjny Rodzajów Si³ Zbrojnych. Natomiast art. 6 stanowi, i¿ w czasie
pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje dzia³alno�ci¹ rodzajów Si³ Zbroj-
nych przy pomocy Dowódcy Generalnego oraz Dowódcy Operacyjnego. Szef
Sztabu Generalnego jest za� organem pomocniczym Ministra Obrony Naro-

54 Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony
Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 852). Zob. I. Resztak, Refor-
ma systemu kierowania i dowodzenia Si³ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej z 2013
roku, (w:) T. Stanis³awski, B. Przywora, £. Jurek (red.), Reformy ustrojowe w Polsce
1989�1998�?, Lublin 2014.

55 O ile stanowisko Dowódcy Operacyjnego istnia³o ju¿ wcze�niej (dowódca ten posia-
da³ rangê równ¹ dowódcy rodzaju Si³ Zbrojnych), o tyle ca³kowit¹ nowo�ci¹ w systemie
dowodzenia Si³ami Zbrojnymi jest stanowisko Dowódcy Generalnego.

56 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 189 ze zm.
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dowej w kierowaniu dzia³alno�ci¹ Si³ Zbrojnych w czasie pokoju57. Tym sa-
mym ca³kowitemu przeorientowaniu uleg³a pozycja Szefa Sztabu General-
nego. W �wietle poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów Szef Sztabu General-
nego posiada³ status najwy¿szego, pod wzglêdem pe³nionej funkcji, ¿o³nierza
w czynnej s³u¿bie wojskowej i � jako jedyny dowódca Wojska Polskiego �
podlega³ bezpo�rednio Ministrowi Obrony Narodowej58.

Znowelizowany art. 8 u.MON na nowo okre�la zadania Szefa Sztabu
Generalnego jako organu pomocniczego Ministra Obrony Narodowej. Nale-
¿y do nich: 1) planowanie strategicznego u¿ycia Si³ Zbrojnych, 2) programo-
wanie wieloletniego rozwoju Si³ Zbrojnych, 3) nadzór nad ogóln¹ i operacyj-
n¹ dzia³alno�ci¹ Si³ Zbrojnych, w tym w szczególno�ci nad planowaniem
operacyjnym, gotowo�ci¹ mobilizacyjn¹ i bojow¹, szkoleniem oraz rozwojem
organizacyjno-technicznym Si³ Zbrojnych, 4) reprezentowanie Si³ Zbrojnych
w najwy¿szych kolegialnych organach polityczno-wojskowych organizacji
miêdzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest cz³onkiem, 5) dora-
dzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach dotycz¹cych ogólnej i ope-
racyjnej dzia³alno�ci Si³ Zbrojnych, 6) planowanie przygotowania Minister-
stwa Obrony Narodowej do funkcjonowania na stanowiskach kierowania
w czasie zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny, 7) przygotowanie i utrzy-
manie stanowisk kierowania w rejonach rozwiniêcia zapasowych stanowisk
kierowania obron¹ pañstwa dla Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz
ministrów i centralnych organów administracji rz¹dowej wskazanych przez
Prezesa Rady Ministrów. Szef Sztabu Generalnego wykonuje swoje zadania
przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W �wietle art. 11a u.p.o.o. Dowódca Generalny jest w³a�ciwy w zakresie
dowodzenia jednostkami wojskowymi i zwi¹zkami organizacyjnymi Si³ Zbroj-
nych z wy³¹czeniem jednostek wojskowych lub zwi¹zków organizacyjnych
Si³ Zbrojnych bezpo�rednio podporz¹dkowanych Ministrowi Obrony Naro-
dowej albo innym organom lub podmiotom59 albo podporz¹dkowanych Do-
wódcy Operacyjnemu. Do zakresu dzia³ania Dowódcy Generalnego w szcze-
gólno�ci nale¿y: 1) realizacja programów rozwoju Si³ Zbrojnych; 2) planowanie,

57 Przepis ten stanowi kolejny wyraz podleg³o�ci Si³ Zbrojnych cywilnej i demokra-
tycznej kontroli, któr¹ wykonuje minister, a wiêc osoba, która � bêd¹c cywilem � nie posiada
odpowiednich kwalifikacji do osobistego dowodzenia Si³ami Zbrojnymi.

58 Stanowi³ o tym art. 7 ust. 1�2 u.MON, który zosta³ w ca³o�ci uchylony na mocy
komentowanej ustawy nowelizuj¹cej.

59 Przepis uznaj¹cy mo¿liwo�æ podporz¹dkowania Si³ Zbrojnych innym organom
lub podmiotom ni¿ Minister Obrony Narodowej, w takim zakresie w jakim traktuje o or-
ganie lub podmiocie niepodlegaj¹cym temu Ministrowi, nale¿y uznaæ za niezgodny z art.
134 ust. 2 Konstytucji. Z woli ustrojodawcy wynika bowiem � jak wskazano wy¿ej � ¿e
w sk³ad Si³ Zbrojnych mog¹ wchodziæ wy³¹cznie jednostki podleg³e Ministrowi Obrony
Narodowej.
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organizowanie i prowadzenie szkolenia podleg³ych jednostek wojskowych
i zwi¹zków organizacyjnych Si³ Zbrojnych; 3) organizowanie mobilizacyjne-
go rozwiniêcia wojsk; 4) szkolenie rezerw osobowych na potrzeby u¿ycia
w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowo�ci
do tego u¿ycia; 5) realizacja zadañ dotycz¹cych logistyki wojskowej w jed-
nostkach wojskowych i zwi¹zkach organizacyjnych Si³ Zbrojnych; 6) wspó³-
praca z innymi organami i podmiotami w sprawach zwi¹zanych z obronno-
�ci¹ pañstwa; 7) zarz¹dzanie i przeprowadzanie kontroli w podleg³ych
jednostkach wojskowych i zwi¹zkach organizacyjnych na zasadach i w try-
bie okre�lonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rz¹dowej60. Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania
przy pomocy Dowództwa Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych.

Na podstawie art. 11b u.p.o.o. Dowódca Operacyjny jest w³a�ciwy w za-
kresie dowodzenia operacyjnego czê�ci¹ Si³ Zbrojnych podporz¹dkowan¹ mu
na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. Do zakresu dzia³ania
Dowódcy Operacyjnego w szczególno�ci nale¿y: 1) planowanie, organizowa-
nie i prowadzenie operacji w ramach u¿ycia Si³ Zbrojnych do czasu miano-
wania Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i przejêcia przez niego dowodze-
nia; 2) wykonywanie zadañ Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony
granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny; 3) planowanie,
organizowanie i prowadzenie szkolenia organów dowodzenia Si³ Zbrojnych,
zgodnie z wojennym systemem dowodzenia, a tak¿e zapewnienie ich wspó³-
dzia³ania z dowództwami jednostek wojskowych i zwi¹zków organizacyjnych
Si³ Zbrojnych, które maj¹ zostaæ mu podporz¹dkowane; 4) okre�lanie wyma-
gañ operacyjnych dla Si³ Zbrojnych w zakresie planowania operacyjnego oraz
programowania rozwoju Si³ Zbrojnych; 5) przygotowanie stanowiska dowo-
dzenia Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych; 6) zarz¹dzanie i przeprowadza-
nie kontroli w podleg³ych jednostkach wojskowych i zwi¹zkach organizacyj-
nych na zasadach i w trybie okre�lonych w przepisach ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rz¹dowej; 7) przewodniczenie Ra-
dzie SAR, o której mowa w art. 121 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeñstwie morskim61. Dowódca Operacyjny wykonuje swoje zadania
przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Si³ Zbrojnych.

Struktura dowodzenia Si³ami Zbrojnymi zmienia siê zasadniczo w cza-
sie wojny w zwi¹zku z przejêciem obowi¹zków przez Naczelnego Dowódcê
Si³ Zbrojnych. Jest to instytucja od dawna wystêpuj¹c¹ w polskich rozwi¹za-
niach prawnych. W okresie II Rzeczypospolitej oraz na tle przepisów Ma³ej

60 Dz.U. Nr 185, poz. 1092.
61 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 611 ze zm.



134

konstytucji z 1992 r.62 nosi³a ona miano Naczelnego Wodza. Konstytucja
z 1997 r. utrzyma³a wiêc tê instytucjê, niemniej z punktu widzenia jej prze-
pisów mo¿e ona budziæ powa¿ne w¹tpliwo�ci.

Przede wszystkim Konstytucja nie okre�la zasad podleg³o�ci Naczelne-
go Dowódcy organom pañstwowym, odsy³aj¹c w tej mierze do ustawy. Jest to
powa¿ny mankament. Ustawa o stanie wojennym przewiduje, ¿e Naczelny
Dowódca podlega bezpo�rednio Prezydentowi (art. 16 ust. 1). Niew¹tpliwie
jest to rozwi¹zanie bêd¹ce przejawem realizacji przez Prezydenta funkcji
stra¿nika suwerenno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa. Jak jednak wspomniano
wy¿ej, budzi ono w¹tpliwo�ci z punktu widzenia konstytucyjnej zasady pod-
leg³o�ci Si³ Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli, je�li chodzi o za-
chowanie parlamentarnej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi. Ustawodawca uzna³
widocznie, ¿e na zasadzie rozumowania a contrario wobec art. 134 ust. 2
Konstytucji, i¿ wykluczone jest po�rednictwo (a w konsekwencji bezpo�red-
nie zwierzchnictwo nad Si³ami Zbrojnymi) Ministra Obrony Narodowej
w czasie wojny. Problem jednak w tym, ¿e rozumowanie a contrario przy
wyk³adni przepisów konstytucyjnych bywa zawodne, z uwagi na ich ogólne
sformu³owanie. Na pewno za� nie wystarczy do ca³kowitej przebudowy sys-
temu dowodzenia Si³ami Zbrojnymi w czasie wojny. W efekcie konstrukcja
przewiduj¹ca podleg³o�æ Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych wobec Prezy-
denta jest co najmniej w¹tpliwa.

Dalsze pytania wi¹¿¹ siê z uprawnieniami Naczelnego Dowódcy Si³ Zbroj-
nych w zwi¹zku z obron¹ pañstwa. Z ustawy o stanie wojennym, sformu³o-
wanej jednak do�æ enigmatycznie, wynika, ¿e Naczelny Dowódca dowodzi
tylko czê�ci¹ Si³ Zbrojnych RP � t¹, która jest przeznaczona do obrony pañ-
stwa. Trzeba mieæ bowiem �wiadomo�æ, ¿e niektóre jednostki musz¹ byæ prze-
kazane do dyspozycji Dowództwa Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego, by s³u¿yæ
obronie kolektywnej. Je¿eli rozumowanie to jest poprawne (a nie widaæ po-
wodu, by zakwestionowaæ jego logikê � przynajmniej z punktu widzenia prze-
pisów ustawy o stanie wojennym), mamy od czynienia z sytuacj¹ doprawdy
przedziwn¹. Oto Si³y Zbrojne RP, w obliczu zagro¿enia zbrojn¹ napa�ci¹ (lub
wrêcz po jej dokonaniu) ulegaj¹ podzia³owi, a przepisy ustawy nie okre�laj¹
zasad podleg³o�ci tych jednostek, którymi nie dowodzi Naczelny Dowódca.
Takie s¹ skutki usterek w regulacji konstytucyjnej i opacznego rozumienia
przepisów Konstytucji przez ustawodawcê.

62 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 pa�dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie
terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.).
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10.1.10.1.10.1.10.1.10.1. Żandarmeria Wojskowa – istota i właściwośćŻandarmeria Wojskowa – istota i właściwośćŻandarmeria Wojskowa – istota i właściwośćŻandarmeria Wojskowa – istota i właściwośćŻandarmeria Wojskowa – istota i właściwość

¯andarmeria Wojskowa jest wyodrêbnion¹ i wyspecjalizowan¹ s³u¿b¹
wchodz¹c¹ w sk³ad Si³ Zbrojnych (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porz¹dkowych1).
Podobnie jak Policja, ¯andarmeria Wojskowa zosta³a wyposa¿ona w upraw-
nienia do �cigania przestêpstw i wykroczeñ, ³¹cznie z mo¿liwo�ci¹ prowa-
dzenia czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych2. Potrzebê dzia³ania ¯andar-
merii Wojskowej uzasadniaj¹ specyficzne warunki funkcjonowania wojskowej
spo³eczno�ci3, a zw³aszcza potrzeba zapewnienia przestrzegania prawa, po-
rz¹dku i dyscypliny w Si³ach Zbrojnych4. Funkcjonariuszami ¯andarmerii
Wojskowej s¹ ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej5.

W �wietle art. 6 u.¯W dowódc¹ ¯andarmerii Wojskowej i prze³o¿onym
wszystkich ¿o³nierzy ¯andarmerii Wojskowej jest Komendant G³ówny ¯an-
darmerii Wojskowej. Podlega on bezpo�rednio Ministrowi Obrony Narodowej6.
Do kompetencji ministra nale¿y wyznaczanie na stanowisko s³u¿bowe Ko-

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XXXXX

Żandarmeria WojskowaŻandarmeria WojskowaŻandarmeria WojskowaŻandarmeria WojskowaŻandarmeria Wojskowa

1 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 568 ze zm.
2 F. Prusak, Rozgraniczenie prerogatyw wykroczeniowych organów policji administra-

cyjnej, �Studia Prawnicze i Administracyjne� 2013, Nr 2, s. 5.
3 R. Po³eæ, ¯andarmeria Wojskowa jako organ dzia³aj¹cy na rzecz bezpieczeñstwa

w Si³ach Zbrojnych RP, (w:) M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.), Bezpie-
czeñstwo w administracji i biznesie we wspó³czesnym �wiecie, t. I, Gdynia 2011, s. 237.

4 W. Wojciechowski, Administracja obrony narodowej, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.),
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa, Rzeszów 2015, s. 236; B. Ku�, ̄ andarmeria Wojskowa
i wojskowe organy porz¹dkowe, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Prawo wojskowe, War-
szawa 2015, s. 167; B. Opaliñski, Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeñstwa
Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozwa¿añ, �Polityka i Spo³eczeñstwo� 2013, Nr 2,
s. 14�15.

5 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 25 maja 2005 r., III KK 63/05, OSNwSK 2005, Nr 1,
poz. 1058.

6 W ten sposób dzia³alno�æ ¯andarmerii Wojskowej uniezale¿niona jest od dowódców
Wojska Polskiego.
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mendanta G³ównego ̄ andarmerii Wojskowej i jego zastêpcy oraz zwalnianie
z tych stanowisk.

¯andarmeriê Wojskow¹ tworz¹: Komenda G³ówna ¯andarmerii Wojsko-
wej, terenowe jednostki organizacyjne, którymi s¹ oddzia³y i wydzia³y, oraz
specjalistyczne jednostki organizacyjne ¯andarmerii Wojskowej. W sk³ad od-
dzia³ów lub wydzia³ów ¯andarmerii Wojskowej mog¹ wchodziæ placówki ¯an-
darmerii Wojskowej, jako ich zamiejscowe komórki wewnêtrzne (art. 7 u.¯W).
¯andarmeria Wojskowa sk³ada siê ponadto z pionów funkcjonalnych: docho-
dzeniowo-�ledczego, prewencyjnego oraz administracyjno-logistyczno-tech-
nicznego (art. 8 u.¯W)7.

10.2.10.2.10.2.10.2.10.2. Zadania Żandarmerii WojskowejZadania Żandarmerii WojskowejZadania Żandarmerii WojskowejZadania Żandarmerii WojskowejZadania Żandarmerii Wojskowej

W �wietle art. 4 ust. 1 u.¯W do zadañ ¯andarmerii Wojskowej nale¿y:
1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej; 2) ochranianie porz¹dku
publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach
publicznych; 3) ochranianie ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego
przed zamachami naruszaj¹cymi te dobra; 4) wykrywanie przestêpstw
i wykroczeñ, w tym skarbowych pope³nionych przez osoby podlegaj¹ce w³a-
�ciwo�ci ¯andarmerii Wojskowej, ujawnianie i �ciganie ich sprawców oraz
ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestêpstw i wykroczeñ8; 5) do-
konywanie analizy o�wiadczeñ o stanie maj¹tkowym ¿o³nierzy zawodowych
i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym wzglêdzie;
6) zapobieganie pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ przez osoby podlegaj¹-
ce w³a�ciwo�ci ¯andarmerii Wojskowej oraz innym zjawiskom patologicz-
nym, a w szczególno�ci: alkoholizmowi i narkomanii w Si³ach Zbrojnych;
7) wspó³dzia³anie z polskimi oraz zagranicznymi organami i s³u¿bami w³a-
�ciwymi w sprawach bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz policjami
wojskowymi; 8) zwalczanie klêsk ¿ywio³owych, nadzwyczajnych zagro¿eñ �ro-
dowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach
poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, maj¹cych na celu ochro-
nê ¿ycia i zdrowia oraz mienia; 9) wykonywanie innych zadañ okre�lonych
w odrêbnych przepisach.

7 M. Karpiuk, ¯andarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porz¹dkowe w sferze wy-
konywania zadañ z zakresu bezpieczeñstwa i obronno�ci, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.),
Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014, s. 215.

8 Tym samym ¯andarmeria Wojskowa nale¿y do organów posiadaj¹cych pe³niê praw
wykroczeniowych. Wyposa¿ona zosta³a bowiem przez ustawodawcê nie tylko w prawo kara-
nia mandatowego (art. 17 ust. 1 pkt 7 u.¯W), ale równie¿ wnoszenia wniosku o ukaranie
i wystêpowanie w s¹dzie w charakterze oskar¿yciela publicznego, F. Prusak, Rozgranicze-
nie�, s. 4.
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¯andarmeria Wojskowa wykonuj¹c powy¿sze zadania wspó³dzia³a z:
1) SKW, SWW, wojskowymi organami porz¹dkowymi oraz dowódcami jedno-
stek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów; 2) ABW, Poli-
cj¹9, SG, organami celnymi, organami kontroli skarbowej, BOR, stra¿ami
ochrony kolei oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czyn-
no�ci operacyjno-rozpoznawczych, a tak¿e organami uprawnionymi do pro-
wadzenia dochodzeñ w sprawach o przestêpstwa oraz organami, którym przy-
s³uguj¹ uprawnienia oskar¿yciela publicznego, i organami uprawnionymi
do nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykro-
czenia; 3) Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezbêdnym do realizacji jego zadañ ustawowych (art. 14 ust. 1 u.¯W).

¯andarmeria Wojskowa wykonuje zadania nale¿¹ce do jej zakresu dzia-
³ania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ¯andarmeria Wojskowa mo¿e
wykonywaæ zadania nale¿¹ce do jej zakresu dzia³ania równie¿ poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do ¿o³nierzy polskich oraz w sto-
sunku do polskich pracowników zatrudnionych za granic¹ w polskich jed-
nostkach wojskowych i w polskich przedstawicielstwach wojskowych, chyba
¿e umowa miêdzynarodowa stanowi inaczej (art. 5 u.¯W)10.

Zgodnie z art. 3 u.¯W ¯andarmeria Wojskowa wykonuje zadania nale-
¿¹ce do jej zakresu dzia³ania w Si³ach Zbrojnych oraz w stosunku do:
1) ¿o³nierzy pe³ni¹cych czynn¹ s³u¿bê wojskow¹; 2) ¿o³nierzy niebêd¹cych
w czynnej s³u¿bie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurów oraz
odznak i oznak wojskowych; 3) pracowników zatrudnionych w jednostkach
wojskowych � w zwi¹zku z ich zachowaniem siê podczas pracy w tych jed-
nostkach lub w zwi¹zku z pope³nieniem przez nich czynu zabronionego
przez ustawê pod gro�b¹ kary, wi¹¿¹cego siê z tym zatrudnieniem; 4) osób
przebywaj¹cych na terenach lub w obiektach jednostek wojskowych; 5) in-
nych osób podlegaj¹cych orzecznictwu s¹dów wojskowych albo je¿eli wyni-
ka to z odrêbnych przepisów; 6) osób niebêd¹cych ¿o³nierzami, je¿eli wspó³-
dzia³aj¹ z ww. osobami w pope³nieniu czynu zabronionego przez ustawê
pod gro�b¹ kary albo te¿ je¿eli dokonuj¹ czynów zagra¿aj¹cych dyscyplinie
wojskowej albo czynów przeciwko ¿yciu lub zdrowiu ¿o³nierza albo mieniu

9 J. Truchan, K. Galicki, Wspó³dzia³anie si³ specjalnych Policji i ¯andarmerii Wojsko-
wej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych pañstwa, (w:) P. Bogdalski, D. Buko-
wiecka, R. Czê�cik, B. Zdrodowski (red.), Grupy dyspozycyjne spo³eczeñstwa w �wietle po-
trzeb bezpieczeñstwa pañstwa, t. I, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup
dyspozycyjnych pañstwa, Szczytno 2014.

10 Zgodnie z powy¿szymi przepisami ¿o³nierze ̄ andarmerii Wojskowej mog¹ nak³adaæ
mandaty karne wobec ¿o³nierzy pe³ni¹cych czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ nie tylko w kraju, ale
i za granic¹, W. Marcinkowski, Odpowiedzialno�æ za wykroczenia ¿o³nierzy oraz innych osób
wchodz¹cych w sk³ad jednostek wojskowych wykonuj¹cych zadania poza granicami pañ-
stwa, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2008, Nr 2, s. 45.
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wojskowemu; 7) ¿o³nierzy si³ zbrojnych pañstw obcych, przebywaj¹cych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz³onków ich personelu cywilne-
go, je¿eli pozostaj¹ w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, o ile
umowa miêdzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stron¹, nie sta-
nowi inaczej.

W �wietle art. 4 ust. 1 u.¯W ¯andarmeria Wojskowa wykonuje swoje
ustawowe zadania poprzez: 1) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny woj-
skowej oraz porz¹dku publicznego; 2) interweniowanie w przypadkach na-
ruszenia dyscypliny wojskowej lub porz¹dku publicznego; 3) opracowywanie
dla w³a�ciwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i prze-
stêpczo�ci w Si³ach Zbrojnych, a tak¿e wystêpowanie do tych organów
z wnioskami maj¹cymi na celu zapobie¿enie pope³nianiu przestêpstw, wy-
kroczeñ i przewinieñ dyscyplinarnych; 4) wykonywanie czynno�ci opera-
cyjno-rozpoznawczych; 5) wykonywanie czynno�ci procesowych w zakresie
i na zasadach przewidzianych w przepisach o postêpowaniu karnym i kar-
nym skarbowym; 6) zabezpieczanie �ladów i dowodów pope³nienia prze-
stêpstw i wykroczeñ oraz sporz¹dzanie ekspertyz i opinii kryminalistycz-
nych; 7) poszukiwanie sprawców przestêpstw i wykroczeñ oraz zaginionych
¿o³nierzy, a tak¿e poszukiwanie broni, amunicji, materia³ów wybuchowych
i innego mienia wojskowego oraz materia³ów zawieraj¹cych informacje
niejawne utraconych przez jednostki wojskowe. ¯andarmeria Wojskowa wy-
konuje równie¿ czynno�ci na polecenie s¹du wojskowego i prokuratora woj-
skowego oraz s¹du powszechnego i prokuratora powszechnej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury, a tak¿e organów administracji rz¹dowej, wojskowej
i samorz¹du terytorialnego oraz Agencji Mienia Wojskowego w zakresie,
w jakim obowi¹zek ten wynika z odrêbnych przepisów. W czasie stanów
nadzwyczajnych oraz w razie og³oszenia mobilizacji i w czasie wojny ¯an-
darmeria Wojskowa wykonuje ponadto zadania okre�lone w odrêbnych prze-
pisach.

Do �rodków za pomoc¹ których ¯andarmeria Wojskowa wykonuje swoje
zadania ustawodawca zalicza ponadto: 1) dokonywanie kontroli ruchu dro-
gowego, pilotowanie kolumn wojskowych oraz kierowanie ruchem drogowym,
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym
i o drogach publicznych; 2) kontrolowanie uprawnieñ ¿o³nierzy do noszenia
munduru oraz odznak i oznak wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwi-
punku wojskowego oraz przebywania poza terenami i obiektami jednostek
wojskowych; 3) kontrolowanie posiadania uprawnieñ do u¿ywania munduru
oraz odznak i oznak wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych
w przepisach o odznakach i mundurach; 4) konwojowanie osób, dokumen-
tów i mienia wojskowego; 5) przymusowe doprowadzanie osób, w zakresie
i na zasadach przewidzianych w przepisach o postêpowaniu karnym, kar-
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nym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym; 6) asystowanie przy
czynno�ciach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w prze-
pisach o postêpowaniu cywilnym i o postêpowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji; 7) wspó³uczestniczenie w zapewnianiu porz¹dku podczas trwania
imprez masowych przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek
wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o bez-
pieczeñstwie imprez masowych; 8) wykonywanie zadañ policji s¹dowej
w s¹dach wojskowych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokura-
tury; 9) kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególno�ci prze-
chowywania uzbrojenia i �rodków bojowych; 10) kontrolowanie przestrzega-
nia przepisów o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
oraz o narkomanii, a tak¿e wykonywanie czynno�ci przewidzianych w tych
przepisach dla organów wojskowych; 11) przyjmowanie i zwalnianie z izby
zatrzymañ osób osadzonych na podstawie przepisów o dyscyplinie wojsko-
wej, wykonuj¹cych karê aresztu izolacyjnego oraz tymczasowo aresztowa-
nych lub skazanych na podstawie przepisów karnych oraz prowadzenie ich
ewidencji, przechowywanie dokumentów dotycz¹cych pobytu tych osób
w izbach zatrzymañ oraz ich rzeczy osobistych, z³o¿onych do depozytu,
a tak¿e nadzorowanie osób przebywaj¹cych w izbach zatrzymañ; 12) wyko-
nywanie czynno�ci ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a tak¿e
zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmuj¹cych kierow-
nicze stanowiska pañstwowe i delegacji zagranicznych.

10.3.10.3.10.3.10.3.10.3. Zakres uprawnień żołnierzy Żandarmerii WojskowejZakres uprawnień żołnierzy Żandarmerii WojskowejZakres uprawnień żołnierzy Żandarmerii WojskowejZakres uprawnień żołnierzy Żandarmerii WojskowejZakres uprawnień żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Zgodnie z postanowieniami art. 17 u.¯W ¿o³nierze ¯andarmerii Wojsko-
wej, wykonuj¹c ustawowe zadania ¯andarmerii wobec osób podlegaj¹cych
jej w³a�ciwo�ci, maj¹ prawo: 1) legitymowania w celu ustalenia to¿samo�ci;
2) sprawdzania posiadania uprawnieñ; 3) doprowadzania do miejsca pe³nie-
nia czynnej s³u¿by wojskowej lub miejsca zamieszkania; 4) osadzania w izbie
zatrzymañ; 5) nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego za wykro-
czenia, a tak¿e wykonywania czynno�ci sprawdzaj¹cych oraz zawiadamia-
nia prokuratora wojskowego o pope³nieniu wykroczenia; 6) wystêpowania
do dowódców jednostek wojskowych z wnioskami o wszczêcie postêpowania
dyscyplinarnego; 7) przeszukiwania osób i pomieszczeñ; 8) dokonywania kon-
troli osobistej, przegl¹dania zawarto�ci baga¿u osobistego i sprawdzania ³a-
dunków w �rodkach transportu l¹dowego, powietrznego i wodnego, z wyj¹t-
kiem �rodków transportu przewo¿¹cych znaki pieniê¿ne, w razie istnienia
uzasadnionego podejrzenia pope³nienia czynu zabronionego przez ustawê pod
gro�b¹ kary albo w celu ustalenia miejsca pobytu lub ujêcia poszukiwanej
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osoby11; 9) udzielania pouczeñ oraz wydawania rozkazów (poleceñ) w grani-
cach niezbêdnych do wykonania czynno�ci s³u¿bowej; 10) ¿¹dania niezbêd-
nej pomocy od instytucji pañstwowych, organów administracji rz¹dowej
i samorz¹du terytorialnego oraz przedsiêbiorców; 11) zwracania siê o niezbêd-
n¹ pomoc do innych jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeñ i fundacji,
jak równie¿ zwracania siê w nag³ych wypadkach do ka¿dej osoby o udziele-
nie dora�nej pomocy; 12) usuwania pojazdów i blokowania kó³ pojazdów.

Na podstawie art. 18 u.¯W ¯o³nierze ¯andarmerii Wojskowej maj¹ pra-
wo zatrzymaæ ¿o³nierza, który: 1) stwarza w sposób oczywisty bezpo�rednie
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego albo dla mienia; 2) zosta³ ujêty
na gor¹cym uczynku pope³nienia wykroczenia albo w po�cigu podjêtym bez-
po�rednio po pope³nieniu tego czynu; 3) ra¿¹co narusza dyscyplinê wojsko-
w¹ lub porz¹dek publiczny, je¿eli zachodzi obawa co do jego ucieczki lub
ukrycia siê albo zatarcia �ladów czynu b¹d� nie mo¿na ustaliæ jego to¿samo-
�ci albo gdy zatrzymanie jest niezbêdne do niezw³ocznego przywrócenia dys-
cypliny wojskowej lub porz¹dku publicznego; 4) bêd¹c pozbawiony wolno�ci,
samowolnie opu�ci³ izbê zatrzymañ, areszt �ledczy, zak³ad karny lub woj-
skowy areszt dyscyplinarny albo opu�ci³ je na podstawie zezwolenia w³a�ci-
wego organu i w wyznaczonym terminie nie powróci³ do nich; 5) pe³ni¹c
niezawodow¹ s³u¿bê wojskow¹, samowolnie przebywa poza jednostk¹ woj-
skow¹ lub wyznaczonym miejscem przebywania; 6) w mundurze wojskowym
znajduje siê w miejscu publicznym pod wp³ywem �rodka odurzaj¹cego lub
substancji psychotropowej albo �rodka zastêpczego; 7) nosi mundur wojsko-
wy albo posiada uzbrojenie lub wyekwipowanie wojskowe, niezgodne z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami. ¯o³nierze ¯andarmerii Wojskowej maj¹ równie¿
prawo zatrzymaæ ¿o³nierza, co do którego istnieje uzasadnione przypuszcze-
nie, ¿e pope³ni³ on wykroczenie, a zachodzi obawa co do jego ucieczki lub
ukrycia siê albo zatarcia �ladów, b¹d� te¿ nie mo¿na ustaliæ jego to¿samo-
�ci12. Zgodnie z art. 28 u.¯W w celu odnalezienia ¿o³nierza poszukiwanego
listem goñczym ̄ andarmeria Wojskowa mo¿e, za zgod¹ prokuratora wojsko-
wej prokuratury garnizonowej, publikowaæ w �rodkach masowego przekazu
dane osobowe i fotografie lub inne wizerunki tego ¿o³nierza. Przepis ów sto-
suje siê odpowiednio w razie zaginiêcia ¿o³nierza, z tym ¿e zgoda prokurato-
ra wojskowego jest w takim przypadku równie¿ wymagana.

11 Kontrola baga¿y i ³adunków w prywatnych samochodach (oraz innych �rodkach trans-
portu) jako samodzielny i niezale¿ny �rodek prawny budzi powa¿ne w¹tpliwo�ci z punktu
widzenia konstytucyjnie wyznaczonych granic ingerencji w sferê wolno�ci jednostki, D. Szu-
mi³o-Kulczycka, Kontrola osobista, przegl¹danie zawarto�ci baga¿y, przeszukanie (przyczy-
nek do kwestii racjonalno�ci legislacji), �Pañstwo i Prawo� 2012, Nr 3, s. 43.

12 Zob. £. Cora, Zatrzymanie ¿o³nierza lub innej osoby przez ¿andarmeriê wojskow¹,
�Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2008, Nr 3, s. 27 i n.
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Artyku³ 31 u.¯W zezwala na zastosowanie kontroli operacyjnej gdy inne
�rodki okaza³y siê bezskuteczne albo bêd¹ nieprzydatne13. Decyzja o prze-
prowadzeniu kontroli operacyjnej ma wiêc charakter subsydiarny i podej-
mowana jest tylko w przypadku podejrzenia pope³nienia najpowa¿niejszych
przestêpstw14.

O przeprowadzeniu kontroli operacyjnej decyduje wojskowy s¹d okrêgo-
wy, na pisemny wniosek Komendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej,
z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pi-
semny wniosek komendanta oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej, z³o¿ony po
uzyskaniu zgody Komendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej i pisemnej
zgody w³a�ciwego wojskowego prokuratora okrêgowego. W³a�ciwo�æ miej-
scow¹ wojskowego s¹du okrêgowego ustala ze wzglêdu na siedzibê organu
¯andarmerii Wojskowej sk³adaj¹cego wniosek15.

W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki, gdy mog³oby to spowodowaæ utratê
informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestêpstwa, Komendant
G³ówny ¯andarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, albo komendant oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej, po poinfor-
mowaniu Komendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pi-
semnej zgody prokuratora, mo¿e zarz¹dziæ kontrolê operacyjn¹, zwracaj¹c
siê jednocze�nie do w³a�ciwego miejscowo wojskowego s¹du okrêgowego
z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie16. W razie nieudziele-
nia przez s¹d zgody w terminie piêciu dni od dnia zarz¹dzenia kontroli ope-
racyjnej, organ zarz¹dzaj¹cy wstrzymuje kontrolê operacyjn¹ oraz dokonuje
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materia³ów zgromadzonych pod-
czas jej stosowania. Kontrola operacyjna, na któr¹ ¯andarmeria Wojskowa
uzyska³a zgodê, jest realizowana, na wniosek Komendanta G³ównego ¯an-
darmerii Wojskowej, przez S³u¿bê Kontrwywiadu Wojskowego17.

Kontrola operacyjna jest zarz¹dzona w celu zapobie¿enia, wykrycia, usta-
lenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, �ciganych z oskar¿e-
nia publicznego, umy�lnych przestêpstw: przeciwko pokojowi i ludzko�ci,
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (z wyj¹tkiem przestêpstw okre�lonych

13 Zob. K. Kula, Zarz¹dzanie kontroli operacyjnej w ¿andarmerii wojskowej. Uwagi de
lege lata i de lege ferenda, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2008, Nr 3, s. 3 i n.

14 R. Po³eæ, Uprawnienia ̄ andarmerii Wojskowej w zakresie kontroli operacyjnej, �Woj-
skowy Przegl¹d Prawniczy� 2005, Nr 4, s. 71.

15 A.W. Taracha, S¹dowa kontrola czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych, �Studia Iu-
ridica Lublinensia� 2003, Nr 2, s. 29 i n.

16 R. Po³eæ, Uprawnienia�, s. 71.
17 Zadaniem SKW jest jedynie techniczna realizacjê kontroli operacyjnej prowadzonej

przez ¯andarmeriê Wojskow¹, R. Po³eæ, Nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ¯andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porz¹dkowych w zakresie stosowania kon-
troli operacyjnej, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2007, Nr 4, s. 69.
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w art. 127�132 Kodeksu karnego), zamachu na jednostki i komórki organi-
zacyjne Si³ Zbrojnych, zabójstwa, uprowadzenia statku powietrznego lub
wodnego, u¿ycia przemocy lub gro�by bezprawnej w zwi¹zku z postêpowa-
niem karnym, przyjêcia lub udzielenia korzy�ci maj¹tkowej lub jej obietnicy
w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej, uprowadzenia osoby, handlu lud�-
mi, wymuszenia okupu, udzia³u w zorganizowanej grupie przestêpczej, nie-
legalnego wyrabiania, posiadania lub handlu broni¹, amunicj¹, materia³a-
mi wybuchowymi, �rodkami odurzaj¹cymi lub psychotropowymi albo
materia³ami j¹drowymi lub substancjami truj¹cymi, bezprawnego ujawnie-
nia lub wykorzystania informacji niejawnych o klauzuli tajno�ci �tajne�
i ��ci�le tajne�, rozboju i kradzie¿y rozbójniczej, dezercji z broni¹ lub dezercji
wspólnie z innymi ¿o³nierzami, zaboru �rodków walki oraz przestêpstw �ci-
ganych na mocy umów i porozumieñ miêdzynarodowych.

Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na kontrolowa-
niu tre�ci korespondencji, kontrolowaniu zawarto�ci przesy³ek oraz stoso-
waniu �rodków technicznych umo¿liwiaj¹cych uzyskiwanie w sposób nie-
jawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególno�ci obrazu,
tre�ci rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomo-
c¹ sieci telekomunikacyjnych. Kontrolê operacyjn¹ zarz¹dza siê na okres nie
d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce. Wojskowy s¹d okrêgowy mo¿e, na pisemny wniosek
Komendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej lub komendanta oddzia³u
¯andarmerii Wojskowej, z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta
G³ównego ̄ andarmerii Wojskowej i w³a�ciwego prokuratora wojskowego, na
okres nie d³u¿szy ni¿ kolejne trzy miesi¹ce, wydaæ postanowienie o jednora-
zowym przed³u¿eniu kontroli operacyjnej, je¿eli nie usta³y przyczyny zarz¹-
dzenia tej kontroli.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kon-
troli operacyjnej pojawi¹ siê nowe okoliczno�ci istotne dla zapobie¿enia lub
wykrycia przestêpstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów prze-
stêpstwa, wojskowy s¹d okrêgowy w³a�ciwy miejscowo ze wzglêdu na siedzi-
bê wnioskuj¹cego organu ¯andarmerii Wojskowej, na pisemny wniosek Ko-
mendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej lub komendanta oddzia³u
¯andarmerii Wojskowej, z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta
G³ównego ¯andarmerii Wojskowej oraz w³a�ciwego prokuratora wojskowe-
go, mo¿e wydaæ postanowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas
oznaczony równie¿ po up³ywie wymienionych okresów.

Kontrola operacyjna powinna byæ zakoñczona niezw³ocznie po ustaniu
przyczyn jej zarz¹dzenia, najpó�niej jednak z up³ywem okresu, na który zo-
sta³a wprowadzona. W przypadku uzyskania dowodów pozwalaj¹cych na
wszczêcie postêpowania karnego lub maj¹cych znaczenie dla tocz¹cego siê
postêpowania karnego Komendant G³ówny ¯andarmerii Wojskowej lub ko-
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mendant oddzia³u ̄ andarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi wszyst-
kie materia³y zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej18. Zgro-
madzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materia³y niezawieraj¹ce
dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania karnego lub niemaj¹ce
znaczenia dla tocz¹cego siê postêpowania karnego podlegaj¹ niezw³oczne-
mu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materia³ów
zarz¹dza organ ¯andarmerii Wojskowej, który wnioskowa³ o zarz¹dzenie
kontroli operacyjnej.

Na mocy art. 32 u.¯W funkcjonariusze ¯andarmerii Wojskowej upowa¿-
nieni s¹ do dokonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych zmierzaj¹-
cych do sprawdzenia uzyskanych wcze�niej wiarygodnych informacji o prze-
stêpstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestêpstwa, które
mog¹ polegaæ na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejêcia
przedmiotów pochodz¹cych z przestêpstwa, ulegaj¹cych przepadkowi, albo
których wytwarzanie, posiadanie, przewo¿enie lub którymi obrót s¹ zabro-
nione, a tak¿e przyjêciu lub wrêczeniu korzy�ci maj¹tkowej. Czynno�ci te
mog¹ polegaæ tak¿e na z³o¿eniu propozycji nabycia, zbycia lub przejêcia przed-
miotów pochodz¹cych z przestêpstwa, ulegaj¹cych przepadkowi, albo któ-
rych wytwarzanie, posiadanie, przewo¿enie lub którymi obrót s¹ zabronio-
ne, a tak¿e przyjêcia lub wrêczenia korzy�ci maj¹tkowej19.

Zgodnie z art. 33 u.¯W przy wykonywaniu czynno�ci operacyjno-rozpo-
znawczych, podejmowanych w celu udokumentowania przestêpstw albo usta-
lenia to¿samo�ci osób uczestnicz¹cych w tych przestêpstwach lub przejêcia
przedmiotów przestêpstwa, Komendant G³ówny ̄ andarmerii Wojskowej lub
komendant oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej mo¿e zarz¹dziæ niejawne nad-
zorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przed-
miotami przestêpstwa, je¿eli nie stworzy to zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego.

¯o³nierze ̄ andarmerii Wojskowej w ramach wykonywania czynno�ci s³u¿-
bowych maj¹ prawo u¿ywania i wykorzystywania �rodków przymusu bezpo-
�redniego i broni palnej na zasadach okre�lonych w art. 42 u.¯W.

18 Obowi¹zek ten sprowadza siê do przekazania ca³o�ci zgromadzonej dokumentacji.
R. Po³eæ, Uprawnienia�, s. 74.

19 Regulacje powy¿sze wykazuj¹ podobieñstwo do uprawnieñ Policji, zob. M. Ko³odziej-
czak, A. Sobiech, Prawnie dopuszczalne postacie prowokacji, �Pañstwo i Prawo� 2010, Nr 11,
s. 38 i n.; K. Rogoziñski, Niszczenie materia³ów zgromadzonych w wyniku wykonywania
kontrolowanego przyjêcia lub wrêczenia korzy�ci maj¹tkowej, �Prokuratura i Prawo� 2015,
Nr 9, s. 80 i n.
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PPPPPolicjaolicjaolicjaolicjaolicja

11.1.11.1.11.1.11.1.11.1. Status i organizacja PStatus i organizacja PStatus i organizacja PStatus i organizacja PStatus i organizacja Policjiolicjiolicjiolicjiolicji

Rola Policji w pañstwie i spo³eczeñstwie kszta³towana jest poprzez ustrój
polityczny, w jakim ona funkcjonuje, jak te¿ politykê pañstwa w zakresie
stosowania kar oraz dyscyplinowania obywateli1. Polski ustrojodawca stwier-
dza, ¿e Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym,
które urzeczywistnia zasady sprawiedliwo�ci spo³ecznej2. Z tak okre�lonego
statusu ustrojowego RP wynika bezwzglêdny wymóg dzia³ania organów pañ-
stwowych na podstawie prawa, respektuj¹c przy tym zasadê sprawiedliwo-
�ci spo³ecznej. Wytyczenie drogi, jak¹ ma pod¹¿aæ Policja, nale¿y jednak do
ustawodawcy zwyk³ego, który wyposa¿a tê formacjê w odpowiednie instru-
mentarium.

Charakteryzuj¹c formacjê, jak¹ jest Policja, nale¿y zwróciæ uwagê na
ideê, g³osz¹c¹ konieczno�æ zapewnienia jej bytu jako struktury apolitycznej,
obiektywnej, sprawnej, przyjaznej spo³eczeñstwu, dzia³aj¹cej w jego imieniu
i w symbiozie z nim3. Nowoczesne pañstwo, którego prawo opiera siê na
demokratycznych zasadach, potrzebuje dobrze funkcjonuj¹cej, sprawnej, jak
te¿ skutecznej Policji. Osi¹gniêcie takiego stanu jest procesem skompliko-
wanym, uzale¿nionym od wielu czynników4. Jednak podstawowym czynni-
kiem, który determinuje skuteczno�æ Policji jest prawo. W zwi¹zku z powy¿-
szym, dobrze funkcjonuj¹ca Policja zale¿y od dobrego legislatora, który
w sposób w³a�ciwy kszta³tuje jej organizacjê i wyznacza zadania.

1 S. Sagan, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa, Rze-
szów 2015, s. 126.

2 Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.).

3 P. Majer, Jaka Policja � uwagi na marginesie prac nad now¹ ustaw¹ o Policji, �Studia
Prawnoustrojowe� 2011, Nr 13, s. 211.

4 P. Majer, A. Misiuk, Wstêp, (w:) P. Majer, A. Misiuk (red.), Policja a spo³eczeñstwo,
Szczytno 1997, s. 4.
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Ustawodawca tworzy Policjê jako umundurowan¹, jak te¿ uzbrojon¹ for-
macjê, która s³u¿y spo³eczeñstwu i jest przeznaczona do ochrony bezpieczeñ-
stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego5.
Przes³anka ochrony porz¹dku publicznego, pomimo jej dalece nieokre�lone-
go tre�ciowo charakteru, niew¹tpliwie zawiera postulat takiego ukszta³to-
wania struktury wewn¹trz pañstwa, która umo¿liwi normalne wspó³¿ycie
jednostek w organizacji pañstwowej6.

Pomimo, ¿e art. 1 ust. 1 u.p. nie zawiera bezpo�redniego sformu³owania,
¿e Policja jest instytucj¹ zaufania publicznego, to jednak tre�æ tego przepisu
na to wskazuje, poniewa¿ na zaufaniu spo³ecznym opiera siê status Policji,
a wskazany charakter zadañ Policji, z oczywistych wzglêdów wymaga, by
cieszy³a siê ona autorytetem i zaufaniem w spo³eczeñstwie7. Zaufanie spo-
³eczne jest podstawowym determinantem dzia³ania Policji, legitymacj¹ do
wykonywania powierzonych przez ustawodawcê kompetencji. Policja, jako
formacja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, nie mo¿e staæ ponad spo³e-
czeñstwem, gdy¿ ma temu spo³eczeñstwu s³u¿yæ, co wynika z konieczno�ci
realizacji misji publicznej przez tê formacjê. Ze wzglêdu na charakter Policji
oraz uprawnienia ingerencyjne jakie posiada, jej dzia³ania musz¹ byæ nie
tylko zgodne z prawem, ale te¿ nienaganne, etyczne, buduj¹ce w spo³eczeñ-
stwie poczucie sprawiedliwo�ci i zaufania do organów wykonuj¹cych zada-
nia publiczne.

Za³o¿enia organizacyjne wyznaczaj¹ce status Policji obrazuj¹ nastêpu-
j¹ce zasady: praworz¹dno�ci, hierarchicznego podporz¹dkowania, oparcia
ogólnej struktury organizacyjnej na podziale terytorialnym pañstwa, jak te¿
apolityczno�ci8. Na tych zasadach ma siê opieraæ dzia³anie Policji, co ma
sprzyjaæ efektywno�ci realizacji powierzonych przez ustawodawcê zadañ.

5 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze
zm.). Art. 1 ust. 1 u.p. obok okre�lenia charakteru prawnego Policji zawiera klauzulê gene-
raln¹ o charakterze co najmniej organizacyjno-rzeczowym. Nie jest to jednak zwyczajne
odes³anie do warto�ci preferowanych, a wskazanie kierunku dzia³ania Policji, J. Dobkow-
ski, Generalna klauzula policyjna, (w:) J. Kasprzak, W. Cie�lak, I. Nowicka (red.), Meandry
prawa karnego i kryminalistyki. Ksiêga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanis³awa Pikul-
skiego, Szczytno 2015, s. 323. Policja jest podstawow¹ instytucj¹, której zasadniczym obo-
wi¹zkiem jest utrzymanie bezpieczeñstwa publicznego, T. Bojarowicz, Policja w systemie
bezpieczeñstwa narodowego, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski, W.T. Modzelewski, J. Wiê-
c³awski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeñstwa narodowego, Olsztyn 2015, s. 322.

6 M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rz¹dowej w sferze bez-
pieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warsza-
wa 2013, s. 202.

7 Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2010 r., I OSK 962/10, LEX Nr 745390.
8 Z. Nowakowski, M. Pomyka³a, K. Rajchel, H. Tokarski, (w:) K. Rajchel (red.), Admi-

nistracja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektów
prawno-organizacyjnych Policji, Warszawa 2009, s. 162.
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Jak stanowi ustawodawca w art. 4 u.p., Policja sk³ada siê z nastêpuj¹-
cych rodzajów s³u¿b: 1) kryminalnej; 2) �ledczej9; 3) prewencyjnej; 4) wspo-
magaj¹cej dzia³alno�æ Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym oraz
technicznym; 5) Lotnictwo Policji10. W sk³ad Policji wchodzi: 1) policja s¹do-
wa; 2) Wy¿sza Szko³a Policji, o�rodki szkolenia i szko³y policyjne; 3) wyod-
rêbnione oddzia³y prewencji i pododdzia³y antyterrorystyczne; 4) instytuty
badawcze11.

Budowa struktur Policji uwzglêdnia aspekt horyzontalny, jak te¿ werty-
kalny przyporz¹dkowania w sferze bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
W aspekcie wertykalnym mamy organy terenowe, organ naczelny, a osta-
teczne przyporz¹dkowanie nastêpuje w stosunku do ministra w³a�ciwego do
spraw wewnêtrznych. W ujêciu horyzontalnym mamy zespolenie na szcze-
blu wojewódzkim (zwierzchnictwo wojewody) oraz powiatowym (zwierzch-
nictwo starosty)12. Struktury organizacyjne Policji nie s¹ tworzone wokó³
kolegialnych organów kierowania, a wokó³ organów monokratycznych o cha-
rakterze zawodowym. Wy³¹cznie tak skonstruowana organizacja bêdzie
w stanie zapewniæ profesjonaln¹ ochronê przypisanych jej warto�ci13. Cen-
tralnym organem administracji rz¹dowej, który jest w³a�ciwy w sprawach
ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, jest Komendant G³ówny Policji, podleg³y ministrowi w³a�ciwe-
mu do spraw wewnêtrznych, co wynika z art. 5 ust. 1 u.p.14 Ze wzglêdu na
hierarchiczny uk³ad administracji rz¹dowej, ustawodawca wprowadza in-

9 Zob. tak¿e: § 1 Zarz¹dzenia Nr 1 Komendanta G³ównego Policji z dnia 29 lutego 2000 r.
w sprawie powo³ania oraz okre�lenia organizacji, zakresu dzia³ania i w³a�ciwo�ci terytorial-
nej s³u¿by �ledczej (Dz.Urz.KGP Nr 17, poz. 117 ze zm.).

10 Zob. § 1 Zarz¹dzenia Nr 1158 Komendanta G³ównego Policji z dnia 17 pa�dziernika
2005 r. w sprawie powo³ania oraz okre�lenia organizacji, zakresu dzia³ania i w³a�ciwo�ci
terytorialnej s³u¿by Lotnictwo Policji (Dz.Urz.KGP Nr 17, poz. 117 ze zm.).

11 Zob. tak¿e: D. Lebowa, Formacje umundurowane podleg³e Prezesowi Rady Mini-
strów oraz Ministrowi Spraw Wewnêtrznych, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.),
System bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, War-
szawa 2015, s. 64.

12 M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna, Wstêp, (w:) M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo policyjne, Warszawa 2014, s. 12.

13 J. Dobkowski, Zasady organizacji Policji, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), S³u¿by
i formacje mundurowe w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rzeczypospolitej Polskiej,
Rzeszów 2010, s. 313.

14 Zob. tak¿e: M. Czuryk, W³a�ciwo�æ Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz Ministra
Obrony Narodowej w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk
(red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2013, s. 62, czy M. Bladoszewska, In-
stytucje odpowiedzialne za bezpieczeñstwo wewnêtrzne, (w:) R. Socha, M. Koziñski (red.),
Bezpieczeñstwo pañstwa, S³upsk 2013, s. 80. Komendant G³ówny Policji wy³¹cznie w spra-
wach z art. 5 ust. 1 u.p. jest centralnym organem administracji rz¹dowej, Wyrok WSA z dnia
30 lipca 2009 r., II SA/Wa 630/09, LEX Nr 553262.
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stytucjê �podleg³o�ci�. Centralny organ bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego (Komendant G³ówny Policji), jako organ administracji rz¹dowej, jest
powi¹zany z ministrem w³a�ciwym do spraw wewnêtrznych wiêzami podle-
g³o�ci, jest zatem podporz¹dkowany organowi naczelnemu. Z kolei organowi
centralnemu podlegaj¹ organy terenowe, w stosunku do których jest on ju¿
organem nadrzêdnym.

W ramach struktury organizacyjnej Policji art. 5a u.p. wyró¿nia Cen-
tralne Biuro �ledcze Policji, które jest jednostk¹ organizacyjn¹ Policji s³u¿-
by �ledczej realizuj¹c¹ na obszarze ca³ego kraju zadania dotycz¹ce rozpo-
znawania, zapobiegania i zwalczania przestêpczo�ci zorganizowanej.
Komendant Centralnego Biura �ledczego Policji jest organem Policji podle-
g³ym Komendantowi G³ównemu Policji, kieruje CB�P i jest prze³o¿onym
policjantów CB�P. Siedzib¹ Komendanta CB�P jest miasto sto³eczne War-
szawa. W celu realizacji ustawowych zadañ Komendant CB�P wspó³dzia³a
z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, jak te¿ z w³a�ciwymi organa-
mi i instytucjami, w tym innych pañstw. Centralne Biuro �ledcze Policji
zosta³o powo³ane jako jednostka wyspecjalizowana, przeznaczona do dzia³a-
nia przeciwko przestêpczo�ci zorganizowanej. Powierzone dzia³ania powy¿-
sza s³u¿ba �ledcza wykonuje samodzielnie, b¹d� te¿ w ramach kooperacji
z innymi podmiotami.

Strukturê terenow¹ Policji okre�la art. 6 u.p. Wed³ug tego przepisu, or-
ganami administracji rz¹dowej na obszarze województwa w sprawach ochrony
bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego s¹: 1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji dzia-
³aj¹cego w jego imieniu, b¹d� te¿ komendant wojewódzki Policji dzia³aj¹cy
w imieniu w³asnym w sprawach: a) wykonywania czynno�ci operacyjno-roz-
poznawczych, dochodzeniowo-�ledczych i czynno�ci z zakresu �cigania wy-
kroczeñ, b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, je¿eli usta-
wy tak stanowi¹; 2) komendant powiatowy (miejski) Policji; 3) komendant
komisariatu Policji. Na obszarze m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskie-
go, legionowskiego, miñskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyñskie-
go, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wo³omiñskiego zadania
i kompetencje odpowiadaj¹ce zadaniom i kompetencjom komendanta woje-
wódzkiego Policji wykonuje Komendant Sto³eczny Policji15. Z kolei na obsza-
rze m.st. Warszawy zadania oraz kompetencje, które odpowiadaj¹ zadaniom
i kompetencjom komendanta powiatowego (miejskiego) Policji wykonuje w³a-

15 Fakt, ¿e zadania i kompetencje odpowiadaj¹ce zadaniom i kompetencjom komen-
danta wojewódzkiego Policji wykonuje na ustawowo wydzielonym obszarze Komendant Sto-
³eczny Policji, uwypukla szczególny status m.st. Warszawy, dla którego przyjêto odrêbn¹
formu³ê organizacyjn¹, M. Karpiuk, Struktura organizacyjna Policji, (w:) M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo�, s. 36.
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�ciwy terytorialnie komendant rejonowy Policji. System bezpieczeñstwa na-
rodowego musi reagowaæ na dynamikê zmian i zagro¿eñ zachodz¹cych
w pañstwie, a ta dynamika jest najbardziej widoczna w terenie, zatem to
organy terenowe jako pierwsze musz¹ reagowaæ na potrzeby wynikaj¹ce
z konieczno�ci zapewnienia bezpieczeñstwa16. Potrzeba jak najszybszej re-
akcji na zagro¿enie wymusza organizacjê systemu bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku publicznego w oparciu o struktury terenowe.

Policja jest zorganizowana zarówno na szczeblu centralnym, jak i w te-
renie, przy czym obszar dzia³ania poszczególnych struktur Policji nie w pe³-
ni odpowiada zasadniczemu podzia³owi terytorialnemu pañstwa ustanowio-
nemu dla celów wykonywania administracji publicznej. Na szczeblu
województwa mazowieckiego w³a�ciwy w sprawach ochrony bezpieczeñstwa
ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest zarówno
komendant wojewódzki Policji, jak i na enumeratywnie okre�lonym obsza-
rze (zwi¹zanym ze sto³eczno�ci¹ Warszawy oraz statusem powiatów przyle-
g³ych) Komendant Sto³eczny Policji.

Kszta³towanie struktury poszczególnych jednostek organizacyjnych Po-
licji jest niekwestionowanym prawem przys³uguj¹cym organowi Policji. Jed-
nak przyznanie uprawnienia do swobodnego kszta³towania struktury jedno-
stek Policji, jak te¿ doboru odpowiednich funkcjonariuszy nie oznacza prawa
do dowolno�ci, czy te¿ arbitralno�ci przy podejmowaniu rozstrzygniêæ17.
W zwi¹zku z powy¿szym, oddzia³uj¹c na strukturê jednostek organizacyj-
nych Policji, uprawniony organ uprawniony musi przede wszystkim respek-
towaæ zasadê praworz¹dno�ci, a przy tym d¹¿yæ do ukszta³towania tej struk-
tury w sposób optymalny, umo¿liwiaj¹cy jak najlepsze wykonywanie zadañ,
czy zapewniaj¹cy skuteczno�æ podejmowanych dzia³añ w ramach przyzna-
nych kompetencji, minimalizuj¹c (w sposób rozs¹dny) przy tym koszty.

11.2.11.2.11.2.11.2.11.2. Zadania i kompetencje PZadania i kompetencje PZadania i kompetencje PZadania i kompetencje PZadania i kompetencje Policjiolicjiolicjiolicjiolicji

Policja jako uzbrojona formacja, która s³u¿y spo³eczeñstwu oraz jest prze-
znaczona do ochrony bezpieczeñstwa ludzi, jak te¿ do utrzymywania bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego stanowi jedn¹ z instytucji, która dyspo-
nuje bardzo dolegliwymi dla obywatela �rodkami realizacji w³adztwa

16 M. Karpiuk, Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeñstwa narodowego, (w:)
W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeñstwa narodowego RP. Wybrane
problemy, Warszawa 2014, s. 327.

17 Wyrok WSA z dnia 1 marca 2011 r., II SA/Wa 1796/10, LEX Nr 1127698, czy te¿
Wyrok WSA z dnia 25 marca 2009 r., II SA/Wa 1717/08, LEX Nr 533301.
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publicznego18. �rodki ingerencyjne musz¹ byæ jednak stosowane w sposób
wywa¿ony, przy zastosowaniu zasady proporcjonalno�ci. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, cel musi byæ determinantem zakresu dolegliwo�ci, co powoduje, ¿e
najpierw policjant ma obowi¹zek zastosowaæ �rodek najmniej dolegliwy dla
adresata, który mo¿e przynie�æ oczekiwany rezultat, a gdy efektu siê nie
osi¹gnie, zastosowany mo¿e byæ �rodek o zwiêkszonej dolegliwo�ci. Nastê-
puje tutaj obowi¹zek gradacji �rodków ingerencyjnych.

Do podstawowych zadañ Policji, wed³ug art. 1 ust. 2 u.p., nale¿¹:
1) ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi, jak te¿ mienia przed bezprawnymi zama-
chami naruszaj¹cymi te dobra; 2) ochrona bezpieczeñstwa oraz porz¹dku
publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, jak te¿
w �rodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu dro-
gowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; 3) inicjo-
wanie i organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie pope³nianiu
przestêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym i wspó³dzia³anie
w powy¿szym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹dowymi, jak te¿
organizacjami spo³ecznymi; 4) wykrywanie przestêpstw i wykroczeñ oraz
�ciganie ich sprawców; 5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi forma-
cjami ochronnymi; 6) kontrola przestrzegania przepisów porz¹dkowych i ad-
ministracyjnych zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ publiczn¹ lub obowi¹zuj¹cych
w miejscach publicznych; 7) wspó³dzia³anie z policjami innych pañstw oraz
ich organizacjami miêdzynarodowymi, a tak¿e z organami oraz instytucjami
Unii Europejskiej; 8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informa-
cji kryminalnych; 9) prowadzenie zbiorów danych zawieraj¹cych informacje
gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób,
niezidentyfikowanych �ladach linii papilarnych z miejsc przestêpstw oraz
o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)19. Jak sam usta-
wodawca wskazuje, jest to katalog zadañ podstawowych, w które zosta³a
wyposa¿ona Policja, zatem nie jest on katalogiem zamkniêtym. Z punktu
widzenia realizacji zadañ przez Policjê niezbêdne jest równie¿ okre�lenie
kompetencji, jakie w tym zakresie przys³uguj¹. Kompetencje te nie mog¹
byæ dorozumiane, musz¹ wprost wynikaæ z ustawy.

Wyliczenie na pierwszym miejscu w ramach katalogu zadañ Policji ochro-
ny ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naru-

18 Wyrok WSA z dnia 14 sierpnia 2008 r., II SA/Wa 512/08, LEX Nr 515679. Status
Policji w stosunku do innych organów w³a�ciwych w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego jest szczególny, a zakres uprawnieñ jednym z najszerszych, M. Czuryk, Zakres
dzia³ania Policji oraz obszary jej wspó³dzia³ania z innymi podmiotami, (w:) M. Czuryk,
M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo�, s. 54.

19 Zob. tak¿e: Z. �ciborek, B. Wi�niewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeñstwo
wewnêtrzne, Toruñ 2015, s. 231.
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szaj¹cymi te dobra nie jest przypadkowe. Powy¿sze dobra s¹ najbardziej
nara¿one na naruszenia i w zwi¹zku z tym zas³uguj¹ na szczególn¹ troskê
organów ochrony prawnej20. W zwi¹zku z czym, zakres zadañ wynikaj¹cy
z art. 1 ust. 2 u.p. jest w pewnym sensie �zhierarchizowany�, co nie oznacza,
¿e Policja jest zwolniona z realizacji innych zadañ. Zatem w ramach �podsta-
wowych� zadañ Policji wyró¿niæ nale¿y te �wa¿niejsze�, realizowane w pierw-
szej kolejno�ci. Z pewno�ci¹ obowi¹zek ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi jest
wa¿niejszy ni¿ np. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami
ochronnymi, niemniej jednak Policja powinna byæ tak zorganizowana, by
realizowaæ wszystkie na³o¿one przez ustawodawcê na ni¹ zadania. Przy czym
w przypadku konieczno�ci zastosowania zasady pierwszeñstwa to ¿ycie
i zdrowie ludzi traktowane jest priorytetowo, zabezpieczenie tego dobra mo¿e
siê wówczas odbyæ kosztem innych dóbr z art. 1 ust. 2 u.p., gdy nie da siê ich
zabezpieczyæ jednocze�nie, przy wykorzystaniu posiadanych si³ i �rodków.

Zadania Policji okre�lone w ramach art. 1 ust. 2 u.p. powinny byæ reali-
zowane przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych funkcjonariuszy21.
Sfera bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, ze wzglêdu na jej istotê, wy-
maga profesjonalnego podej�cia, co ma zapewniæ odpowiednio wykwalifiko-
wana (wyszkolona) kadra, posiadaj¹ce tak¿e w³a�ciwe dla tej profesji pre-
dyspozycje osobowo�ciowe.

S³u¿¹c spo³eczeñstwu Policja ma podejmowaæ dzia³ania w ochronie tego
spo³eczeñstwa, jak równie¿ dzia³ania s³u¿¹ce pañstwu22. Przedmiotem zain-
teresowania Policji jest dobro spo³eczeñstwa, jak te¿ dobro pañstwa. Pe³ni
ona wobec spo³eczeñstwa rolê s³u¿ebn¹, a kompetencje ingerencyjne, w któ-
re jest wyposa¿ona, musz¹ byæ stosowane tak, by tê rolê potwierdzaæ, a nie
jej przeczyæ.

Jak stanowi art. 14 ust. 1�2 u.p. w granicach swych zadañ Policja wyko-
nuje czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze23, dochodzeniowo-�ledcze i admi-
nistracyjno-porz¹dkowe w nastêpuj¹cym celu: 1) rozpoznawania, zapobiega-
nia i wykrywania przestêpstw oraz wykroczeñ24; 2) poszukiwania osób

20 B. Opaliñski, P. Szustakiewicz, Policja. Studium administracyjnoprawne, Warsza-
wa 2013, s. 28.

21 Wyrok WSA z dnia 1 marca 2011 r., II SA/Wa 1796/10, LEX Nr 1127698.
22 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011, s. 32.
23 Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania oraz wykrywania przestêpstw i wykroczeñ,

jak te¿ wykrycia i ustalenia sprawców, ma prawo podejmowaæ czynno�ci operacyjno-rozpoznaw-
cze, Postanowienie SN z dnia 22 wrze�nia 2009 r., III KK 58/09, OSNKW 2010, Nr 3, poz. 28.

24 Pomimo, ¿e zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p. czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze, docho-
dzeniowo-�ledcze oraz administracyjno-porz¹dkowe Policja wykonuje w celu rozpoznania,
zapobiegania oraz wykrywania przestêpstw i wykroczeñ, to jednak przekroczenie upraw-
nieñ mo¿e polegaæ tak¿e na podjêciu dzia³ania w ramach kompetencji, lecz niezgodnie z ich
prawnymi uwarunkowaniami, Wyrok SN z dnia 28 listopada 2006 r., III KK 152/06, OSNKW
2007, Nr 2, poz. 15.
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ukrywaj¹cych siê przed organami �cigania lub wymiaru sprawiedliwo�ci (oso-
by poszukiwane); 3) poszukiwania osób, które na skutek wyst¹pienia zda-
rzenia uniemo¿liwiaj¹cego ustalenie miejsca ich pobytu nale¿y odnale�æ
w celu zapewnienia ochrony ich ¿ycia, zdrowia lub wolno�ci (osoby zaginio-
ne). Policja jest zobowi¹zana równie¿ do wykonywania czynno�ci na polece-
nie s¹du, prokuratora, organów administracji pañstwowej i samorz¹du tery-
torialnego w zakresie, w jakim obowi¹zek ten zosta³ okre�lony w ustawach
szczególnych. Ustawodawca na gruncie tego przepisu przewiduje kiedy Poli-
cja podejmuje czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-�ledcze,
jak te¿ administracyjno-porz¹dkowe. Czynno�ci te wykonywane s¹ w celu
rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania czynów zabronionych, maj¹cych
postaæ przestêpstw oraz wykroczeñ, odnalezienia osób poszukiwanych, jak
i zaginionych.

Policjanci w toku wykonywania czynno�ci s³u¿bowych zobowi¹zani s¹
do respektowania godno�ci ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw cz³o-
wieka, co wprost wynika z art. 14 ust. 3 u.p.25. Prawa cz³owieka stanowi¹
dla policjantów tê sferê, w któr¹ ingerencja jest dopuszczalna w �ci�le oraz
ustawowo okre�lonych przypadkach, przy zastosowaniu zasady proporcjo-
nalno�ci. Policjanci zobowi¹zani s¹ do �respektowania godno�ci ludzkiej oraz
przestrzegania i ochrony praw cz³owieka�. Zatem standardem jest przestrze-
ganie praw cz³owieka, a nie ich ograniczanie. Jednak nie zawsze da siê sku-
tecznie wykonywaæ powierzone Policji kompetencje wynikaj¹ce z ochrony
bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego bez ingerencji w prawa podmiotowe.

Wed³ug art. 15 ust. 1 u.p., policjanci wykonuj¹c czynno�ci operacyjno-
rozpoznawcze, dochodzeniowo-�ledcze i administracyjno-porz¹dkowe, maj¹
prawo: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich to¿samo�ci; 2) zatrzymy-
wania osób; 3) zatrzymywania osób pozbawionych wolno�ci, które na pod-
stawie zezwolenia w³a�ciwego organu opu�ci³y areszt �ledczy albo zak³ad
karny i w wyznaczonym terminie nie powróci³y do niego; 4) zatrzymywania
osób stwarzaj¹cych w sposób oczywisty bezpo�rednie zagro¿enie dla ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e dla mienia; 5) pobierania od osób odcisków
linii papilarnych lub wymazu ze �luzówki policzków; 6) pobierania odcisków
linii papilarnych lub materia³u biologicznego ze zw³ok ludzkich o nieustalonej

25 Art. 14 ust. 3 u.p. jest wyrazem tego, ¿e godno�æ stanowi warto�æ pierwotn¹ w sto-
sunku do pañstwa, co powoduje, ¿e zarówno ustawodawca, jak te¿ organy stosuj¹ce prawo
musz¹ respektowaæ tre�ci, które mieszcz¹ siê w pojêciu �godno�ci� przys³uguj¹cej ka¿demu
cz³owiekowi, S. Pieprzny, Zasady organizacji i funkcjonowania s³u¿b i formacji umunduro-
wanych odpowiedzialnych za ochronê bezpieczeñstwa wewnêtrznego, (w:) M. Polinceusz,
M. Pomyka³a (red.), Dylematy bezpieczeñstwa wspó³czesnego pañstwa. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Rzeszów 2015, s. 342.
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to¿samo�ci; 7) przeszukiwania osób i pomieszczeñ; 8) obserwowania i reje-
strowania przy u¿yciu �rodków technicznych obrazu z pomieszczeñ przezna-
czonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrze�wienia,
policyjnych izb dziecka, pokoi przej�ciowych oraz tymczasowych pomiesz-
czeñ przej�ciowych; 9) dokonywania kontroli osobistej, jak równie¿ przegl¹-
dania zawarto�ci baga¿y i sprawdzania ³adunku w portach i na dworcach
oraz w �rodkach transportu l¹dowego, powietrznego i wodnego, w razie ist-
nienia uzasadnionego podejrzenia pope³nienia czynu zabronionego pod gro�b¹
kary; 10) obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu �rodków technicznych
obrazu zdarzeñ w miejscach publicznych, a w przypadku czynno�ci operacyj-
no-rozpoznawczych i administracyjno-porz¹dkowych, a tak¿e d�wiêku towa-
rzysz¹cego tym zdarzeniom; 11) ¿¹dania koniecznej pomocy od instytucji
pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego,
jak te¿ przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ w sferze u¿yteczno�ci pu-
blicznej; 12) zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc do innych przedsiêbiorców
i organizacji spo³ecznych, jak te¿ zwracania siê w nag³ych wypadkach do
ka¿dej osoby o udzielenie dora�nej pomocy, w ramach obowi¹zuj¹cych prze-
pisów prawa26. Ze wzglêdu na zakres dzia³ania Policji oraz charakter reali-
zowanych przez ni¹ zadañ, dysponuje ona mo¿liwo�ci¹ stosowania klasycz-
nych form dzia³ania administracji publicznej, jak te¿ innych, specyficznych
form dzia³ania, które s¹ w³a�ciwe wy³¹cznie administracji bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego27. Czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze, dochodzenio-
wo-�ledcze oraz administracyjno-porz¹dkowe nale¿¹ do szczególnych form
prawnych dzia³ania administracji publicznej, którymi mo¿e siê ona pos³ugi-
waæ w sferze bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Funkcjonariusz Policji posiada prawo zatrzymania sprawców przemocy
w rodzinie stwarzaj¹cych bezpo�rednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludz-
kiego, co wprost wynika z art. 15a u.p. Uprawnienie dotycz¹ce zatrzymania
sprawców przemocy w rodzinie, którzy stwarzaj¹ bezpo�rednie zagro¿enie
dla ¿ycia lub zdrowia ludzi nie mo¿e budziæ ¿adnych w¹tpliwo�ci28. Jako
przemoc w rodzinie ustawodawca rozumie jednorazowe, b¹d� te¿ powta-
rzaj¹ce siê umy�lne dzia³anie lub zaniechanie naruszaj¹ce prawa lub do-
bra osobiste cz³onka rodziny, w szczególno�ci nara¿aj¹ce go na niebezpie-
czeñstwo utraty ¿ycia, zdrowia, naruszaj¹ce jego godno�æ, nietykalno�æ
cielesn¹, wolno�æ, w tym seksualn¹, powoduj¹ce szkody na jego zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a tak¿e wywo³uj¹ce cierpienia i krzywdy mo-

26 Zob. tak¿e: R. Socha, Dzia³ania polskiej Policji w stanach nadzwyczajnych. Do�wiad-
czenia. Stan obecny. Doskonalenie, Warszawa 2013, s. 82.

27 M. Polinceusz, Prawne formy dzia³ania Policji, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Ko-
strubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo�, s. 71.

28 W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 360.
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ralne29. Definicja ta ma znaczenie m.in. z punktu widzenia obowi¹zku reali-
zacji okre�lonych zadañ w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
przez organy administracji publicznej30.

Z zakresu ustawowych zadañ Policji wynika, ¿e jest to podstawowa for-
macja odpowiedzialna za bezpieczeñstwo publiczne, rozumiane jako element
okre�lonego w Konstytucji RP bezpieczeñstwa pañstwa31. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, to na Policji ci¹¿y szczególna odpowiedzialno�æ za stan bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego, co powoduje, ¿e z realizacji powierzonych
w tym zakresie zadañ powinna byæ nale¿ycie rozliczana, a z uwagi za zwi¹-
zek polityki z Policj¹, zasadniczo jest rozliczana z lojalno�ci politycznej,
a nie z jako�ci dzia³añ.

Powierzenie policjantom zadañ o charakterze administracyjnym gwa-
rantuje, ¿e bêd¹ one wykonywane zgodnie z oczekiwaniami s³u¿bowych
i polityczno-administracyjnych mocodawców. Powoduje to jednak, ¿e rozsze-
rza siê zakres spraw, w których mo¿e siê ujawniæ arbitralny styl dzia³ania
tych funkcjonariuszy, którzy s¹ przyzwyczajeni, ¿e instytucja, w której s³u¿¹
mo¿e wystêpowaæ �z pozycji w³adzy� wobec obywatela. Powy¿sze nie sprzyja
budowaniu zaufania do organów pañstwa, któremu ostatecznie zadania Po-
licji s¹ przypisane32.

11.3.11.3.11.3.11.3.11.3. Obowiązki i prawa policjantówObowiązki i prawa policjantówObowiązki i prawa policjantówObowiązki i prawa policjantówObowiązki i prawa policjantów

W przypadku funkcjonariuszy Policji obowi¹zuj¹ szczególnie rygorystycz-
ne wymagania odnosz¹ce siê do przestrzegania prawa i by³oby nie do pogo-
dzenia z podstawowymi zasadami, na których opiera siê dzia³anie Policji,
aby fakt skazania funkcjonariusza Policji za przestêpstwo nie poci¹ga³ za
sob¹ skutków w stosunku s³u¿bowym33. Te szczególne, rygorystyczne wy-
magania wynikaj¹ z zakresu w³a�ciwo�ci, jaki jest przypisany policjantom.

29 Art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390).

30 S. Spurek, Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012, s. 85.
31 K. Walczuk, Policja jako wyspecjalizowana formacja podleg³a Ministrowi Spraw Wew-

nêtrznych, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warsza-
wa 2013, s. 121.

32 M. Kasiñski, Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej wspó³czesnego pañ-
stwa, (w:) P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. �wiêcki (red.), Sprawno�æ a legalno�æ
dzia³ania administracji publicznej w sferze ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
Lublin 2014, s. 137.

33 Wyrok TK z dnia 8 pa�dziernika 2002 r., K 36/00, OTK ZU 2002, Nr 5A, poz. 63.
Konstytucyjna zasada praworz¹dno�ci wprost odnosi siê do Policji, K. Walczuk, Dzia³alno�æ
Policji a konstytucyjna zasada legalizmu (praworz¹dno�ci), (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk,
J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo�, s. 41.
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Szczególny rodzaj s³u¿by rodzi szczególne obowi¹zki, a zatem wymagania
musz¹ byæ równie¿ wiêksze. Wpisanie w zakres obowi¹zków Policji kontroli
przestrzegania prawa przez inne podmioty, w tym rozpoznawania, zapobie-
gania i wykrywania przestêpstw oraz wykroczeñ, wymaga aby zasada pra-
worz¹dno�ci by³a szanowana w pierwszej kolejno�ci przez samych policjan-
tów, jako funkcjonariuszy zobowi¹zanych do podjêcia dzia³añ w celu jej
respektowania przez innych.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p., policjant ma obowi¹zek dochowaæ obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z roty z³o¿onego �lubowania. W zwi¹zku z powy¿-
szym powinien te¿ zawsze mieæ na wzglêdzie fakt, by swoim postêpowaniem
umacniaæ powagê oraz zaufanie do powierzonej funkcji, przy czym powinien
unikaæ wszelkich sytuacji, które godzi³yby w dobre imiê Policji34. Tekst roty
�lubowania, który jest dla policjanta zobowi¹zuj¹cy, zawiera art. 27 u.p.
Wed³ug tego przepisu, przed podjêciem s³u¿by policjant sk³ada �lubowanie
wed³ug nastêpuj¹cej roty: �Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, �wiadom
podejmowanych obowi¹zków policjanta, �lubujê: s³u¿yæ wiernie Narodowi,
chroniæ ustanowiony Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej porz¹dek praw-
ny, strzec bezpieczeñstwa Pañstwa i jego obywateli, nawet z nara¿eniem
¿ycia. Wykonuj¹c powierzone mi zadania, �lubujê pilnie przestrzegaæ pra-
wa, dochowaæ wierno�ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
przestrzegaæ dyscypliny s³u¿bowej oraz wykonywaæ rozkazy i polecenia prze-
³o¿onych. �lubujê strzec tajemnic zwi¹zanych ze s³u¿b¹, honoru, godno�ci
i dobrego imienia s³u¿by oraz przestrzegaæ zasad etyki zawodowej�. Funk-
cjonariusz Policji jest zobowi¹zany do dochowania wierno�ci deklaracjom,
które z³o¿y³, sk³adaj¹c �lubowanie. Tre�æ z³o¿onego �lubowania �wiadczy
o tym, ¿e policjant, z chwil¹ jego z³o¿enia, zna zasady etyki zawodowej oraz
jednocze�nie zobowi¹zuje siê do samodzielnego pog³êbienia wiedzy na ich
temat. Tak¿e poza godzinami s³u¿by jest on zobowi¹zany postêpowaæ w spo-
sób, który nie budzi w¹tpliwo�ci co do jego kwalifikacji etycznych. Funkcjo-
nariusz Policji powinien zachowywaæ siê godnie nie tylko podczas wykony-
wania czynno�ci s³u¿bowych, ale równie¿ w ¿yciu prywatnym35. Nie ma tutaj
konieczno�ci dodatkowego zapoznawania funkcjonariusza z zasadami etyki,
gdy¿ to on sam powinien wykazaæ siê inicjatyw¹ w zakresie ich poznania36.

Policjant jest te¿ obowi¹zany odmówiæ wykonania rozkazu, b¹d� te¿ po-
lecenia prze³o¿onego, a tak¿e polecenia prokuratora, organu administracji
pañstwowej lub samorz¹du terytorialnego, je¿eli wykonanie rozkazu lub
polecenia ³¹czy³oby siê z pope³nieniem przestêpstwa. Przy czym o odmowie

34 Wyrok WSA z dnia 11 czerwca 2012 r., II SA/Wa 685/12, LEX Nr 1230651.
35 Wyrok WSA z dnia 10 lutego 2015 r., III SA/£d 1038/14, LEX Nr 1767116.
36 Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2012 r., I OSK 1056/11, LEX Nr 1115958.
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wykonania tego rozkazu lub polecenia policjant powinien zameldowaæ Ko-
mendantowi G³ównemu Policji z pominiêciem drogi s³u¿bowej, co wynika
z art. 58 ust. 2�3 u.p. Jest to szczególna sytuacja, gdy ustawodawca nie tylko
dopuszcza, a wrêcz nakazuje pominiêcie drogi s³u¿bowej. W strukturach
scentralizowanych zasad¹ jest, ¿e obowi¹zuje droga s³u¿bowa i tylko
w wyj¹tkowych sytuacjach funkcjonariusz mo¿e zwracaæ siê nie do swojego
bezpo�redniego prze³o¿onego. Z tak¹ szczególn¹ sytuacj¹ mamy do czynie-
nia w przypadku, o którym mowa w art. 58 u.p.

Za odmowê wykonania polecenia prze³o¿onego uznaje siê nie tylko bez-
po�redni¹ oraz zdecydowan¹ wypowied� stanowi¹c¹ negatywn¹ reakcjê na
polecenie, ale równie¿ z³agodzon¹ formê odmowy jak¹ bêdzie m.in. odmowa
przez wskazanie warunku, pod jakim polecenie by zosta³o wype³nione37.

Obowi¹zek noszenia przepisowego munduru i wyposa¿enia w czasie s³u¿-
by wprowadza art. 60 ust. 1 u.p. Obowi¹zku noszenia munduru w czasie
wykonywania czynno�ci s³u¿bowych nie maj¹ jednak policjanci s³u¿by kry-
minalnej, �ledczej, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, jak te¿
komórek wywiadowczych s³u¿by prewencyjnej, przy czym kierownik jednostki
organizacyjnej Policji, kierownik komórki w jednostce organizacyjnej Policji,
jego zastêpca, b¹d� te¿ osoba przez niego upowa¿niona mo¿e wydaæ tym
policjantom polecenie noszenia munduru w czasie wykonywania czynno�ci
s³u¿bowych, je¿eli jest to niezbêdne dla uzyskania w³a�ciwych rezultatów
tego rodzaju czynno�ci38.

Zakaz cz³onkostwa w partii politycznej ustanawia art. 63 u.p. Wskazuje
on równie¿, ¿e z chwil¹ przyjêcia policjanta do s³u¿by ustaje jego dotychcza-
sowe cz³onkostwo w partii politycznej. Po stronie policjanta zosta³ ustano-
wiony na gruncie tego przepisu równie¿ obowi¹zek poinformowania prze³o-
¿onego o przynale¿no�ci do stowarzyszeñ krajowych dzia³aj¹cych poza s³u¿b¹.
Przynale¿no�æ do organizacji lub stowarzyszeñ zagranicznych albo miêdzy-
narodowych wymaga przy tym zezwolenia Komendanta G³ównego Policji
lub upowa¿nionego przez niego prze³o¿onego. Ustawodawca w odniesieniu
do po pierwsze zakazuje przynale¿no�ci do partii politycznuych, a po drugie
wprowadza czynnik regulacyjny odno�nie przynale¿no�ci do ró¿nego rodza-
ju organizacji, w tym stowarzyszeñ. Istotn¹ ingerencj¹, je¿eli chodzi o przy-
nale¿no�æ do organizacji, w tym stowarzyszeñ zagranicznych albo miêdzy-
narodowych, jest uzyskanie przez policjanta zezwolenia, wówczas organem
decyzyjnym (zezwalaj¹cym) jest Komendant G³ówny Policji.

37 Wyrok WSA z dnia 6 listopada 2012 r., II SA/Bd 752/12, LEX Nr 1248604.
38 Zarz¹dzenie Nr 1120 Komendanta G³ównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r.

w sprawie okre�lenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych nie ma obowi¹zku noszenia munduru (Dz.Urz.KGP Nr 18, poz. 104).
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Policjant, jak stanowi art. 66 u.p., w czasie lub w zwi¹zku z pe³nieniem
obowi¹zków s³u¿bowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych. Z ochrony tej korzysta równie¿ policjant, który poza czasem
s³u¿by dzia³a na rzecz: 1) zapobie¿enia zagro¿eniu dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego; 2) przywrócenia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego; 3) ujêcia
sprawcy czynu zabronionego. Ochrona przewidziana dla funkcjonariusza
publicznego, w przypadku policjanta wykonuj¹cego dzia³ania zwi¹zane
z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, jest zapewniona w ka¿dym czasie.
W przypadku policjanta poza s³u¿b¹ ochrona taka przys³uguje w �ci�le okre-
�lonych przypadkach: zapobie¿enie zagro¿eniu dla ¿ycia lub zdrowia ludzkie-
go, przywrócenie bezpieczeñstwa oraz porz¹dku publicznego, ujêcie sprawcy
czynu zabronionego. Pomimo, ¿e s¹ to przypadki enumeratywnie wymienio-
ne przez ustawodawcê, to jednak ich pojemno�æ tre�ciowa jest dosyæ szero-
ka, gdy¿ s¹ to pojêcia nieostre.

Policjant jest uprawniony do bezp³atnego umundurowania, co mu gwa-
rantuje art. 70 u.p. Umundurowanie policjantów sk³ada siê z ubiorów: s³u¿-
bowego, wyj�ciowego, galowego, jak te¿ æwiczebnego39. Policjantowi, które-
mu nie wydano przedmiotów umundurowania przyznaje siê równowa¿nik
pieniê¿ny40.

Policjantowi w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, na podsta-
wie art. 72 u.p., przys³uguje wy¿ywienie, b¹d� te¿ równowa¿nik pieniê¿ny
w zamian za wy¿ywienie. Prawodawca ustala rodzaje norm wy¿ywienia, które
przys³uguj¹ policjantowi w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, do
których zalicza zasadnicz¹ normê wy¿ywienia (norma szkolna oraz lotnicza)
oraz dodatkow¹ normê wy¿ywienia (norma uzupe³niaj¹ca oraz napojów)41.
Policjant, któremu rodzaj, czy warunki pe³nienia s³u¿by lub te¿ wzglêdy tech-
niczno-organizacyjne uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z wy¿ywienia przys³uguj¹-
cego w naturze, otrzymuje w zamian za wy¿ywienie równowa¿nik pieniê¿ny
w wysoko�ci równej warto�ci pieniê¿nej przys³uguj¹cej mu normy wy¿ywienia42.

39 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 20 maja
2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. 90, poz. 738 ze zm.).

40 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 marca
2010 r. w sprawie wysoko�ci i warunków przyznawania policjantom równowa¿nika pieniê¿-
nego w zamian za umundurowanie (Dz.U. Nr 47, poz. 279 ze zm.). W sprawie o zwrot
równowa¿nika pieniê¿nego za umundurowanie, który zosta³ wyp³acony by³emu funkcjonariu-
szowi Policji dopuszczalna jest droga s¹dowa przed s¹dem powszechnym � wydzia³em cywil-
nym tego s¹du, Uchwa³a SN z dnia 6 lipca 2011 r., II PZP 1/11, OSNP 2012, Nr 1�2, poz. 2.

41 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 12 wrze-
�nia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wy¿ywienia oraz norm
tego wy¿ywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366).

42 § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 12 wrze�nia
2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równowa¿nika pieniê¿nego
w zamian za wy¿ywienie oraz wysoko�ci tego równowa¿nika (Dz.U. Nr 166, poz. 1367 ze zm.).
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12.1.12.1.12.1.12.1.12.1. Status i organizacja Straży GranicznejStatus i organizacja Straży GranicznejStatus i organizacja Straży GranicznejStatus i organizacja Straży GranicznejStatus i organizacja Straży Granicznej

Jedn¹ z zasadniczych, a zarazem najstarszych domen aktywno�ci oraz
odpowiedzialno�ci pañstwa, niezale¿nie od jego modelu ustrojowego, czy epoki
historycznej, jest ochrona granic pañstwowych1. Dla realizacji tego celu po-
wo³ana zosta³a Stra¿ Graniczna.

Stra¿ Graniczna jest jednolit¹, umundurowan¹, jak te¿ uzbrojon¹ for-
macj¹ przeznaczon¹ do ochrony granicy pañstwowej, kontroli ruchu granicz-
nego, jak te¿ zapobiegania i przeciwdzia³ania nielegalnej migracji2. Ustawo-
dawca wskazuje wprost na cechy formacji, jak¹ jest Stra¿ Graniczna, a bêd¹
to: jednolito�æ, umundurowanie oraz uzbrojenie. Dodatkowo w sposób ogól-
ny wytycza sferê jej w³a�ciwo�ci, wskazuj¹c, ¿e Stra¿ Graniczna jest prze-
znaczona do ochrony granicy pañstwowej, kontroli ruchu granicznego oraz
zapobiegania i przeciwdzia³ania nielegalnej migracji.

Na czele Stra¿y Granicznej stoi Komendant G³ówny SG3. Wed³ug art. 3
ust. 1 u.SG jest on centralnym organem administracji rz¹dowej, który pod-
lega ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych4, a terenowymi orga-
nami Stra¿y Granicznej s¹ komendanci oddzia³ów Stra¿y Granicznej oraz
komendanci placówek i dywizjonów Stra¿y Granicznej, co z kolei wynika
z art. 5 ust. 1 u.SG5. Administracja graniczna jest zorganizowana zarówno

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XIIXIIXIIXIIXII

Straż GranicznaStraż GranicznaStraż GranicznaStraż GranicznaStraż Graniczna

1 A. Paku³a, Pozycja Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w strukturze rz¹dowej
administracji publicznej, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), S³u¿by i formacje mundurowe
w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2010, s. 241.

2 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 pa�dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1402 ze zm.).

3 Zob. tak¿e: M. Bladoszewska, Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeñstwo wewnêtrz-
ne, (w:) R. Socha, M. Koziñski (red.), Bezpieczeñstwo pañstwa, S³upsk 2013, s. 88.

4 Zob. tak¿e: M. Karpiuk, Status prawny Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
jako centralnego organu administracji rz¹dowej, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Naro-
dowej w Warszawie� 2010, Nr 3, s. 196.

5 Zob. tak¿e: R. Adamczyk, K. Walczuk, Stra¿ Graniczna i Biuro Ochrony Rz¹du jako
formacje podleg³e Ministrowi Spraw Wewnêtrznych w systemie bezpieczeñstwa publicznego,
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na szczeblu centralnym, jak te¿ w terenie. Opiera siê ona na personalnym,
kierowniczym czynniku monokratycznym, co podyktowane jest potrzeb¹ po-
dejmowania czêsto szybkich dzia³añ le¿¹cych w sferze w³a�ciwo�ci Stra¿y
Granicznej.

12.2.12.2.12.2.12.2.12.2. Zadania i kompetencje Straży GranicznejZadania i kompetencje Straży GranicznejZadania i kompetencje Straży GranicznejZadania i kompetencje Straży GranicznejZadania i kompetencje Straży Granicznej

Minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych odpowiada za ochronê grani-
cy pañstwowej na l¹dzie oraz na morzu, a tak¿e za kontrolê ruchu granicz-
nego. Zadania te wykonuje Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej6.

Katalog zadañ Stra¿y Granicznej zawiera art. 1 ust. 2 u.SG, w �wietle
którego do jej w³a�ciwo�ci nale¿y: 1) ochrona granicy pañstwowej na l¹dzie
i morzu; 2) organizowanie oraz dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
3) zapobieganie i przeciwdzia³anie nielegalnej migracji; 4) wydawanie ze-
zwoleñ na przekraczanie granicy pañstwowej, w tym wiz; 5) rozpoznawa-
nie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw i wykroczeñ oraz �ciganie ich
sprawców, w zakresie w³a�ciwo�ci Stra¿y Granicznej; 6) zapewnienie bezpie-
czeñstwa w komunikacji miêdzynarodowej i porz¹dku publicznego w zasiê-
gu terytorialnym przej�cia granicznego, jak te¿ w strefie nadgranicznej;
7) przeprowadzanie kontroli bezpieczeñstwa: a) w �rodkach transportu
w komunikacji miêdzynarodowej, b) w zasiêgu terytorialnym drogowego, ko-
lejowego, morskiego, jak te¿ rzecznego przej�cia granicznego, c) w portach
lotniczych; 8) zapewnienie bezpieczeñstwa na pok³adzie statków powietrz-
nych wykonuj¹cych przewóz lotniczy pasa¿erów; 9) wspó³dzia³anie z innymi
organami i s³u¿bami w zakresie rozpoznawania zagro¿eñ terroryzmem i prze-
ciwdzia³ania tym zagro¿eniom; 10) osadzanie, jak te¿ utrzymywanie znaków
granicznych na l¹dzie i sporz¹dzanie, aktualizacja oraz przechowywanie
granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 11) ochrona nienaru-
szalno�ci znaków i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony granicy pañstwowej;
12) gromadzenie oraz przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy
pañstwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdzia³ania
nielegalnej migracji oraz udostêpnianie ich w³a�ciwym organom pañstwo-
wym; 13) nadzór nad eksploatacj¹ polskich obszarów morskich oraz prze-

(w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2013,
s. 145. Z uwagi na szczególny obszar dzia³ania terenowych organów Stra¿y Granicznej,
który jest zwi¹zany z ochron¹ granicy pañstwowej oraz kontrol¹ ruchu granicznego, uza-
sadnione jest wyodrêbnienie tej formacji w ramach niezespolonej administracji rz¹dowej,
J. Kostrubiec, Niezespolona administracja graniczna, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Ko-
strubiec (red.), Niezespolona administracja rz¹dowa, Warszawa 2011, s. 207.

6 Art. 7 Ustawy z dnia 12 pa�dziernika 2009 r. o ochronie granicy pañstwowej (t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 930 ze zm.).
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strzeganiem przez statki przepisów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach;
14) ochrona granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych, jak te¿ obiek-
tów lataj¹cych, przelatuj¹cych przez granicê pañstwow¹ na ma³ych wysoko-
�ciach oraz informowanie o tych przelotach w³a�ciwych jednostek Si³ Powietrz-
nych Si³ Zbrojnych RP; 15) zapobieganie transportowaniu bez wymaganego
zezwolenia, przez granicê pañstwow¹ odpadów, szkodliwych substancji che-
micznych oraz materia³ów j¹drowych i promieniotwórczych, a tak¿e zanie-
czyszczaniu wód granicznych; 16) zapobieganie przemieszczaniu bez wy-
maganego zezwolenia, przez granicê pañstwow¹ �rodków odurzaj¹cych
i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materia³ów wybucho-
wych; 17) przeprowadzanie kontroli legalno�ci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez cudzoziemców,
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom7. Do realizacji wszystkich
wy¿ej wymienionych zadañ zosta³a powo³ana Stra¿ Graniczna, jako forma-
cja wyspecjalizowana8. Ustawodawca szczególny mo¿e przewidzieæ inne za-
dania Stra¿y Granicznej, zatem katalog z art. 1 ust. 2 u.SG nie bêdzie za-
mkniêty. Katalog zadañ Stra¿y Granicznej jest rozbudowany i mie�ci siê
w przestrzeni trzech obszarów: ochrony granicy pañstwowej, kontroli ruchu
granicznego oraz zapobiegania i przeciwdzia³ania nielegalnej migracji.

W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestêpstw i wy-
kroczeñ, le¿¹cych w zakresie w³a�ciwo�ci Stra¿y Granicznej, funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej pe³ni¹ s³u¿bê graniczn¹, prowadz¹ dzia³ania graniczne,
wykonuj¹ czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze9 oraz administracyjno-porz¹d-

7 Zob. tak¿e: Z. �ciborek, B. Wi�niewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeñstwo we-
wnêtrzne, Toruñ 2015, s. 235, czy M. Karnowska-Werner, Rola Stra¿y Granicznej w bezpie-
czeñstwie Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) T. Jemio³o, K. Rajchel (red.), Bezpieczeñstwo naro-
dowe i zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku, Warszawa 2009, s. 242�244.

8 M. Pomyka³a, J. Rajchel, K. Rajchel, (w:) K. Rajchel (red.), Administracja bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektów prawno-organizacyj-
nych Policji, Warszawa 2009, s. 303.

9 Czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze popadaj¹ czêsto w konflikt z prawem do ochro-
ny prywatno�ci, wolno�ci¹ i ochron¹ tajemnicy komunikowania siê, jak te¿ autonomi¹ infor-
macyjn¹, to jednak mog¹ byæ uznane za niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawym ze
wzglêdu na ochronê bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku publicznego, czy te¿ ochronê wolno-
�ci i praw innych osób. Dopuszczalno�æ zastosowania kontroli operacyjnej, jak równie¿ gro-
madzenia oraz przetwarzania danych telekomunikacyjnych jest uzale¿nione od przestrze-
gania konstytucyjnych wymagañ, które maj¹ za zadanie chroniæ jednostki przed nadu¿yciami
w stosowaniu prawa, czy te¿ nadmiernym wkroczeniem w sferê ich prywatno�ci oraz zabez-
pieczaæ przed wp³ywaniem s³u¿b policyjnych i ochrony pañstwa na demokratyczny mecha-
nizm sprawowania w³adzy w pañstwie. Wymagania te staj¹ siê tym surowsze, im bardziej
dane czynno�ci, w szczególno�ci prowadzone w warunkach niejawno�ci oraz poza ramami
postêpowania s¹dowego, stanowi¹ ingerencjê w konstytucyjnie chroniony status cz³owieka
i obywatela, Wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK ZU 2014, Nr 7A, poz. 80.
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kowe, a tak¿e prowadz¹ postêpowania przygotowawcze, czy te¿ wykonuj¹ czyn-
no�ci na polecenie s¹du i prokuratury oraz innych w³a�ciwych organów pañ-
stwowych w zakresie, w jakim obowi¹zek ten zosta³ okre�lony w przepisach
szczególnych, o czym stanowi art. 9 ust. 1 u.SG. W zakresie rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania czynów zabronionych, mieszcz¹cych siê w sferze
w³a�ciwo�ci Stra¿y Granicznej, ustawodawca wyposa¿y³ funkcjonariuszy tej
formacji w kompetencje przys³uguj¹ce administracji bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego.

Czynno�ci polegaj¹ce na z³o¿eniu propozycji, b¹d� te¿ na dokonaniu
w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejêcia przedmiotów, które pocho-
dz¹ z przestêpstwa, ulegaj¹cych przepadkowi albo których wytwarzanie, po-
siadanie, czy przewo¿enie lub którymi obrót s¹ zabronione, przyjêcia lub
wrêczenia korzy�ci maj¹tkowej, jak równie¿ obietnicy udzielenia lub przyjê-
cia tej korzy�ci przeprowadza siê poprzez: 1) z³o¿enie propozycji nabycia,
zbycia lub przejêcia takich przedmiotów, poprzedzone w razie potrzeby sto-
sownymi do okoliczno�ci obietnicami lub negocjacjami; 2) nabycie polegaj¹ce
na odp³atnym lub nieodp³atnym przeniesieniu posiadania takich przedmio-
tów, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczno�ci propozycja-
mi, obietnicami lub te¿ negocjacjami; 3) zbycie polegaj¹ce na odp³atnym lub
nieodp³atnym przeniesieniu posiadania powy¿ej okre�lonych przedmiotów,
poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczno�ci propozycjami, obiet-
nicami lub negocjacjami; 4) przejêcie polegaj¹ce na wej�ciu w posiadanie
tych przedmiotów, w tym tak¿e pieniêdzy oraz przedmiotów, które stanowi¹
wynagrodzenie za przestêpstwa zwi¹zane z przekroczeniem granicy pañ-
stwowej, dokonane stosownie do okoliczno�ci za wiedz¹, czy te¿ bez wiedzy
osoby posiadaj¹cej te przedmioty oraz w razie potrzeby z u¿yciem �rodków
przymusu bezpo�redniego; 5) przyjêcie, b¹d� te¿ wrêczenie korzy�ci maj¹t-
kowej w postaci krajowych �rodków p³atniczych albo warto�ci dewizowych
w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, praw maj¹tkowych lub rzeczy
ruchomych, albo nieruchomo�ci, a tak¿e przyjêcie, b¹d� z³o¿enie obietnicy
udzielenia tych korzy�ci, poprzedzone w razie potrzeby propozycjami lub
negocjacjami. W czasie przeprowadzania czynno�ci podejmuje siê dzia³ania
oraz stosuje �rodki, które s¹ niezbêdne dla zapewnienia bezpieczeñstwa oso-
bistego funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, jak te¿ osób udzielaj¹cych Stra-
¿y Granicznej pomocy10.

W przypadku polecenia wykonania okre�lonych czynno�ci zleconych
wobec osoby albo przedmiotu zawartego w dokumencie urzêdowym s¹du,

10 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 10 lutego
2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Stra¿ Graniczn¹ nie-
których czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postêpowania z materia³ami
uzyskanymi podczas stosowania tych czynno�ci (Dz.U. Nr 36, poz. 252 ze zm.).
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prokuratury lub innego w³a�ciwego organu pañstwowego, jego wykonanie
mo¿e polegaæ na: 1) zatrzymaniu osoby i przekazaniu jej w³a�ciwemu orga-
nowi wskazanemu w zleceniu; 2) niedopuszczeniu do przekroczenia granicy
pañstwowej, stanowi¹cej granicê zewnêtrzn¹ UE, przez osobê wobec której
zosta³ zastosowany �rodek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
3) zatrzymaniu przedmiotu w zwi¹zku z prawomocnym orzeczeniem lub de-
cyzj¹ administracyjn¹; 4) dorêczeniu wezwania osobie; 5) ustaleniu miejsca
pobytu osoby; 6) wykonaniu czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych; 7) udzie-
leniu informacji o osobie kontrolowanej lub poje�dzie; 8) wykonaniu innych
czynno�ci ni¿ powy¿ej wskazane przez w³a�ciwy organ zlecaj¹cy11. Powy¿-
szy katalog kompetencji ma charakter przyk³adowy.

Funkcjonariusze Stra¿y Granicznej wykonuj¹ równie¿ dzia³ania specjal-
ne. Dzia³ania te polegaj¹ na: 1) zapewnieniu bezpieczeñstwa przy zatrzymy-
waniu osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przez te
osoby broni, amunicji, b¹d� te¿ materia³ów wybuchowych; 2) zapewnieniu
bezpieczeñstwa w czasie realizacji zadañ zwi¹zanych z bezpo�rednim zagro-
¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e mienia znacznej warto�ci;
3) uczestniczeniu w przedsiêwziêciach, które maj¹ na celu przeciwdzia³anie
zagro¿eniom terroryzmem; 4) zabezpieczeniu pod wzglêdem bezpieczeñstwa
wykonywania czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych, b¹d� te¿ dochodzenio-
wo-�ledczych oraz czynno�ci, które s¹ zwi¹zane z prowadzeniem kontroli
legalno�ci pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP; 5) za-
pewnieniu bezpieczeñstwa funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej grup kontrol-
nych z jednostek p³ywaj¹cych Stra¿y Granicznej, gdy istnieje mo¿liwo�æ
wyst¹pienia agresji, oporu, gro�by u¿ycia broni, czy te¿ innych niebezpiecz-
nych narzêdzi ze strony osób przebywaj¹cych na pok³adzie kontrolowanych
statków; 6) zabezpieczeniu uroczysto�ci oraz przedsiêwziêæ pañstwowych
maj¹cych znaczenie krajowe i miêdzynarodowe, zabezpieczeniu osób uprzy-
wilejowanych oraz szczególnie traktowanych ze wzglêdu na status dyploma-
tyczny, b¹d� te¿ pe³nion¹ funkcjê, jak te¿ osób objêtych szczególnym pozio-
mem bezpieczeñstwa na wniosek uprawnionych podmiotów; 7) udziale
w realizacji przedsiêwziêæ, które maj¹ na celu przeciwdzia³anie bezpraw-
nym zamachom na obiekty Stra¿y Granicznej, jak te¿ obiekty s³u¿¹ce obron-
no�ci pañstwa, ochronie granicy pañstwowej, b¹d� wa¿ne dla gospodarki
narodowej; 8) realizacji innych czynno�ci wymagaj¹cych umiejêtno�ci, wie-
dzy specjalistycznej funkcjonariuszy komórki w³a�ciwej w przedmiocie za-
bezpieczenia dzia³añ przy u¿yciu sprzêtu specjalistycznego oraz �rodków tech-

11 § 5 Zarz¹dzenia Nr 49 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegó³owego sposobu wykonywania przez Stra¿ Graniczn¹ czynno�ci
zleconych przez w³a�ciwe organy pañstwowe (Dz.Urz.KGSG z 2014 r., poz. 69).
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nicznych12. Wa¿n¹ formu³ê aktywno�ci w przestrzeni bezpieczeñstwa pañ-
stwa stanowi¹ dzia³ania specjalne wykonywane przez Stra¿ Graniczn¹. Dzia-
³ania te okre�la w drodze aktu wewnêtrznego (zarz¹dzenia) centralny organ
administracji rz¹dowej � Komendant G³ówny SG. Ze wzglêdu na charakter
tego aktu normatywnego, jego tre�æ odnosi siê wy³¹cznie do podmiotów usytu-
owanych w ramach organizacyjnej struktury wewnêtrznej Stra¿y Granicznej.

W celu realizacji zadañ, funkcjonariusze mog¹ m.in. organizowaæ oraz
podejmowaæ dzia³ania po�cigowe oraz blokadowe. W trakcie dzia³añ po�cigo-
wych (dzia³ania po�cigowe � zespó³ przedsiêwziêæ organizacyjnych, taktycz-
nych i technicznych, podejmowanych przez jednostki organizacyjne SG
i komórki organizacyjne Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w celu reali-
zacji czynno�ci, które s¹ zwi¹zane z prowadzeniem po�cigu krajowego, b¹d�
te¿ po�cigu transgranicznego) mo¿na stosowaæ: 1) okr¹¿enie (okr¹¿enie �
dzia³anie, które uniemo¿liwia przemieszczanie siê osoby �ciganej, znajduj¹-
cej siê w okre�lonym obszarze); 2) zasadzkê (zasadzka � dzia³anie, które
polega na ukryciu siê funkcjonariuszy we wcze�niej ustalonym rejonie i cza-
sie, w którym prawdopodobnie bêdzie przebywaæ osoba �cigana, w celu jej
zatrzymania); 3) posterunek kontrolny; 4) posterunek blokadowy; 5) patro-
lowanie oraz rozpoznanie okre�lonego terenu. W czasie prowadzenia po�ci-
gu (po�cig � dzia³anie, które jest podejmowane przez funkcjonariusza zmie-
rzaj¹ce do ujêcia osoby �ciganej;) nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:
1) jednoosobowego kierowania; 2) celowo�ci, szybko�ci i ci¹g³o�ci dzia³ania;
3) zachowania sprawnego obiegu i wymiany informacji; 4) minimalizacji ry-
zyka utraty ¿ycia, b¹d� te¿ doznania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariu-
szy prowadz¹cych po�cig, osoby �ciganej, jak równie¿ osób postronnych znaj-
duj¹cych siê w obszarze dzia³añ po�cigowych. W zale¿no�ci od rodzaju dzia³añ
lub prowadzonego po�cigu, a tak¿e posiadanych informacji, organizowane s¹
blokady (blokada � system posterunków obserwacyjno-meldunkowych, kon-
trolnych, blokadowych oraz ostrzegaj¹cych pojazdy, które s¹ rozstawiane na
prawdopodobnym kierunku ucieczki osoby �ciganej, b¹d� te¿ osoby, która
nie zatrzyma³a siê do kontroli) lub dzia³ania blokadowe (dzia³ania blokado-
we � jest to zespó³ przedsiêwziêæ, które zmierzaj¹ do izolowania okre�lonego
obszaru poprzez organizacjê systemu blokad w celu zatrzymania osoby �ci-
ganej w ramach prowadzonych dzia³añ po�cigowych, b¹d� te¿ osoby, która
nie zatrzyma³a siê do kontroli). Organizacjê blokady, czy dzia³añ blokado-
wych zarz¹dza kieruj¹cy dzia³aniami lub kieruj¹cy po�cigiem13.

12 § 3 Zarz¹dzenia Nr 35 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 4 marca
2014 r. w sprawie wykonywania dzia³añ specjalnych przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicz-
nej (Dz.Urz.KGSG z 2014 r., poz. 52).

13 § 5�6 i 29a Zarz¹dzenia Nr 40 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia
13 pa�dziernika 2011 r. w sprawie organizowania i prowadzenia dzia³añ po�cigowych oraz
dzia³añ blokadowych przez Stra¿ Graniczn¹ (Dz.Urz.KGSG Nr 11, poz. 39 ze zm.).
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Jak stanowi art. 9g u.SG, przy wykonywaniu czynno�ci operacyjno-roz-
poznawczych podejmowanych w celu udokumentowania okre�lonych prze-
stêpstw, albo ustalenia to¿samo�ci osób uczestnicz¹cych w tych przestêp-
stwach, czy te¿ przejêcia przedmiotów przestêpstwa, Komendant G³ówny
Stra¿y Granicznej lub komendant oddzia³u Stra¿y Granicznej mo¿e zarz¹-
dziæ niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywa-
nia i obrotu przedmiotami przestêpstwa, o ile nie stworzy to zagro¿enia dla
¿ycia lub zdrowia ludzkiego. Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemiesz-
czania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestêpstwa, polega na
obserwowaniu: 1) przesy³ek, co do których zachodzi uzasadnione przypusz-
czenie, ¿e mog¹ zawieraæ przedmioty przestêpstwa; 2) nieruchomo�ci, b¹d�
rzeczy ruchomych, w tym m.in. �rodków transportu, co do których zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, ¿e s¹ wykorzystywane do wytwarzania, prze-
mieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestêpstwa; 3) osób,
co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e mog¹ wytwarzaæ,
przemieszczaæ, przechowywaæ, b¹d� te¿ dokonywaæ obrotu przedmiotami
przestêpstwa. W czasie przeprowadzania czynno�ci Stra¿ Graniczna mo¿e
dokonywaæ w sposób niejawny nastêpuj¹cych zmian w przesy³kach lub in-
nych rzeczach: 1) wy³¹czaæ okresowo przesy³ki i inne rzeczy z obrotu, prze-
mieszczania, przechowywania, b¹d� te¿ procesu wytwarzania; 2) otwieraæ je
w celu: a) sprawdzenia, b) oceny zawarto�ci, c) oznakowania, d) usuniêcia
przedmiotu przestêpstwa, b¹d� zast¹pienia innymi przedmiotami w ca³o�ci
lub w czê�ci, e) ujawnienia oraz utrwalania �ladów kryminalistycznych;
3) zamykaæ przesy³ki oraz inne rzeczy po otwarciu i w³¹czaæ je do obrotu,
przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania. Obserwowanie
mo¿e byæ prowadzone z u¿yciem �rodków technicznych utrwalaj¹cych d�wiêk
lub obraz, jak równie¿ innych �rodków technicznych, które umo¿liwiaj¹ ob-
serwowanie, w tym przez ustalanie po³o¿enia osób lub rzeczy. Sprawdzenia
i oceny zawarto�ci przesy³ek oraz innych rzeczy dokonuje siê metod¹ orga-
noleptyczn¹, albo w razie potrzeby pobiera siê próbki do badañ w³a�ciwo�ci
fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi
na okoliczno�ci przeprowadzania czynno�ci, czy te¿ dla upewnienia siê, ¿e
prowadzenie czynno�ci nie stworzy zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia ludz-
kiego14.

Organy Stra¿y Granicznej (podobnie Policji) prowadz¹ kontrolê legalno-
�ci pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co odby-
wa siê w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepi-

14 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 lutego
2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Stra¿ Graniczn¹ czyn-
no�ci niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przestêpstwa (Dz.U. Nr 61, poz. 312).
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sów dotycz¹cych warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium RP i poby-
tu na nim15.

Stra¿ Graniczna prowadzi kontrolê legalno�ci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez cudzoziemców,
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, w celu ustalenia stanu fak-
tycznego w zakresie przestrzegania przepisów, które dotycz¹ legalno�ci wy-
konywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej przez cudzoziemców, jak te¿ powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom, co wynika z art. 10d u.SG. Kontrola ta jest przeprowadzana
przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, którzy wzywa-
j¹ podmiot kontrolowany do okazania dokumentów dotycz¹cych legalno�ci
wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej przez cudzoziemca, czy te¿ powierzania wykonywania pracy cudzoziem-
cowi, a w szczególno�ci: 1) zezwolenia na pracê wydanego przez w³a�ciwy
organ; 2) o�wiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi, zarejestrowanego we w³a�ciwym powiatowym urzêdzie pracy;
3) umowy o pracê, b¹d� te¿ umowy cywilnoprawnej; 4) dokumentów potwier-
dzaj¹cych uzyskanie przez cudzoziemca prowadz¹cego dzia³alno�æ gospodar-
cz¹ wpisu do ewidencji � co maj¹ uczyniæ w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni
od dnia za¿¹dania. W przypadku kontroli prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej przez cudzoziemca, funkcjonariusze wzywaj¹ podmiot kontrolowany do
okazania dokumentu podró¿y razem z dokumentem, który uprawnia do poby-
tu na terytorium RP cudzoziemca prowadz¹cego dzia³alno�æ gospodarcz¹16.

Jak okre�la art. 9c u.SG, w zwi¹zku z wykonywaniem ustawowych za-
dañ Stra¿ Graniczna zapewnia ochronê form oraz metod realizacji zadañ,
informacji, jak te¿ w³asnych obiektów17 i danych identyfikuj¹cych funkcjo-
nariuszy. Przy wykonywaniu czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych funkcjo-

15 Art. 289 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1650 ze zm.).

16 § 2 i 4 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 20 lute-
go 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej kontroli le-
galno�ci wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez
cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom (Dz.U. Nr 36, poz. 284).

17 Celem ochrony obiektów (obiekt � obiekt budowlany lub czê�æ obiektu budowlanego,
b¹d� te¿ zespó³ obiektów budowlanych oraz wygrodzony, wydzielony teren z infrastruktur¹
techniczn¹, który jest zarz¹dzany przez Stra¿ Graniczn¹) jest w szczególno�ci: 1) zapewnienie
bezpieczeñstwa osobom w nich przebywaj¹cym; 2) ochrona mienia przed kradzie¿¹, zniszcze-
niem, uszkodzeniem i innymi zagro¿eniami; 3) zapewnienie ochrony fizycznej informacji nie-
jawnych, jak te¿ danych osobowych przetwarzanych na terenie obiektu. Przy czym ochrona
obiektu stanowi zbiór wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych i wspó³zale¿nych przedsiêwziêæ, które
obejmuj¹ ochronê fizyczn¹, jak te¿ u¿ycie �rodków technicznych i budowlanych, a tak¿e urz¹-
dzeñ elektronicznego systemu monitoruj¹cego stan bezpieczeñstwa obiektu, § 2 Decyzji Nr 208
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów
oraz organizacji s³u¿by ochrony w Stra¿y Granicznej (Dz.Urz.KGSG Nr 14, poz. 49 ze zm.).
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nariusze mog¹ pos³ugiwaæ siê dokumentami, które uniemo¿liwiaj¹ ustale-
nie danych identyfikuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej, czy te¿ �rod-
ków, którymi pos³uguje siê przy wykonywaniu zadañ s³u¿bowych18. Organy
administracji rz¹dowej oraz organy jednostek samorz¹du terytorialnego maj¹
obowi¹zek udzielania Stra¿y Granicznej, w granicach swojej w³a�ciwo�ci, nie-
zbêdnej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów unie-
mo¿liwiaj¹cych identyfikacjê funkcjonariusza. Zasada jawno�ci dzia³ania ad-
ministracji publicznej nie w pe³ni odnosi siê do Stra¿y Granicznej, co jest
podyktowane specyfik¹ zadañ, które realizuje ta formacja, gdy¿ ustawowo
zapewnia siê nie tylko ochronê form oraz metod realizacji zadañ, ale tak¿e in-
formacji i w³asnych obiektów oraz danych identyfikuj¹cych funkcjonariuszy.

Szczegó³owy zakres kompetencyjny zosta³ okre�lony w art. 11 u.SG.
W �wietle tego przepisu funkcjonariusz Stra¿y Granicznej ma prawo do:
1) dokonywania kontroli granicznej; 2) dokonywania kontroli osobistej19,
a tak¿e przegl¹dania zawarto�ci baga¿y, sprawdzania ³adunków w portach
i na dworcach oraz w �rodkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej
i wodnej � w celu wykluczenia mo¿liwo�ci pope³nienia przestêpstw, b¹d� te¿
wykroczeñ, zw³aszcza skierowanych przeciwko nienaruszalno�ci granicy pañ-
stwowej albo bezpieczeñstwu w miêdzynarodowej komunikacji; 3) dokony-
wania kontroli bezpieczeñstwa w przej�ciach granicznych, w portach lotni-
czych oraz w �rodkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej
� w celu wykluczenia mo¿liwo�ci pope³nienia przestêpstw lub wykroczeñ,
zw³aszcza skierowanych przeciwko nienaruszalno�ci granicy pañstwowej lub
bezpieczeñstwa w miêdzynarodowej komunikacji20; 4) pe³nienia wart ochron-
nych na pok³adzie statku powietrznego, jak te¿ stosowania niezbêdnych �rod-

18 Dokumenty zapewniaj¹ce ochronê form oraz metod realizacji zadañ, informacji, czy
w³asnych obiektów i danych identyfikuj¹cych funkcjonariusza wydaje Komendant G³ówny
Stra¿y Granicznej, mo¿e on jednak upowa¿niæ swojego zastêpcê do wydawania tych doku-
mentów w jego imieniu, § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2002 r. w prawie dokumentów, które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych
identyfikuj¹cych funkcjonariusza Stra¿y Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 484).

19 Kontrola osobista jest dokonywana w przypadku: 1) zatrzymania osoby, w stosunku
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e pope³ni³a ona przestêpstwo lub wykroczenie;
2) ujawnienia przy osobie rzeczy, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dotycz¹ce bezpieczeñstwa
w komunikacji miêdzynarodowej, § 5 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. Nr 238, poz. 1729 ze zm.).

20 Formami kontroli bezpieczeñstwa przeprowadzanej w zasiêgu terytorialnym drogo-
wego, kolejowego i rzecznego przej�cia granicznego w stosunku do: 1) osób s¹: a) sprawdze-
nie przy u¿yciu urz¹dzenia do wykrywania metalu, b) sprawdzenie przy u¿yciu urz¹dzenia
do wykrywania �ladowych ilo�ci materia³ów wybuchowych, c) sprawdzenie przy u¿yciu in-
nego sprzêtu specjalistycznego przeznaczonego do wykrywania przedmiotów zabronionych,
d) kontrola manualna, e) kontrola osobista; 2) baga¿y, ³adunków, przedmiotów, jak te¿ �rod-
ków komunikacji miêdzynarodowej w³a�ciwych dla danego rodzaju przej�cia granicznego s¹:
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ków, ³¹cznie z u¿yciem �rodków przymusu bezpo�redniego i broni palnej,
w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpo�rednie zagro¿enie bez-
pieczeñstwa lotu, zdrowia lub ¿ycia pasa¿erów, albo cz³onków za³ogi; 5) wy-
dawania wiz i innych zezwoleñ na przekroczenie granicy pañstwowej;
6) legitymowania lub ustalania w inny sposób to¿samo�ci osoby; 7) zatrzy-
mywania osób; 8) zatrzymywania osób stwarzaj¹cych w sposób oczywisty
bezpo�rednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e dla mie-
nia; 9) doprowadzania osób; 10) przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeñ
i �rodków transportu; 11) nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego
za wykroczenia; 12) obserwowania i rejestrowania, przy u¿yciu �rodków tech-
nicznych s³u¿¹cych do rejestracji obrazu i d�wiêku, zdarzeñ na drogach oraz
w innych miejscach publicznych; 13) obserwowania i rejestrowania przy
u¿yciu �rodków technicznych obrazu w pomieszczeniach strze¿onych o�rod-
ków, aresztów dla cudzoziemców, czy te¿ w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych, jak równie¿ w innych wykorzystywanych przez Stra¿
Graniczn¹ obiektach i obszarach � w celu zapewnienia bezpieczeñstwa prze-
bywaj¹cym w nich osobom; 14) zatrzymywania pojazdów i wykonywania in-
nych czynno�ci z zakresu kontroli ruchu drogowego; 15) zatrzymywania oraz
cofania z granicy pañstwowej do nadawcy szkodliwych materia³ów j¹dro-
wych i promieniotwórczych, �rodków chemicznych i biologicznych, czy odpa-
dów; 16) przebywania oraz poruszania siê na gruntach bez uzyskiwania zgo-
dy ich w³a�cicieli lub u¿ytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne
w czasie bezpo�redniego po�cigu, równie¿ z u¿yciem psa s³u¿bowego, je¿eli
nie ma mo¿liwo�ci korzystania z dróg; 17) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od
instytucji pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du tery-
torialnego oraz jednostek gospodarczych prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakre-
sie u¿yteczno�ci publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obo-
wi¹zane s¹, w zakresie swojego dzia³ania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa; 18) zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc do
innych jednostek gospodarczych i organizacji spo³ecznych, jak te¿ zwracania
siê w nag³ych wypadkach do ka¿dej osoby o udzielenie dora�nej pomocy,
w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa21.

a) przegl¹danie i rêczne sprawdzenie, b) sprawdzenie za po�rednictwem urz¹dzenia rentge-
nowskiego, c) sprawdzenie za po�rednictwem urz¹dzenia do wykrywania �ladowych ilo�ci
materia³ów wybuchowych, d) sprawdzenie z wykorzystaniem psów s³u¿bowych, e) sprawdze-
nie za po�rednictwem innego sprzêtu specjalistycznego przeznaczonego do wykrywania przed-
miotów zabronionych, § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 17 lipca
2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeñstwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy
Stra¿y Granicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 862).

21 Zob. tak¿e: K. Sikora, Stra¿e w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:)
M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015, s. 136�137.
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W przypadku ujawnienia w toku wykonywania czynno�ci legitymowa-
nia lub ustalania w inny sposób to¿samo�ci osoby, zatrzymywania osób, czy
te¿ doprowadzania osób, przedmiotów stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo dla
¿ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, funkcjonariusz Stra¿y Granicznej,
w granicach dostêpnych �rodków, niezw³ocznie podejmuje czynno�ci ochron-
ne, przy czym przede wszystkim zabezpiecza zagro¿one miejsce przed dostê-
pem osób postronnych oraz powiadamia odpowiednio dy¿urnego operacyjne-
go oddzia³u Stra¿y Granicznej, s³u¿bê dy¿urn¹ o�rodka Stra¿y Granicznej,
b¹d� dy¿urnego w³a�ciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o ko-
nieczno�ci podjêcia dzia³añ, których celem jest usuniêcie tego niebezpieczeñ-
stwa22.

12.3.12.3.12.3.12.3.12.3. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy Straży GranicznejObowiązki i prawa funkcjonariuszy Straży GranicznejObowiązki i prawa funkcjonariuszy Straży GranicznejObowiązki i prawa funkcjonariuszy Straży GranicznejObowiązki i prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej

Wed³ug art. 63 u.SG funkcjonariusz SG ma obowi¹zek dochowaæ obo-
wi¹zków, które wynikaj¹ z roty z³o¿onego �lubowania. Jest on równie¿ zobo-
wi¹zany do odmówienia wykonania rozkazu lub innego polecenia, o ile ich
wykonanie ³¹czy³oby siê z pope³nieniem przestêpstwa. O odmowie wykona-
nia rozkazu lub innego polecenia funkcjonariusz SG powinien w formie pi-
semnej zameldowaæ Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicznej z pomi-
niêciem drogi s³u¿bowej. Rota �lubowania wyznacza wiêc zakres obowi¹zków
funkcjonariusza SG, nie stanowi zatem tylko formu³ki, która ma byæ wypo-
wiedziana.

Funkcjonariusz SG otrzymuje bezp³atnie umundurowanie typu wojsko-
wego, co okre�la art. 65 ust. 1�2 u.SG23. Stra¿ Graniczna jest formacj¹ umun-
durowan¹ oraz uzbrojon¹, przy czym umundurowanie ma charakter umun-
durowania wojskowego.

Umundurowanie funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej sk³ada siê z nastê-
puj¹cych rodzajów ubiorów: 1) ubioru s³u¿bowego; 2) ubioru wyj�ciowego;

22 § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrze�nia 2014 r. w sprawie wykonywa-
nia niektórych uprawnieñ przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1297).

23 Wysoko�æ i warunki przyznawania funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej w s³u¿bie
sta³ej lub przygotowawczej równowa¿nika pieniê¿nego w zamian za przedmioty umunduro-
wania niewydane w naturze; podstawê obliczania równowa¿nika pieniê¿nego; przedmioty
umundurowania, za które przys³uguje równowa¿nik pieniê¿ny; przypadki, gdy równowa¿-
nik pieniê¿ny nie przys³uguje lub w których jego wyp³ata jest zawieszana; warunki zwrotu
równowa¿nika pieniê¿nego; termin wyp³aty równowa¿nika pieniê¿nego; podmioty w³a�ciwe
w sprawach, które s¹ zwi¹zane z wyp³at¹ równowa¿nika pieniê¿nego, okre�la Rozporz¹dze-
nie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyso-
ko�ci i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej równowa¿nika pie-
niê¿nego w zamian za umundurowanie (Dz.U. Nr 70, poz. 374 ze zm.).
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3) ubioru galowego; 4) ubioru polowego24. Umundurowanie specjalistyczne
dostosowane do warunków pe³nienia s³u¿by mo¿e zostaæ przydzielone funk-
cjonariuszom SG, którym jest ono potrzebne w celu w³a�ciwego wykonywa-
nia przez nich zadañ s³u¿bowych na zajmowanych stanowiskach s³u¿bowych,
jak te¿ jednostce organizacyjnej Stra¿y Granicznej i komórce organizacyjnej
Stra¿y Granicznej, b¹d� komórce organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, w której funkcjonariusze ci pe³ni¹ s³u¿bê25.

Szczególne warunki s³u¿by mog¹ uzasadniaæ przydzielenie dodatkowych
przedmiotów umundurowania, co dotyczy funkcjonariusza SG: 1) pe³ni¹cego
s³u¿bê graniczn¹ i wykonuj¹cego dzia³ania graniczne w umundurowaniu
wyj�ciowym; 2) pe³ni¹cego s³u¿bê graniczn¹ oraz wykonuj¹cego dzia³ania
graniczne, jak te¿ realizuj¹cego inne zadania s³u¿bowe w umundurowaniu
polowym; 3) wchodz¹cego w sk³ad orkiestry reprezentacyjnej Stra¿y Gra-
nicznej; 4) wchodz¹cego w sk³ad orkiestry reprezentacyjnej Morskiego Od-
dzia³u Stra¿y Granicznej; 5) Pododdzia³u Odwodowego (Reprezentacyjnego)
Stra¿y Granicznej, nieetatowej kompani reprezentacyjnej oddzia³u, b¹d� te¿
o�rodka szkolenia Stra¿y Granicznej oraz wchodz¹cego w sk³ad pocztów sztan-
darowych i pocztów flagowych, czy równie¿ bêd¹cego dowódc¹ pododdzia³ów26.

Funkcjonariusz Stra¿y Granicznej nie ma obowi¹zku noszenia umundu-
rowania w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, w przypadku:
1) wykonywania czynno�ci operacyjno-�ledczych; 2) pe³nienia s³u¿by gra-
nicznej w formie patrolowania lub prowadzenia rozpoznania wymagaj¹cych
u¿ycia ubioru cywilnego, na polecenie w³a�ciwego prze³o¿onego; 3) przepro-
wadzania badañ psychologicznych lub psychofizjologicznych; 4) kierowania
pojazdem pozostaj¹cym w dyspozycji funkcjonariusza wykonuj¹cego czyn-
no�ci operacyjno-�ledcze; 5) kierowania pojazdem pozostaj¹cym w dyspozy-
cji Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej lub jego zastêpców; 6) wykony-
wania w ubiorze sportowym czynno�ci szkoleniowych w zakresie kultury
fizycznej; 7) wykonywania czynno�ci w ubiorze roboczym lub ochronnym,
gdy przepisy szczególne tak stanowi¹. W innych ni¿ wskazanych powy¿ej
przypadkach, Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej, b¹d� te¿ jego zastêpcy,
komendant oddzia³u Stra¿y Granicznej, komendant o�rodka szkolenia Stra-
¿y Granicznej, komendant o�rodka Stra¿y Granicznej oraz kierownicy ko-

24 § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 marca
2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. Nr 70,
poz. 375 ze zm.).

25 § 3 ust. 1 Zarz¹dzenia Nr 38 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia
5 czerwca 2009 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej (Dz.Urz.KGSG Nr 7, poz. 43 ze zm.).

26 § 3 Zarz¹dzenia Nr 40 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 5 czerwca
2009 r. w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej (Dz.Urz.KGSG Nr 7, poz. 45 ze zm.).
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mórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej mog¹ zwolniæ
podleg³ych im funkcjonariuszy z obowi¹zku noszenia umundurowania w cza-
sie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, przy czym jest ono udzielane na
czas okre�lony oraz nie mo¿e wp³ywaæ negatywnie na wykonywanie powie-
rzonych obowi¹zków s³u¿bowych27. Obowi¹zek noszenia umundurowania nie
ma charakteru absolutnego, mo¿e zatem w niektórych przypadkach, uza-
sadnionych w³a�ciwymi okoliczno�ciami, byæ wy³¹czony. Nale¿y jednak pod-
kre�liæ, ¿e sytuacje, kiedy noszenie umundurowania nie jest obowi¹zkowe
musi wyra�nie przewidywaæ prawodawca.

Funkcjonariusz SG, je¿eli jest nieumundurowany, ma stosowne obowi¹zki,
którym powinien uczyniæ zado�æ przy wykonywaniu czynno�ci s³u¿bowych.
Jak wynika z art. 66 u.SG przy wykonywaniu czynno�ci s³u¿bowych nie-
umundurowany funkcjonariusz SG jest zobowi¹zany na ¿¹danie obywatela
okazaæ legitymacjê s³u¿bow¹ w taki sposób, aby zainteresowany mia³ mo¿li-
wo�æ odczytaæ oraz zanotowaæ numer legitymacji i organ, który j¹ wyda³, jak
te¿ nazwisko funkcjonariusza SG. Z kolei przy wykonywaniu czynno�ci ad-
ministracyjno-porz¹dkowych jest on zobowi¹zany okazaæ na ¿¹danie legity-
macjê s³u¿bow¹, b¹d� znak identyfikacyjny w sposób umo¿liwiaj¹cy odczyta-
nie i zanotowanie danych w nim zawartych. Funkcjonariusz SG pos³uguje
siê legitymacj¹ oraz znakiem, je¿eli zosta³ mu wydany, podczas wykonywa-
nia obowi¹zków s³u¿bowych w celu potwierdzenia to¿samo�ci funkcjonariu-
sza i jego ustawowych uprawnieñ. Nosi on podczas wykonywania czynno�ci
s³u¿bowych legitymacjê oraz znak identyfikacyjny przy sobie, z wyj¹tkiem
przypadków, które s¹ uzasadnione charakterem wykonywanych czynno�ci28.
Obowi¹zek okazania legitymacji s³u¿bowej, czy znaku identyfikacyjnego funk-
cjonariusz SG wykonuje na ¿¹danie, zatem nie wymaga siê od niego legity-
mowania siê, czy okazywania znaku identyfikacyjnego w ka¿dej sytuacji,
a gdy nastêpuje stosowne ¿¹danie.

27 § 1 Zarz¹dzenia Nr 17 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 22 marca
2005 r. w sprawie okre�lenia przypadków, w których funkcjonariusz Stra¿y Granicznej
w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych nie ma obowi¹zku noszenia umundurowa-
nia (Dz.Urz.KGSG Nr 3, poz. 14 ze zm.).

28 § 4 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w spra-
wie legitymacji s³u¿bowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej
(Dz.U. z 2014 r., poz. 983).
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13.1.13.1.13.1.13.1.13.1. Status i zadania Biura Ochrony RząduStatus i zadania Biura Ochrony RząduStatus i zadania Biura Ochrony RząduStatus i zadania Biura Ochrony RząduStatus i zadania Biura Ochrony Rządu

Biuro Ochrony Rz¹du ustawodawca tworzy jako jednolit¹, umunduro-
wan¹, jak te¿ uzbrojon¹ formacjê, która wykonuje zadania z zakresu ochro-
ny osób, obiektów i urz¹dzeñ1. Jest to zatem uzbrojona formacja o charakte-
rze wyspecjalizowanym wykonuj¹ca zadania w przestrzeni ochrony osób,
obiektów i urz¹dzeñ o szczególnym statusie, co jest bezpo�rednio zwi¹zane
z w³a�ciwym funkcjonowaniem pañstwa, jego bezpieczeñstwem2.

Katalog zadañ BOR, który wynika z art. 1 ust. 1 u.BOR uszczegó³awia
art. 2 ust. 1 u.BOR, wskazuj¹c, ¿e do zadañ tej formacji nale¿y ochrona:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza³ka Sejmu, Marsza³ka Se-
natu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra w³a-
�ciwego do spraw wewnêtrznych oraz ministra w³a�ciwego do spraw zagra-
nicznych3; 2) innych osób ze wzglêdu na dobro pañstwa; 3) by³ych prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej4; 4) delegacji pañstw obcych przebywaj¹cych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) polskich przedstawicielstw dyplo-
matycznych, urzêdów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organiza-
cjach miêdzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 6) obiek-
tów i urz¹dzeñ o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XIIIXIIIXIIIXIIIXIII

Biuro Ochrony RząduBiuro Ochrony RząduBiuro Ochrony RząduBiuro Ochrony RząduBiuro Ochrony Rządu

1 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 170 ze zm.).

2 M. Kucharski, S³u¿by ochrony w³adz, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje
bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012, s. 305 i n.

3 Osoby te objête s¹ obligatoryjn¹ ochron¹ BOR, R. Adamczyk, K. Walczuk, Stra¿ Gra-
niczna i Biuro Ochrony Rz¹du jako formacje podleg³e Ministrowi Spraw Wewnêtrznych
w systemie bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpie-
czeñstwa publicznego, Warszawa 2013, s. 142.

4 Ochrona ta dotyczy by³ych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej wybranych po-
cz¹wszy od 1989 r. w wyborach powszechnych lub przez Zgromadzenie Narodowe, art. 1
ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposa¿eniu by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 75, poz. 356 ze zm.).
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7) prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu
i Senatu; 8) obiektów s³u¿¹cych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Pre-
zesowi Rady Ministrów, ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych oraz
ministrowi w³a�ciwemu do spraw zagranicznych5. W przypadku zapewnie-
nia ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzêdów konsu-
larnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach miêdzynarodowych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o której jest mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5
u.BOR, to zadania funkcjonariuszy BOR zwi¹zane z ochron¹ fizyczn¹ tych
placówek polegaj¹ na: 1) zewnêtrznym i wewnêtrznym kontrolowaniu stanu
obiektów placówki; 2) obs³udze technicznych systemów zabezpieczaj¹cych obiek-
ty placówki; 3) obserwowaniu otoczenia placówki; 4) zapobieganiu dostêpowi
osób nieuprawnionych na teren placówki; 5) kontroli i zapobieganiu wnosze-
niu na teren placówki przedmiotów mog¹cych zagra¿aæ bezpieczeñstwu prze-
bywaj¹cych w niej osób, w tym sprawdzaniu przesy³ek otrzymywanych za
po�rednictwem poczty; 6) obserwowaniu ruchu pojazdów i zachowania osób
za po�rednictwem luster, systemu telewizji przemys³owej oraz innych urz¹-
dzeñ; 7) zabezpieczeniu �ladów wskazuj¹cych na próbê lub dokonanie w³a-
mania lub penetracji; 8) dokumentowaniu czynno�ci zwi¹zanych z ochron¹
placówki; 9) podejmowaniu interwencji w przypadku zagro¿enia placówki6.

Z punktu widzenia skuteczno�ci podejmowanych przez BOR dzia³añ
w zakresie realizacji powierzonych przez prawodawcê zadañ niezmiernie
wa¿ne staje siê wspó³dzia³anie w³a�ciwych w dziedzinie bezpieczeñstwa pod-
miotów. Koordynacja taka powinna siê przyczyniaæ do skuteczno�ci wykony-
wania ochrony przez funkcjonariuszy BOR, a nawet jest w niektórych sytu-
acjach niezbêdna ze wzglêdu na status osoby, obiektu, b¹d� urz¹dzenia
ochranianego.

Jedn¹ z formacji, która powinna wspó³dzia³aæ w zakresie bezpieczeñ-
stwa pañstwa z BOR, jest Policja. Policja udziela pomocy BOR w celu zapew-
nienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w miejscach pobytu osób ochra-
nianych przez BOR, na pisemne ¿¹danie kierownika komórki organizacyjnej
BOR lub upowa¿nionego przez niego funkcjonariusza BOR, które zosta³o
skierowane niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o planowanym pobycie osób
ochranianych do w³a�ciwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (sto-

5 Zob. tak¿e: D. Lebowa, Formacje umundurowane podleg³e Prezesowi Rady Ministrów
oraz Ministrowi Spraw Wewnêtrznych, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa
2015, s. 69.

6 § 7 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania zadañ ochrony polskich przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urzêdów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach
miêdzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 92).
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³ecznego) Policji. Zakres zadañ, które s¹ realizowane podczas dzia³añ ochron-
nych w strefach pobytu osób ochranianych obejmuje: 1) dzia³ania ochronne
wykonywane wy³¹cznie przez funkcjonariuszy BOR, a w szczególno�ci:
a) ochronê bezpo�redni¹, b) nadzór nad stanem sanitarnym ¿ywno�ci i ¿y-
wienia, c) zabezpieczenie recepcyjne, d) koordynacjê zabezpieczenia medycz-
nego; 2) dzia³ania ochronne wykonywane przez funkcjonariuszy BOR we
wspó³pracy z w³a�ciw¹ komórk¹ organizacyjn¹ Policji, przy czym funkcjona-
riusze BOR pe³ni¹ rolê koordynuj¹c¹, a w szczególno�ci: a) rozpoznanie
i zabezpieczenie miejsca czasowego pobytu, b) organizacjê i przeprowadza-
nie rozpoznania pirotechniczno-biochemicznego, c) przeprowadzanie dzia-
³añ profilaktycznych w stosunku do osób, które mog¹ znale�æ siê w strefach
pobytu osób ochranianych i mog¹ mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo w trakcie
realizacji dzia³añ ochronnych BOR7.

Podmiotem z którym wspó³dzia³a BOR w przypadku realizacji na³o¿o-
nych zadañ jest tak¿e ¯andarmeria Wojskowa. Wspó³dzia³anie ¯W z BOR
organizuj¹ ka¿dorazowo Komendant G³ówny i Komendant Oddzia³u Spe-
cjalnego ̄ W. Na wniosek Szefa BOR oraz w celu koordynacji dzia³añ ochron-
nych realizowanych na terenie jednostek wojskowych, mo¿e byæ powo³any
zespó³ kierowania, który sk³ada siê z ¿o³nierzy ¯W i funkcjonariuszy BOR.
Zabezpieczeniem ochronnym na terenie jednostek wojskowych wobec Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza³ka Sejmu, Marsza³ka Senatu i Pre-
zesa Rady Ministrów, jak te¿ osób oraz delegacji ochranianych przez BOR,
kieruj¹ wspólnie: 1) w fazie przygotowania i organizacji dzia³añ: a) dowódca
grupy przygotowania dzia³añ ¯W, b) dowódca grupy przygotowania dzia³añ
BOR; 2) w fazie realizacji dzia³añ: a) dowódca grupy ochronnej BOR, b) do-
wódca grupy ochronnej ¯W8.

W �wietle art. 12 ust. 2 u.BOR BOR w zakresie koniecznym do zapew-
nienia ochrony osób, obiektów i urz¹dzeñ korzysta z pomocy i informacji
uzyskanych w szczególno�ci przez: Policjê, Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencjê Wywiadu, Stra¿ Graniczn¹, S³u¿bê Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S³u¿bê Wywiadu Wojskowego oraz ¯andarmeriê Wojskow¹. Podmioty te
przekazuj¹ Biuru Ochrony Rz¹du informacje uzyskane w czasie wykonywa-
nia czynno�ci s³u¿bowych w zakresie niezbêdnym do: 1) wykonywania usta-

7 § 1�2 Porozumienia Komendanta G³ównego Policji i Szefa Biura Ochrony Rz¹du
z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wspó³dzia³ania w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego w miejscach pobytu osób ochranianych przez Biuro Ochrony Rz¹du
(Dz.Urz.KGP Nr 13, poz. 105).

8 § 8�10 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie osób, w stosunku do których ̄ andarmeria Wojskowa wykonuje czynno�ci ochron-
ne, oraz zakresu i trybu wspó³dzia³ania ¯andarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rz¹du
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 277).
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wowych zadañ; 2) porównania, czy posiadane informacje s¹ kompletne i ak-
tualne lub zgodne ze stanem faktycznym. Policja, Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, Agencja Wywiadu, Stra¿ Graniczna, S³u¿ba Kontrwywiadu
Wojskowego, S³u¿ba Wywiadu Wojskowego, ¯andarmeria Wojskowa mog¹
odmówiæ przekazania informacji lub ograniczyæ ich zakres, je¿eli mog³oby to
uniemo¿liwiæ realizacjê ich ustawowych zadañ, przy czym odmowa przeka-
zania informacji lub ograniczenie ich zakresu wymaga pisemnego uzasad-
nienia9.

Ogólnie aspekt koordynacyjny okre�la równie¿ art. 3 u.BOR, wskazuj¹c
generalnie na okre�lone w tym przepisie obowi¹zki w³a�ciwych podmiotów.
Wed³ug tego przepisu organy administracji rz¹dowej, samorz¹du terytorial-
nego oraz pañstwowe i inne jednostki organizacyjne zapewniaj¹ BOR nie-
zbêdne warunki do wykonywania ustawowych zadañ. BOR realizuje zada-
nia, które mieszcz¹ siê w sferze wykonywania administracji publicznej,
a dok³adniej nale¿¹ do kategorii dzia³añ administracji rz¹dowej wykonywa-
nych w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego10. Nakaz
wspó³dzia³ania z BOR w zakresie zagwarantowania tej formacji koniecznych
warunków do wykonywania przez ni¹ powierzonych ustawowo zadañ, na
gruncie art. 3 u.BOR, stanowi klauzulê generaln¹, która daje wyraz wadze
zadañ i kompetencji wykonywanych w sferze bezpieczeñstwa pañstwa. Klau-
zula ta nie formu³uje konkretnych obowi¹zków, które to nale¿y wywie�æ
z ustaw szczególnych kszta³tuj¹cych status podmiotów zobowi¹zanych w za-
kresie ich w³a�ciwo�ci.

13.2.13.2.13.2.13.2.13.2. Organizacja, formy działania oraz zakres uprawnieńOrganizacja, formy działania oraz zakres uprawnieńOrganizacja, formy działania oraz zakres uprawnieńOrganizacja, formy działania oraz zakres uprawnieńOrganizacja, formy działania oraz zakres uprawnień
Biura Ochrony RząduBiura Ochrony RząduBiura Ochrony RząduBiura Ochrony RząduBiura Ochrony Rządu

Jak stanowi art. 6 u.BOR Szef BOR podlega ministrowi w³a�ciwemu do
spraw wewnêtrznych, jest on prze³o¿onym funkcjonariuszy BOR, jak te¿
pracowników zatrudnionych w BOR. Powo³uje i odwo³uje go Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych. Za-
stêpców Szefa BOR, na wniosek Szefa BOR, powo³uje i odwo³uje minister
w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych. W razie opró¿nienia stanowiska Szefa
BOR, minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, do czasu powo³ania nowe-

9 § 1 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie za-
kresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rz¹du informacji uzyskanych przez
Policjê, Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencjê Wywiadu, Stra¿ Graniczn¹, S³u¿-
bê Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿bê Wywiadu Wojskowego i ̄ andarmeriê Wojskow¹ (Dz.U.
Nr 41, poz. 243 ze zm.).

10 J. Lipski, (w:) K. Zeidler (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rz¹du. Komentarz, War-
szawa 2008, s. 25.
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go szefa, powierza pe³nienie obowi¹zków Szefa BOR jednemu z jego zastêp-
ców, na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce. Natomiast w przypadku czasowego
braku mo¿liwo�ci sprawowania funkcji przez Szefa BOR, minister w³a�ciwy
do spraw wewnêtrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej
funkcji przez dotychczasowego szefa, nie d³u¿ej jednak ni¿ na 6 miesiêcy,
powierza pe³nienie obowi¹zków Szefa BOR jednemu z jego zastêpców. Szef
BOR na gruncie omawianej regulacji posiada status kierowniczy, zatem jest
on zwierzchnikiem s³u¿bowym funkcjonariuszy BOR i pracowników zatrud-
nionych w BOR, w zwi¹zku z czym mo¿e im wydawaæ polecenia s³u¿bowe.

Podstawê do odwo³ania ze stanowiska zastêpcy Szefa BOR stanowi dla
ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych wniosek Szefa BOR. Podkre-
�lenia wymaga przy tym fakt, ¿e Szef BOR ma prawo doboru na stanowisko
swojego zastêpcy osoby, która wed³ug jego uznania zapewni najlepsze wyko-
nywanie powierzanych zadañ. Uznanie to jest ograniczone jedynie regula-
cjami prawnymi, które wskazuj¹ na wymogi jakie powinien spe³niaæ funk-
cjonariusz na okre�lonym stanowisku. Zatem powo³anie funkcjonariusza na
stanowisko kierownicze, z jednej strony opiera siê na stosownych kwalifika-
cjach zawodowych oraz do�wiadczeniu w s³u¿bie, z drugiej za� jest uwarun-
kowane subiektywnymi kryteriami oceny prze³o¿onego (zaufanie, lojalno�æ,
zbie¿ny sposób dzia³ania, podobne metody pracy itp.) Uprawnienie Szefa
BOR do swobodnego doboru najbli¿szych wspó³pracowników wynika z tego,
¿e Szef BOR kieruje BOR oraz zapewnia sprawne, jak te¿ efektywne wyko-
nywanie powierzonych przez ustawodawcê zadañ, w szczególno�ci poprzez
prowadzenie polityki kadrowej11. Podleg³o�æ s³u¿bowa w administracji pu-
blicznej i w s³u¿bach mundurowych realizuje odmienny cel, jak te¿ odwo³uje
siê do innego sytemu warto�ci ni¿ ochrona interesów i praw podmiotowych,
które s¹ usytuowane na zewn¹trz administracji a poszukuj¹ tej ochrony
w indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administra-
cyjnych. To ogólne za³o¿enie potwierdzaj¹ przepisach szczególne, okre�laj¹-
ce ustrój, zadania oraz sposób dzia³ania poszczególnych s³u¿b publicznych12.

W �wietle art. 7 u.BOR Szef BOR kieruje t¹ formacj¹ oraz zapewnia
efektywne wykonywanie zadañ, m.in. poprzez: 1) organizowanie ochrony;
2) prowadzenie polityki kadrowej; 3) okre�lanie oraz wykonywanie progra-
mu szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia zawodowego pracowników,
a tak¿e zapewnianie im w³a�ciwych warunków i trybu szkolenia; 4) wspó³-
dzia³anie z centralnymi organami administracji rz¹dowej podleg³ymi mini-
strowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych, jednostkami organizacyjnymi
podporz¹dkowanymi, podleg³ymi oraz nadzorowanymi przez ministra w³a-

11 Wyrok WSA z dnia 11 wrze�nia 2007 r., II SA/Wa 1096/07, LEX Nr 469840.
12 Wyrok WSA z dnia 29 grudnia 2011 r., II SA/Wa 1910/11, LEX Nr 1153558.
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�ciwego do spraw wewnêtrznych lub Ministra Obrony Narodowej oraz inny-
mi organami administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego w zakresie
zadañ realizowanych przez BOR i te organy. Przepis ten upowa¿nia Szefa
BOR do wytyczania kierunków dzia³ania formacji w taki sposób, aby zapew-
niæ sprawne oraz efektywne realizowanie na³o¿onych zadañ13.

Szef BOR, w celu realizacji zadañ z zakresu ochrony osób, obiektów
i urz¹dzeñ BOR, mo¿e zarz¹dziæ o zastosowaniu urz¹dzeñ, które uniemo¿li-
wiaj¹ telekomunikacjê na okre�lonym obszarze, przez czas niezbêdny do
wykonywania czynno�ci przez BOR, z uwzglêdnieniem konieczno�ci mini-
malizacji skutków braku mo¿liwo�ci korzystania z us³ug telekomunikacyj-
nych. O zastosowaniu tych urz¹dzeñ Szef BOR niezw³ocznie informuje Pre-
zesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, co wprost wynika z art. 7a u.BOR.
Uniemo¿liwienie telekomunikacji na okre�lonym terenie nale¿y do upraw-
nieñ Szefa BOR. Jest ono determinowane potrzeb¹ realizacji zadañ tej for-
macji, przy czym kompetencje w tym zakresie nie s¹ obwarowane jakimi�
szczególnymi warunkami, ma byæ jedynie uwzglêdniona minimalizacja skut-
ków braku mo¿liwo�ci korzystania z us³ug telekomunikacyjnych, a okres
uniemo¿liwienia telekomunikacji nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ czas niezbêdny
do wykonywania stosownych czynno�ci przez BOR, przy czym w³a�ciwa in-
formacja o zastosowaniu urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych musi byæ niezw³ocznie prze-
kazana Prezesowi Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, który zawiaduje sfe-
r¹ telekomunikacji.

Telekomunikacja, jako pojêcie ustawowe oznacza nadawanie, odbiór lub
transmisjê informacji, niezale¿nie od ich rodzaju, za pomoc¹ przewodów, fal
radiowych b¹d� optycznych lub innych �rodków wykorzystuj¹cych energiê
elektromagnetyczn¹14. Telekomunikacja zosta³a okre�lona jako dzia³anie
techniczne, które stanowi okre�lony sposób komunikowania poprzez wska-
zanie kilku cech, których ³¹czne wystêpowanie pozwala zakwalifikowaæ okre-
�lone dzia³anie jako telekomunikacjê: 1) jest to rodzaj czynno�ci (nadawa-
nie, odbiór, transmisja); 2) przedmiot tej czynno�ci (informacja przybieraj¹ca
formê znaków, sygna³ów, pisma, obrazów, d�wiêków); 3) medium transmi-
syjne (przewody, fale radiowe, optyczne, inne �rodki); 4) fizyczna zasada prze-
kazu (za po�rednictwem energii elektromagnetycznej)15.

Jak stanowi art. 8 u.BOR Szef BOR wykonuje zadania bezpo�rednio, jak
te¿ przy pomocy swoich zastêpców i szefów komórek organizacyjnych. Szefa
BOR podczas jego nieobecno�ci zastêpuje wyznaczony przez niego jeden

13 J. Lipski, (w:) K. Zeidler (red.), Ustawa�, s. 31.
14 Art. 2 pkt 42 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.

z 2014 r., poz. 243 ze zm.). Zob. tak¿e: A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 66�67.

15 S. Pi¹tek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2001, s. 69�70.
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z jego zastêpców. Szef BOR mo¿e równie¿ upowa¿niæ swoich zastêpców,
a tak¿e innych funkcjonariuszy, do podejmowania decyzji w okre�lonych spra-
wach. Zastêpcy Szefa BOR oraz szefowie komórek organizacyjnych wykonu-
j¹ zadania zgodnie z zakresami zadañ okre�lonymi przez Szefa BOR. Kom-
petencja Szefa BOR do wydawania decyzji jest kompetencj¹ delegacyjn¹,
upowa¿nionym przez niego do wydawania decyzji mo¿e byæ ka¿dy funkcjo-
nariusz. Ze wzglêdu na strukturê zhierarchizowan¹ to w³a�nie Szef BOR
jako zwierzchnik s³u¿bowy okre�la zakres zadañ swoich zastêpców oraz sze-
fów komórek organizacyjnych.

Ze wzglêdu na konieczno�æ zapewnienia ochrony osób, obiektów i urz¹-
dzeñ BOR szczególno�ci: 1) planuje zabezpieczenie osób, obiektów i urz¹-
dzeñ; 2) rozpoznaje i analizuje potencjalne zagro¿enia; 3) zapobiega powsta-
waniu zagro¿eñ; 4) koordynuje realizacjê dzia³añ ochronnych; 5) wykonuje
bezpo�redni¹ ochronê; 6) zabezpiecza obiekty i urz¹dzenia; 7) doskonali me-
tody pracy. Powy¿sze wynika z art. 11 u.BOR. Katalog ten ma charakter
otwarty, ustawodawca podaje jedynie przyk³adowy zakres w³a�ciwo�ci BOR,
która jest determinowana potrzeb¹ zapewnienia ochrony osób, obiektów
i urz¹dzeñ o szczególnym, wa¿nym z punktu widzenia funkcjonowania pañ-
stwa charakterze.

Jak stanowi art. 12 ust. 1 u.BOR w zakresie swoich zadañ formacja ta
wykonuje czynno�ci administracyjno-porz¹dkowe, jak te¿ podejmuje dzia³a-
nia profilaktyczne. W toku wykonywania czynno�ci s³u¿bowych funkcjona-
riusz jest zobowi¹zany do respektowania godno�ci ludzkiej oraz przestrze-
gania i ochrony praw cz³owieka. Przy podejmowaniu czynno�ci s³u¿bowych
godno�æ ludzka stanowi tê sferê, która nie mo¿e byæ naruszana, co wynika
równie¿ z szerszej, konstytucyjnej perspektywy. W �wietle art. 30 Konstytu-
cji RP16 przyrodzona, jak te¿ niezbywalna godno�æ cz³owieka stanowi �ród³o
wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela, jest ona nienaruszalna, a jej poszano-
wanie i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych. Godno�ci nie mo¿na
cz³owieka pozbawiæ, ani te¿ nie mo¿na siê jej wyrzec17. Czynno�ci s³u¿bowe
funkcjonariuszy BOR ogranicza równie¿ sfera praw cz³owieka, w któr¹ inge-
rencja jest mo¿liwa tylko w szczególnych przypadkach.

Katalog czynno�ci administracyjno-porz¹dkowych z jednoczesnym wska-
zaniem przes³anek ich stosowania zosta³ okre�lony w art. 13 u.BOR18. Na
gruncie art. 13 ust. 1 u.BOR funkcjonariusz, wykonuj¹c ustawowe zadania
ma prawo: 1) wydawaæ polecenia osobom, których zachowanie mo¿e stwo-

16 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.).

17 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2008, s. 79.

18 J. Lipski, (w:) K. Zeidler (red.), Ustawa�, s. 38.
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rzyæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa osób, obiektów i urz¹dzeñ podlegaj¹cych
ochronie BOR, a w szczególno�ci wydawaæ polecenia: a) opuszczenia przez
osoby miejsca, w którym przebywanie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla realiza-
cji zadania, b) zatrzymania pojazdu, c) usuniêcia pojazdu z miejsca postoju;
2) legitymowaæ osoby w celu ustalenia ich to¿samo�ci; 3) zatrzymywaæ osoby
stwarzaj¹ce w sposób oczywisty bezpo�rednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzkiego oraz dla mienia, a tak¿e osoby w sposób ra¿¹cy naruszaj¹ce
porz¹dek publiczny19; 4) dokonywaæ kontroli osobistej, a tak¿e przegl¹daæ
zawarto�æ baga¿y i sprawdzaæ ³adunki i pomieszczenia, w sytuacjach, je¿eli
jest to niezbêdne dla zapewnienia bezpieczeñstwa ochranianych osób, obiek-
tów i urz¹dzeñ; 5) ¿¹daæ niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych, or-
ganów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz jednostek
gospodarczych prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie u¿yteczno�ci publicznej
(podmioty te maj¹ obowi¹zek udzielania pomocy w zakresie swojego dzia³a-
nia); 6) zwracaæ siê o niezbêdn¹ pomoc do innych jednostek gospodarczych
i organizacji spo³ecznych, jak równie¿ zwracaæ siê w nag³ych wypadkach do
ka¿dej osoby o udzielenie dora�nej pomocy. Katalog kompetencyjny okre�lo-
ny przez ustawodawcê cechuje siê znacznym stopniem ingerencyjno�ci,
w szczególno�ci w sferê wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela. W zwi¹zku
z powy¿szym realizacja tych kompetencji musi odbywaæ siê z uwzglêdnie-
niem zasad konstytucyjnych, a w szczególno�ci zasady praworz¹dno�ci,
o której mowa w art. 7 Konstytucji RP (organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na
podstawie i w granicach prawa) oraz zasady proporcjonalno�ci wyra¿onej
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (ograniczenia w zakresie korzystania z kon-
stytucyjnych wolno�ci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñ-
stwa lub porz¹dku publicznego, b¹d� dla ochrony �rodowiska, zdrowia
i moralno�ci publicznej, albo wolno�ci i praw innych osób, przy czym ograni-
czenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolno�ci i praw)20.

19 Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy BOR przeprowadza siê
na jej pro�bê, b¹d� te¿, gdy zachodzi uzasadniona obawa, ¿e osoba ta znajduje siê w stanie
zagra¿aj¹cym jej ¿yciu lub zdrowiu. Badanie takie przeprowadza siê po dokonaniu przez
BOR niezbêdnych czynno�ci zwi¹zanych z zatrzymaniem, chyba ¿e osoba ta ma widoczne
obra¿enia cia³a lub utraci³a przytomno�æ i wymaga udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
Przeprowadza siê je po wyra¿eniu na nie zgody przez tê osobê. Zgoda taka nie jest jednak
wymagana, je¿eli stan zdrowia osoby zatrzymanej uniemo¿liwia z³o¿enie przez ni¹ o�wiad-
czenia w tym przedmiocie lub je¿eli wynika to z przepisów szczególnych, § 2�3 Rozporz¹dze-
nia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie
trybu przeprowadzania badañ lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rz¹du (Dz.U. Nr 151, poz. 1259).

20 W konstytucyjnej zasadzie proporcjonalno�ci chodzi o to, ¿eby ingerencja w zakres
prawa lub wolno�ci nie by³a nadmierna, B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, Warszawa 2009, s. 181.
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Funkcjonariusz BOR przystêpuj¹c do czynno�ci s³u¿bowych wynikaj¹-
cych z art. 13 ust. 1 u.BOR ma obowi¹zek: 1) podaæ stopieñ oraz imiê i na-
zwisko (funkcjonariusz, który nie jest umundurowany okazuje równie¿ legi-
tymacjê s³u¿bow¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie i zanotowanie nazwiska
funkcjonariusza i nazwy organu, który wyda³ legitymacjê); 2) podaæ podsta-
wê prawn¹ oraz przyczynê podjêcia czynno�ci s³u¿bowej. Funkcjonariusz,
który jest umundurowany mo¿e odst¹piæ od powy¿szego obowi¹zku, gdy jego
realizacja mog³aby spowodowaæ bezpo�rednie zagro¿enie dla osób, obiektów
i urz¹dzeñ podlegaj¹cych ochronie tej formacji21. Zasad¹ jest obowi¹zek in-
formacyjny, którego wy³¹czenie nastêpuje jedynie w przypadku, gdy jego
realizacja mog³aby spowodowaæ bezpo�rednie zagro¿enie dla osób, obiektów
i urz¹dzeñ podlegaj¹cych ochronie tej formacji, przy czym wyj¹tek ten nale-
¿y interpretowaæ �ci�le.

BOR w zakresie dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu ochro-
ny osób, obiektów i urz¹dzeñ, co wynika z art. 16 u.BOR: 1) zapobiega pope³-
nianiu przestêpstw przeciwko osobom ochranianym; 2) ujawnia osoby i zda-
rzenia oraz rozpoznaje miejsca i zjawiska, które mog¹ mieæ zwi¹zek
z zagro¿eniem osób ochranianych oraz bezpieczeñstwa obiektów i urz¹dzeñ
objêtych ochron¹; 3) wspó³dzia³a z Policj¹, Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencj¹ Wywiadu, S³u¿b¹ Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿b¹ Wywia-
du Wojskowego, ̄ andarmeri¹ Wojskow¹, Stra¿¹ Graniczn¹ oraz Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ w zakresie uzyskiwania informacji o zagro¿eniach dla osób
lub obiektów i urz¹dzeñ chronionych; 4) utrzymuje kontakty z osobami, któ-
re mog³yby udzieliæ mu pomocy. Powy¿sze dzia³ania musz¹ mieæ zwi¹zek
z realizacj¹ na³o¿onych przez ustawodawcê zadañ, które determinuj¹ zakres
w³a�ciwo�ci BOR i powoduj¹, ¿e formacja ta posiada legitymacj¹ do podej-
mowania tego rodzaju czynno�ci.

13.3.13.3.13.3.13.3.13.3. Służba w Biurze Ochrony RząduSłużba w Biurze Ochrony RząduSłużba w Biurze Ochrony RząduSłużba w Biurze Ochrony RząduSłużba w Biurze Ochrony Rządu

Ze wzglêdu na status realizowanych przez BOR zadañ, jak te¿ �rodki,
w jakie zostali wyposa¿eni funkcjonariusze tej formacji dla ich efektywnego
wykonania, ustawodawca zdecydowa³, ¿e s³u¿bê w BOR powinny pe³niæ osoby,
które posiadaj¹ szczególne przymioty22. Przymioty te okre�la art. 20 u.BOR,
wed³ug którego s³u¿bê w BOR mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca obywatelstwo
polskie, nieposzlakowan¹ opiniê, niekarana za pope³nienie przestêpstwa,

21 § 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó³o-
wego trybu wykonywania czynno�ci przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du oraz ko-
rzystania przez nich z pomocy innych podmiotów (Dz.U. Nr 57, poz. 519).

22 J. Lipski, (w:) K. Zeidler (red.), Ustawa�, s. 53.
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korzystaj¹ca z pe³ni praw publicznych, posiadaj¹ca co najmniej �rednie wy-
kszta³cenie, jak te¿ zdolno�æ fizyczn¹ i psychiczn¹ do s³u¿by w formacji uzbro-
jonej i gotowa podporz¹dkowaæ siê dyscyplinie s³u¿bowej. Szef BOR mo¿e
jednak wyraziæ zgodê na pe³nienie s³u¿by kandydackiej w BOR przez kandy-
data, który nie posiada wykszta³cenia �redniego, je¿eli w toku postêpowania
kwalifikacyjnego stwierdzono, ¿e kandydat wykazuje szczególne predyspo-
zycje do tej s³u¿by. W postêpowaniu kwalifikacyjnym do s³u¿by przygoto-
wawczej oraz do s³u¿by kandydackiej w BOR ustala siê spe³nienie wymogów
okre�lonych w art. 20 ust. 1 i 2 u.BOR przez osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie
do tej s³u¿by. Postêpowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w dwóch eta-
pach. Etap pierwszy obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatem, która pozwala na ustalenie jego umiejêtno�ci autoprezenta-
cji, poprawno�ci w formu³owaniu my�li, umiejêtno�ci nawi¹zania kontaktu
oraz motywacji do podjêcia s³u¿by, i koñczy siê ocen¹ przydatno�ci kandyda-
ta do s³u¿by zamieszczan¹ w kwestionariuszu. Z kolei etap drugi obejmuje:
1) przeprowadzenie testów psychologicznych okre�laj¹cych warunki intelek-
tualne oraz cechy osobowo�ciowe kandydata; 2) przeprowadzenie egzaminu
sprawno�ci fizycznej kandydata; 3) sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach,
kartotekach prawdziwo�ci danych zawartych w kwestionariuszu; 4) uzyska-
nie po�wiadczenia bezpieczeñstwa; 5) ustalenie zdolno�ci fizycznej i psychicz-
nej kandydata do s³u¿by na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podle-
g³ej ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych. Przy czym kandydaci
do s³u¿by kandydackiej nie podlegaj¹ testom psychologicznym, egzaminom
sprawno�ci fizycznej, ustaleniu zdolno�ci fizycznej i psychicznej do s³u¿by23.

23 § 1 i 4 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lu-
tego 2004 r. w sprawie szczegó³owego trybu przeprowadzania postêpowania kwalifikacyjne-
go do s³u¿by przygotowawczej oraz do s³u¿by kandydackiej w Biurze Ochrony Rz¹du (Dz.U.
Nr 37, poz. 338).
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14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.  Stan wojenny jako kategoria stanu nadzwyczajnego Stan wojenny jako kategoria stanu nadzwyczajnego Stan wojenny jako kategoria stanu nadzwyczajnego Stan wojenny jako kategoria stanu nadzwyczajnego Stan wojenny jako kategoria stanu nadzwyczajnego

Stan wojenny jest jedn¹ z trzech kategorii stanu nadzwyczajnego prze-
widzianych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1

(obok stanu wyj¹tkowego i stanu klêski ¿ywio³owej). Sama instytucja stanu
nadzwyczajnego siêga pocz¹tków nowo¿ytnego konstytucjonalizmu, za� jej
prawzorów mo¿na dopatrywaæ siê w czasach antycznych2. Jest czêsto spoty-
kana w pañstwach demokratycznych3, albowiem mo¿liwo�æ wyst¹pienia za-
gro¿eñ potencjalnie godz¹cych w byt pañstwa jest zjawiskiem uniwersal-
nym. Wspó³cze�nie stan nadzwyczajny jest równie¿ instytucj¹ s³u¿¹c¹
ochronie najbardziej podstawowych praw i wolno�ci jednostki. Inaczej by³o
w przesz³o�ci (do po³owy XX wieku), gdy¿ jej istoty upatrywano przede
wszystkim w kategoriach zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu apa-
ratu pañstwowego. Dlatego te¿ aktualnie stan nadzwyczajny nale¿y rozu-
mieæ jako re¿im prawny ustanawiany w razie wyst¹pienia szczególnego
zagro¿enia, którego usuniêcie jest mo¿liwe tylko przy pomocy �rodków
o wyj¹tkowym charakterze. Re¿im ten cechuje siê przede wszystkim ogra-
niczeniem (zawieszeniem) okre�lonych praw i wolno�ci jednostki. Mo¿e rów-
nie¿ wyst¹piæ przesuniêcie kompetencji miêdzy organami w³adzy publicznej

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XIVXIVXIVXIVXIV

Stan wojennyStan wojennyStan wojennyStan wojennyStan wojenny

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Wprowadzanie nadzwyczajnych uregulowañ na czas zagro¿enia jest instytucj¹ siê-

gaj¹c¹ czasów republiki rzymskiej. W razie potrzeby w³adzê obejmowa³ tam na okres najwy-
¿ej sze�ciu miesiêcy specjalny urzêdnik zwany dyktatorem (dictator). Jego zadaniem by³o
odparcie najazdu wroga (rzadziej usuniêcie zagro¿enia wewnêtrznego). W tym celu dyspo-
nowa³ on praktycznie nieograniczon¹ w³adz¹, ale nie móg³ zmieniæ ustroju pañstwa. Zob.
wiêcej: K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Bia³ystok 2012, s. 27 i n.

3 Spo�ród najnowszej literatury przedmiotu zob. zw³aszcza K. Complak, Stany nad-
zwyczajne á la française oraz á la polonaise, (w:) R. Mojak, W. Skrzyd³o (red.), Podstawowe
zagadnienia konstytucjonalizmu pañstw wspó³czesnych. Ksiêga jubileuszowa dedykowana
Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesiêciolecie urodzin, Lublin 2014, s. 49 i n.
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lub nadanie im szczególnych uprawnieñ s³u¿¹cych usuniêciu powsta³ego
zagro¿enia4.

W Konstytucji RP z 1997 r. stany nadzwyczajne zosta³y uregulowane
w rozdziale XI. W rozdziale tym nie zosta³ umieszczony przepis o stanie
wojny5. Artyku³ 116 Konstytucji, reguluj¹cy instytucjê stanu wojny, mie�ci
siê w rozdziale IV o Sejmie i Senacie. Dlatego te¿ stanu wojny nie mo¿na
uznaæ za kategoriê stanu nadzwyczajnego. Zgodnie z decyzj¹ ustrojodawcy
konsekwencje og³oszenia stanu wojny w stosunkach wewn¹trzkrajowych ma
regulowaæ stan wojenny, który z regu³y towarzyszy og³oszeniu stanu wojny6.
Stan wojny odnosi siê tylko do miêdzynarodowych stosunków Rzeczypospoli-
tej Polskiej i nie powoduje co do zasady bezpo�rednich zmian w prawie we-
wnêtrznym. Nastêpuje to dopiero wraz z wprowadzeniem stanu wojennego7.

�cis³y zwi¹zek ze stanem wojennym wykazuje równie¿ czas wojny,
o którym mowa w art. 134 ust. 4 i art. 175 ust. 2 Konstytucji8, choæ nie
mo¿na traktowaæ jego zaistnienia w kategoriach stanu nadzwyczajnego. Czas
wojny interpretowany jest jako okres faktycznych dzia³añ zbrojnych tocz¹-
cych siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej9. Takie pojmowanie czasu
wojny wynika ze skutków, jakie ustrojodawca wi¹¿e z jego zaistnieniem.
Jest nim powo³anie Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych (czy te¿ �ci�lej: objê-
cie przez niego obowi¹zków w zakresie obrony kraju) oraz mo¿liwo�æ uru-
chomienia jurysdykcji s¹dów wyj¹tkowych lub trybu dora�nego10. O ile pierw-
sza z konstytucyjnych konsekwencji zaistnienia czasu wojny ma charakter
obligatoryjny, o tyle poddanie obywateli Rzeczypospolitej jurysdykcji s¹dów
wyj¹tkowych (wzglêdnie prowadzenie przewodu s¹dowego w trybie dora�-
nym) jest jedynie mo¿liwo�ci¹ przewidzian¹ przez ustrojodawcê.

4 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Bia³ystok 2005, s. 9; por. K. Eckhardt, Stan nadzwyczajny jako instytucja pol-
skiego prawa konstytucyjnego, Przemy�l�Rzeszów 2012, s. 13.

5 Zob. P. Ba³a, Stan wojny i stan wojenny w polskim prawie ustrojowym, (w:) M. Fa³-
dowska, A. Wielomski (red.), Bezpieczeñstwo we wspó³czesnej my�li politycznej, Warszawa
2015, s. 24�27.

6 Wyj¹tkowo mo¿na zaniechaæ wprowadzenia stanu wojennego, je¿eli stan wojny zo-
sta³ og³oszony ze wzglêdu na konieczno�æ wywi¹zania siê z zobowi¹zañ sojuszniczych wobec
innego pañstwa i dzia³ania wojenne tocz¹ siê z dala od granic Rzeczypospolitej Polskiej lub
maj¹ ograniczony charakter.

7 Na temat ró¿niæ miêdzy stanem wojennym a stanem wojny zob. wiêcej: K. Prokop,
Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, �Pañstwo i Prawo� 2002, Nr 3, s. 23 i n.

8 M. Surmañski, Pojêcie �czas wojny� oraz problemy wynikaj¹ce z jego niedookre�lono-
�ci w polskim systemie prawnym, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2014, Nr 2, s. 95 i n.

9 Stan wojny mo¿e natomiast obowi¹zywaæ w relacjach miêdzy pañstwami, mimo ¿e
dzia³ania zbrojne uleg³y zakoñczeniu.

10 W. Kozielewicz, S¹dy wyj¹tkowe w czasie wojny oraz postêpowanie karne wojenne
� uwagi de lege ferenda, (w:) K. Dunaj, M. Stepnowska (red.), Wymiar sprawiedliwo�ci
w Si³ach Zbrojnych, Warszawa 2014, s. 96 i n.
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Na mocy przeprowadzonej kilka miesiêcy temu nowelizacji u.p.o.o.11

Prezydent otrzyma³ kompetencjê ustalenia, ¿e zaistnia³ lub skoñczy³ siê czas
wojny. Nale¿y uznaæ, ¿e ustawodawca przekroczy³ w tym przypadku swoje
uprawnienia z racji na fakt, ¿e Konstytucja do�æ wyra�nie wypowiada siê
w przedmiocie automatycznego zaistnienia czasu wojny, nie ma wiêc powo-
du, dla którego Prezydent mia³by dysponowaæ takim uprawnieniem. Co wiê-
cej, zaniechanie przez Prezydenta og³oszenia czasu wojny mo¿e przynie�æ
niepowetowane szkody, je¿eli przyst¹pienie Naczelnego Dowódcy do realiza-
cji jego ustawowych zadañ mia³oby byæ uzale¿nione od wydania odpowied-
niego postanowienia przez Prezydenta. Trzeba równie¿ mieæ na uwadze, ¿e
og³oszenie czasu wojny z konieczno�ci musi nast¹piæ po faktycznej napa�ci
wroga na terytorium Rzeczypospolitej, za� Naczelny Dowódca musi mieæ
mo¿liwo�æ udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na dokonany akt przy
pomocy podleg³ych mu jednostek Si³ Zbrojnych. Nowelizuj¹c u.p.o.o. usta-
wodawca postawi³ Naczelnego Dowódcê przed nastêpuj¹cym wyborem: albo
pope³ni delikt konstytucyjny, za który mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzial-
no�ci przed Trybuna³em Stanu (art. 198 ust. 1 Konstytucji) albo narazi pañ-
stwo polskie na utratê niepodleg³o�ci lub przynajmniej na zagro¿enie inte-
gralno�ci terytorialnej w imiê respektowania zasady legalizmu (art. 7
Konstytucji)12.

14.2.14.2.14.2.14.2.14.2. Przesłanki wprowadzenia stanu wojennegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wojennegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wojennegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wojennegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wojennego

Wyró¿nienie kategorii stanu nadzwyczajnego w Konstytucji RP nast¹pi-
³o stosownie do kryterium �ród³a zagro¿enia. Stan wojenny jest instytucj¹
s³u¿¹c¹ ochronie przed klasycznym zagro¿eniem zewnêtrznym (napa�ci¹
zbrojn¹ ze strony innego pañstwa). Stosownie do postanowieñ art. 229 Kon-
stytucji mo¿e byæ wprowadzony w razie zaistnienia jednej z trzech przes³a-
nek: zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, zbrojnej napa�ci na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, lub te¿ wynikaj¹cej z umowy miêdzynarodowej
konieczno�ci wywi¹zania siê z obowi¹zku wspólnej obrony przeciwko agre-
sji. Przes³anki wprowadzenia stanu wojennego musz¹ byæ interpretowane
w kontek�cie art. 228 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z jego postanowieniami
stan nadzwyczajny mo¿e byæ wprowadzony tylko w razie wyst¹pienia sytu-
acji szczególnych zagro¿eñ, je¿eli zwyk³e �rodki konstytucyjne oka¿¹ siê nie-
wystarczaj¹ce. W przypadku stanu wojennego oznacza to tyle, ¿e nie mo¿na

11 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 529).

12 Por. M. Szewczyk, Zwierzchnictwo Prezydenta nad Si³ami Zbrojnymi RP w czasie
wojny, �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2015, Nr 2, s. 91�92.
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go wprowadziæ, dopóki terytorium Rzeczypospolitej nie stanie siê obiektem
zbrojnej agresji i to o takich rozmiarach, ¿e do odparcia napa�ci nie wystar-
cz¹ si³y s³u¿¹ce ochronie granicy pañstwowej (Stra¿ Graniczna, ewentualnie
oddzia³y lub pododdzia³y Si³ Zbrojnych przeznaczone do jej wsparcia). Trud-
no natomiast w kontek�cie stanu wojennego mówiæ o niewystarczalno�ci
zwyk³ych �rodków konstytucyjnych, skoro zagro¿enie ma charakter zewnêtrz-
ny, a mo¿liwo�ci przeciwstawienia siê mu � za wyj¹tkiem �rodków dyploma-
tycznych � s¹ ograniczone.

Pierwsza z przes³anek wprowadzenia stanu wojennego, o której mowa
w art. 229 Konstytucji, tj. zewnêtrzne zagro¿enie pañstwa, nie poddaje siê
�cis³ej interpretacji. Oceny tej nie zmienia do�æ nieudolna próba jej sprecy-
zowania przez ustawê z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podle-
g³o�ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej13. Z pewno�ci¹ prze-
s³anka zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa ma charakter prewencyjny, tzn.
umo¿liwia wprowadzenie stanu wojennego, zanim dzia³ania zbrojne obejm¹
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mo¿e byæ równie¿ i tak, ¿e pañstwo
polskie nie jest wprost nara¿one na agresjê (nie ma w przepisie przes³anki
bezpo�rednio�ci jak w przypadku art. 136 Konstytucji14). Natomiast nie po-
winien ulegaæ w¹tpliwo�ci militarny charakter owego zagro¿enia15. Dlatego
te¿ nad wyraz krytycznie nale¿y oceniæ decyzjê ustawodawcy, który na mocy
nowelizacji u.s.woj. z 2011 r.16 uzna³, ¿e przez zewnêtrzne zagro¿enie pañ-
stwa nale¿y rozumieæ m.in. dzia³ania godz¹ce w wa¿ny interes gospodarczy
Rzeczypospolitej Polskiej. Zastrze¿enia, choæ zupe³nie innej natury, budzi
równie¿ wprowadzony do ustawy przepis o �dzia³aniach w cyberprzestrze-
ni�17. Pust¹ warto�æ normatywn¹ stanowi przepis o mo¿liwo�ci zaistnienia
zewnêtrznego zagro¿enia wskutek dzia³añ terrorystycznych. Z punktu wi-
dzenia wyk³adni przepisów konstytucyjnych �ród³em zagro¿enia mog¹ byæ
dzia³ania o ró¿nym charakterze (równie¿ w przestrzeni informatycznej, ale

13 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.
14 Przepis ten traktuje o mo¿liwo�ci podjêcia przez Prezydenta � na wniosek Prezesa

Rady Ministrów � decyzji o u¿yciu Si³ Zbrojnych do obrony pañstwa lub og³oszenia powszech-
nej (czê�ciowej) mobilizacji w razie zaistnienia zewnêtrznego, bezpo�redniego zagro¿enia
pañstwa.

15 Por. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, (w:) W. Kitler, M. Czuryk,
M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ ogólna, Warszawa
2013, s. 176.

16 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kom-
petencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 222, poz. 1323).

17 Z najnowszej literatury przedmiotu zob. zw³aszcza J. Rzucid³o, J. Wêgrzyn, Stany
nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagro¿enia pañstwa w cyberprzestrzeni, �Przegl¹d Prawa
Konstytucyjnego� 2015, Nr 5, s. 131 i n.
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nie w rzeczywisto�ci wirtualnej � jak chce tego ustawodawca), za� podkre-
�lanie mo¿liwo�ci ich wyst¹pienia przez ustawodawcê bardziej przypomina
zaklinanie rzeczywisto�ci ni¿ rzeczywist¹ próbê legislacyjnego zmierzenia
siê z mo¿liwymi zagro¿eniami (przede wszystkim terrorystycznymi)18.

Ocena powsta³ego zagro¿enia nale¿y do organów w³adzy pañstwowej
podejmuj¹cych decyzjê o wprowadzeniu stanu wojennego, tj. do Rady Mini-
strów i Prezydenta. Niezale¿nie od interpretacji zewnêtrznego zagro¿enia oraz
jego wyj¹tkowo�ci ocenianej z perspektywy ogólnych przes³anek wprowadze-
nia stanu nadzwyczajnego nale¿y wzi¹æ pod uwagê zasadê proporcjonalno�ci
i celowo�ci (art. 228 ust. 5 Konstytucji)19. Wymaga wiêc odpowiedzi pytanie,
czy akt wprowadzenia stanu wojennego odpowiada stopniowi zagro¿enia oraz
czy s³u¿y przywróceniu normalnego funkcjonowania pañstwa20. Poniewa¿
jednak przes³anka zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa ma charakter ogólniko-
wy, Rada Ministrów i Prezydent dysponuj¹ do�æ szerokim zakresem swobody.

W miarê �ci�le mo¿na natomiast zinterpretowaæ dwie pozosta³e przes³anki
wprowadzenia stanu wojennego. Pomoc¹ s³u¿y pos³u¿enie siê przez twórców
Konstytucji identyczn¹ przes³ank¹ zbrojnej napa�ci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zobowi¹zaniem do wspólnej obrony przeciwko agresji do
okre�lenia warunków og³oszenia stanu wojny (art. 116 Konstytucji)21. Ustro-

18 Zob. tak¿e M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeñstwo w cyberprzestrzeni. Zagro¿enia
i wyzwania dla Polski � zarys problemu, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2012, Nr 2, s. 132�133;
M. Szy³kowska, Wybrane regulacje prawne cyberbezpieczeñstwa, �Bezpieczeñstwo i Admini-
stracja� 2014, Nr 4, s. 127 i n.; M. Berdel-Dudziñska, Pojêcie cyberprzestrzeni we wspó³cze-
snym polskim porz¹dku prawnym, �Przegl¹d Prawa Publicznego� 2012, Nr 2, s. 19 i n.;
M. Frañczuk, Zagro¿enie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego dzia³aniami w cyberprze-
strzeni jako przes³anka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzglêdnie-
niem bezpieczeñstwa finansowego, �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie� 2014, Nr 2, s. 71 i n.

19 Zob. M. Brzeziñski, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007,
s. 173�175.

20 Literalnie rzecz ujmuj¹c, do momentu dokonania zbrojnej napa�ci pañstwo funkcjo-
nuje (wzglêdnie) normalnie. Z tego te¿ powodu zapewne ustrojodawca w art. 228 ust. 5
� konstruuj¹c istotê zasady celowo�ci � traktuje o dzia³aniach podjêtych w wyniku wprowa-
dzenia stanu nadzwyczajnego. Niemniej w doktrynie zosta³o ju¿ dawno ustalone, ¿e zasadê
celowo�ci (podobnie jak zasadê proporcjonalno�ci) nale¿y traktowaæ maksymalnie szeroko,
tzn. w odniesieniu do ka¿dego aktu podjêtego w zwi¹zku z re¿imem stanu nadzwyczajnego,
a wiêc równie¿ jego wprowadzenia. Podtrzymuj¹c przychylny stosunek do tej tezy autor w
rozwa¿anym problemie pragnie wskazaæ, ¿e równie¿ samo pojêcie �normalno�ci� nale¿y uj-
mowaæ szeroko. Trudno mówiæ o normalnym funkcjonowaniu pañstwa w warunkach psy-
chozy wojennej, spodziewanego ataku, a zw³aszcza og³oszonej mobilizacji, która mo¿e po-
przedzaæ wprowadzenie stanu wojennego.

21 Ró¿nica miêdzy postanowieniami art. 116 i 228 Konstytucji dotyczy u¿ycia w pierw-
szym z tych przepisów liczby mnogiej (��gdy z umów miêdzynarodowych wynika zobo-
wi¹zanie do wspólnej obrony przeciwko agresji�), podczas gdy przes³anka wprowadzenia sta-
nu wojennego zosta³a okre�lona nastêpuj¹co: ��gdy z umowy miêdzynarodowej wynika
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jodawca nawi¹zuje w ten sposób do uznanego przez prawo miêdzynarodowe
prawa ka¿dego pañstwa do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej (art. 51
Karty Narodów Zjednoczonych). Dlatego te¿ pomoc¹ przy interpretacji wa-
runków og³oszenia stanu wojny (wprowadzenia stanu wojennego) jest Rezolucja
Nr 3314 Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1974) w sprawie definicji agresji22.

14.3.14.3.14.3.14.3.14.3. TTTTTryb wprowadzenia stanu wojennegoryb wprowadzenia stanu wojennegoryb wprowadzenia stanu wojennegoryb wprowadzenia stanu wojennegoryb wprowadzenia stanu wojennego

O wprowadzeniu stanu wojennego decyduje Prezydent na wniosek Rady
Ministrów (art. 229 Konstytucji), za� decyzja egzekutywy podlega weryfika-
cji przez Sejm w trybie art. 231 Konstytucji. Ciê¿ar i g³ówna odpowiedzial-
no�æ za wprowadzenie stanu wojennego spoczywa w pierwszej kolejno�ci na
barkach Rady Ministrów. Jest ona organem uruchamiaj¹cym tryb wprowa-
dzenia stanu wojennego, co wynika z faktu, ¿e zapewnia bezpieczeñstwo
zewnêtrzne pañstwa i sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronno-
�ci kraju (art. 146 ust. 4, pkt 8 i 11 Konstytucji). W momencie, gdy powsta³e
zagro¿enie przybiera charakter szczególny i nie da siê go usun¹æ przy pomo-
cy zwyk³ych �rodków konstytucyjnych (art. 228 ust. 1) prawem i obowi¹z-
kiem rz¹du jest zainicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do uruchomienia �rod-
ków ekstraordynaryjnych23 . Decyzjê o wprowadzeniu stanu wojennego
podejmuje jednak Prezydent, gdy¿ pe³ni on funkcjê stra¿nika suwerenno�ci
i bezpieczeñstwa pañstwa (art. 126 ust. 2 Konstytucji). Konieczno�æ osi¹-
gniêcia porozumienia miêdzy dwoma organami egzekutywy stanowi zabez-
pieczenie przed pochopno�ci¹ dzia³añ ze strony rz¹dz¹cych24.

Stan wojenny, zgodnie z postanowieniami art. 228 ust. i art. 229, jest
wprowadzany w drodze rozporz¹dzenia, podlegaj¹cego dodatkowemu poda-
niu do publicznej wiadomo�ci. Dlatego te¿ Rada Ministrów, kieruj¹c do Pre-
zydenta wniosek25, powinna do³¹czyæ projekt rozporz¹dzenia o wprowadze-

zobowi¹zanie do wspólnej obrony przeciwko agresji�. Z rozbie¿no�ci owej nie nale¿y jednak
wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cych konsekwencji. Próba podjêta w tym kierunku mo¿e bowiem
prowadziæ do paradoksalnych wniosków, np. ¿e w �wietle art. 116 Traktat Pó³nocnoatlan-
tycki nie jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do wywi¹zania siê z zobowi¹zañ wobec sojuszników z
NATO, skoro jest jedn¹ umow¹. Nie jest chyba tak, ¿e ustrojodawca oczekuje potwierdzenia
postanowieñ Traktatu w umowach bilateralnych.

22 Zob. wiêcej: K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej�,
s. 51�52.

23 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP�, s. 174.
24 Tam¿e, s. 176�177.
25 Ustawa o stanie wojennym okre�la obligatoryjn¹ tre�æ wniosku Rady Ministrów,

zob. M. Czuryk, Podstawy normatywne wprowadzenia, obowi¹zywania oraz zniesienia sta-
nu wojennego, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
w zarysie, Warszawa 2014, s. 271.
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niu stanu wojennego. Prezydent niezw³ocznie rozpatruje wniosek Rady Mi-
nistrów i wydaje rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia stanu wojennego
albo odmawia jego wydania. W rozporz¹dzeniu Prezydent okre�la przyczyny
wprowadzenia stanu wojennego, jego zasiêg terytorialny, a tak¿e
� w zakresie dopuszczonym przez ustawê � rodzaje ograniczeñ wolno�ci
i praw cz³owieka i obywatela. Rozporz¹dzenie Prezydenta wprowadzaj¹ce
stan wojenny podlega kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów.

Stan wojenny obowi¹zuje od dnia og³oszenia rozporz¹dzenia w Dzienni-
ku Ustaw. Niezale¿nie od tego tre�æ rozporz¹dzenia podawana jest � jak
wspomniano � w sposób dodatkowy do publicznej wiadomo�ci. Szczegó³owe
formy owej publikacji reguluj¹ przepisy ustawowe: chodzi o obwieszczenia
wojewody, rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz w inny sposób,
zwyczajowo przyjêty na danym obszarze.

Minister Spraw Zagranicznych obowi¹zany jest notyfikowaæ Sekreta-
rzowi Generalnemu ONZ i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wpro-
wadzenie i przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, a tak¿e jego zniesie-
nie. Obowi¹zek ten, przewidziany w art. 6 u.s.woj., wynika z zobowi¹zañ
Rzeczypospolitej Polskiej z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
i art. 4 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Rozporz¹dzenie Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego podlega
kontroli Sejmu (art. 231 Konstytucji). Rozporz¹dzenie musi byæ w ci¹gu
48 godzin od momentu podpisania go przez Prezydenta przedstawione Sej-
mowi, który �niezw³ocznie� rozpatruje ten akt. Sejm mo¿e odrzuciæ rozpo-
rz¹dzenie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów26. Uchwa³a Sejmu jest publiko-
wana w Dzienniku Ustaw. Jej podjêcie równoznaczne jest z zakoñczeniem
stanu wojennego, z moc¹ ex nunc, tzn. od momentu wej�cia w ¿ycie (og³osze-
nia) uchwa³y. Je¿eli wiêc re¿im stanu wojennego zacz¹³ obowi¹zywaæ, wszyst-
kie skutki prawne zwi¹zane z tym faktem zachowuj¹ wa¿no�æ.

14.4.14.4.14.4.14.4.14.4. Zasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznej
w czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennego

Wprowadzenie stanu wojennego skutkuje zmian¹ funkcjonowania ca³e-
go aparatu pañstwowego. Niemniej Konstytucja RP nie przewiduje zasadni-
czych zmian w organizacji w³adz pañstwowych w czasie stanu wojennego.
Szczególn¹ trosk¹ ustrojodawcy cieszy siê ochrona pozycji ustrojowej parla-
mentu, jako ¿e cech¹ stanu nadzwyczajnego jest naturalna tendencja do sku-

26 Por. N. Moch, Kompetencyjne aspekty kierowania bezpieczeñstwem narodowym przez
organy w³adzy ustawodawczej w stanie wojennym, �Bezpieczeñstwo i Administracja� 2014,
Nr 4, s. 18.
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piania w³adzy pañstwowej w rêkach egzekutywy27. Dlatego te¿ Konstytucja
RP zakazuje w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ci¹gu 90 dni po jego
zakoñczeniu skrócenia kadencja Sejmu28, a je¿eli na ten okres wypada³by
koniec kadencji parlamentu, nie mog¹ byæ przeprowadzone wybory i kaden-
cja ulega odpowiedniemu przed³u¿eniu29. Sejm w czasie stanu wojennego
ma do wype³nienia wa¿n¹ rolê, zw³aszcza na polu kontrolowania dzia³añ
egzekutywy w sferze obrony pañstwa. Niemniej Konstytucja przewiduje
równie¿ pewne ograniczenie jego kompetencji. Mianowicie z mocy postano-
wieñ art. 228 ust. 6 Sejm nie mo¿e zmieniæ Konstytucji, ordynacji wybor-
czych do Sejmu, Senatu i organów samorz¹du terytorialnego oraz ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej30, jak równie¿ ustaw o stanach nad-
zwyczajnych31. Sejm nie mo¿e równie¿ zarz¹dziæ referendum ogólnokrajo-
wego32.

Konstytucja przewiduje sytuacjê, w której Sejm nie bêdzie mia³ fizycz-
nej mo¿liwo�ci wype³niania swoich funkcji z powodu braku mo¿liwo�ci ze-
brania siê na posiedzenie. W takich okoliczno�ciach z mocy art. 234 Konsty-
tucji Prezydent � dzia³aj¹c na wniosek Rady Ministrów � wydaje rozporz¹dzenia
z moc¹ ustawy w zakresie i w granicach okre�lonych w art. 228 ust. 3�533.

27 M. Brzeziñski, Konstytucjonalizacja pozycji ustrojowej parlamentu w sytuacjach szcze-
gólnych zagro¿eñ pañstwa, (w:) T. Mo³dawa, J. Szymanek (red.), Parlamentaryzm w �wiecie
wspó³czesnym. Miêdzy ide¹ a rzeczywisto�ci¹, Warszawa 2011, s. 375.

28 Zakaz ten ma charakter bezwzglêdny, odnosi siê równie¿ do sytuacji okre�lonej
w art. 155 ust. 2 Konstytucji, tj. skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta w razie nie-
udzielenia przez Sejm wotum zaufania Radzie Ministrów powo³anej w trzeciej, ostatniej
przewidzianej przez Konstytucjê procedurze. W normalnych warunkach funkcjonowania
pañstwa na Prezydencie ci¹¿y konstytucyjny obowi¹zek skrócenia kadencji Sejmu w razie
zaistnienia powy¿szej okoliczno�ci.

29 Jest to jedyna okoliczno�æ umo¿liwiaj¹ca przed³u¿enie kadencji Sejmu w �wietle
postanowieñ Konstytucji RP.

30 Po wej�ciu w ¿ycie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 ze zm.) nie istniej¹ ju¿ ordynacje wyborcze okre�laj¹ce tryb wyboru poszczególnych
organów w³adzy publicznej.

31 Zakaz zmiany ustaw o stanach nadzwyczajnych budzi pewne kontrowersje. Na po-
zytywn¹ ocenê zas³uguje powstrzymanie w ten sposób ustawodawcy od przyznawania do-
datkowych uprawnieñ organom w³adzy wykonawczej, a zw³aszcza nieuzasadnionych ogra-
niczeñ praw i wolno�ci jednostki. Mo¿na jednak przewidzieæ, ¿e ustanowione regulacje ustawy
o stanie wojennym oka¿¹ siê nieskuteczne, a nie bêdzie mo¿liwo�ci ich modyfikacji. Inn¹
kwesti¹ jest zwi¹zek komentowanego zakazu z wyk³adni¹ art. 234 ust. 1 Konstytucji
w obszarze materii rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy. Zob. K. Prokop, O dopuszczalno�ci oraz
zakresie przedmiotowym rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy w czasie stanu wojennego, �Przegl¹d
Sejmowy� 2002, Nr 3, s. 54�55.

32 Zakaz taki wynika z art. 228 ust. 7 Konstytucji RP.
33 K. Eckhardt, Rozporz¹dzenie z moc¹ ustawy w �wietle art. 234 Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (w:) J. Buczkowski, J. Pos³uszny (red.), Prawo
� administracja � gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej,
Przemy�l 2001, s. 126 i n.; M. Radajewski, Rozporz¹dzenie z moc¹ ustawy � wybrane problemy,
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Wskazany przepis jest jedynym � na tle Konstytucji RP z 1997 r. � przeja-
wem tzw. ustawodawstwa delegowanego, czyli prawa wydawania aktów
o randze ustawy (dekretów) przez organy egzekutywy. Oprócz wprowadze-
nia stanu wojennego potrzebne jest równie¿ stwierdzenie, ¿e zaistnia³ drugi
� wspomniany wy¿ej � warunek, o którym mowa w art. 234 ust. 1, tj. nie-
mo¿no�æ zebrania siê Sejmu na posiedzenie. Warto podkre�liæ, ¿e chodzi tu
tylko o Sejm, a nie Senat. Nale¿y uznaæ, ¿e Sejm nie mo¿e zebraæ siê na
posiedzenie wtedy, gdy nie jest w stanie (z powodów faktycznych, a nie praw-
nych) zebraæ siê grupa dwustu trzydziestu pos³ów, gdy¿ tylko wtedy Sejm
zdolny jest do uchwalania ustaw (art. 120 Konstytucji)34.

Je¿eli zajd¹ oba wspomniane warunki, Rada Ministrów mo¿e wyst¹piæ
do Prezydenta z wnioskiem o wydanie rozporz¹dzenia z moc¹ ustawy o okre-
�lonej tre�ci. Rozporz¹dzenia podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Sejm na naj-
bli¿szym posiedzeniu i maj¹ charakter �róde³ prawa powszechnie obowi¹zu-
j¹cego35. Moc prawna rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy jest równa ustawom,
niemniej pamiêtaæ nale¿y, ¿e s¹ one stanowione w zakresie i w granicach
okre�lonych w art. 228 ust. 3�5 Konstytucji. Oznacza to w szczególno�ci, ¿e
rozporz¹dzenia z moc¹ ustawy mog¹ okre�laæ zasady dzia³ania organów w³a-
dzy publicznej oraz zakres dopuszczalnych ograniczeñ praw i wolno�ci jed-
nostki w czasie stanu wojennego. Nie mog¹ jednak, zgodnie z art. 227 ust. 6
Konstytucji, dokonywaæ zmian w ustawie o stanie wojennym.

Poza mo¿liwo�ci¹ realizacji uprawnieñ ustawodawczych przez egzeku-
tywê Konstytucja RP nie przewiduje zasadniczych zmian w funkcjonowaniu
aparatu pañstwowego36. Nawet w razie dokonania zbrojnej agresji przejêcie
obowi¹zków przez Naczelnego Dowódcê Si³ Zbrojnych oraz mo¿liwo�æ uru-
chomienia s¹downictwa wyj¹tkowego lub trybu dora�nego formalnie wi¹¿e
siê � jak wskazano wy¿ej � z zaistnieniem czasu wojny, a nie wprowadze-
niem stanu wojennego. W ka¿dej innej sferze funkcjonowania pañstwa orga-
ny w³adzy publicznej maj¹ funkcjonowaæ w ramach dotychczasowych struk-
tur i kompetencji, za� ustawa � stosownie do dyspozycji art. 228 ust. 3
Konstytucji � mo¿e okre�laæ jedynie zasady ich dzia³ania w czasie stanu

(w:) M. Zubik, R. Puchta (red.), �ród³a prawa z perspektywy piêtnastu lat obowi¹zywania
Konstytucji, Warszawa 2013, s. 89 i n.

34 Podobnie nale¿y odczytywaæ ten warunek w art. 116 Konstytucji, w �wietle którego
niemo¿no�æ zebrania siê Sejmu na posiedzenie oznacza mo¿liwo�æ og³oszenia stanu wojny
przez Prezydenta.

35 J. Jaskiernia, Akty normatywne w stanach nadzwyczajnych, (w:) A. Szmyt (red.),
Konstytucyjny system �róde³ prawa w praktyce, Warszawa 2005, s. 145; P. Ba³a, Stan woj-
ny�, s. 19.

36 M. Bo¿ek, Zasady dzia³ania organów w³adzy wykonawczej w stanach nadzwyczaj-
nych, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warszawa 2011, s. 76 i n.
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wojennego. Rola ustawodawcy jest wiêc ograniczona. Nie mo¿e on przewidy-
waæ zmian w strukturze aparatu pañstwowego, a jedynie okre�laæ �zasady
dzia³ania� organów w³adzy publicznej.

Najwa¿niejsze znaczenie maj¹ przepisy okre�laj¹ce zasady kierowania
obron¹ pañstwa w razie dokonania zbrojnej agresji. Jak wiadomo, Konstytu-
cja przewiduje na wypadek zaistnienia takiej okoliczno�ci, obowi¹zek powo-
³ania Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych (art. 134 ust. 4). Ustrojodawca nie
okre�la natomiast tak istotnej rzeczy, jak kierowanie obron¹ pañstwa, pozo-
stawiaj¹c j¹ do uregulowania w akcie ni¿szego rzêdu.

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 4b u.p.o.o. Prezydent kieruje obron¹
pañstwa37, we wspó³dzia³aniu z Rad¹ Ministrów, z chwil¹ mianowania Na-
czelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i przejêcia przez niego dowodzenia38. Szcze-
gó³owe kompetencje Prezydenta zwi¹zane z obron¹ pañstwa okre�la art. 10
ust. 2 u.s.woj. Zgodnie z jego postanowieniami Prezydent, dzia³aj¹c na wnio-
sek Rady Ministrów, postanawia o przej�ciu organów w³adzy publicznej na
okre�lone stanowiska kierowania oraz o stanach gotowo�ci bojowej Si³ Zbroj-
nych, jak równie¿ okre�la zadania Si³ Zbrojnych. Z kolei dzia³aj¹c na wnio-
sek Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych Prezydent zatwierdza plany opera-
cyjnego u¿ycia Si³ Zbrojnych oraz uznaje okre�lone obszary Rzeczypospolitej
Polskiej za strefy bezpo�rednich dzia³añ wojennych39.

Rada Ministrów, jako organ wspó³dzia³aj¹cy z Prezydentem w obronie
pañstwa, zarz¹dza uruchomienie systemu kierowania obron¹ pañstwa oraz
przej�cie na wojenne zasady dzia³ania organów w³adzy publicznej. Ponadto
Rada Ministrów okre�la, na wniosek Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych,
zasady dzia³ania organów w³adzy publicznej w strefie bezpo�rednich dzia-

37 Z punktu widzenia teoretycznego kierowanie obron¹ pañstwa polega na podejmo-
waniu dzia³añ przez organy egzekutywy w zakresie koordynacji wykorzystania si³ i �rod-
ków bêd¹cych w dyspozycji pañstwa, N. Moch, Kierowanie bezpieczeñstwem narodowym,
obron¹ narodow¹ i obron¹ pañstwa � pojêcia i wzajemne relacje, (w:) W. Kitler, M. Marsza-
³ek (red.), Bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe wobec wyzwañ wspó³czesnego �wiata,
Warszawa 2014, s. 35.

38 Przepis zosta³ wprowadzony na mocy ustawy nowelizuj¹cej z dnia 5 marca 2015 r.
Równocze�nie ustawodawca skre�li³ art. 10 ust. 1 u.s.woj. zgodnie z którym je¿eli w czasie
stanu wojennego wyst¹pi³a konieczno�æ obrony pañstwa, obron¹ t¹ kierowa³ Prezydent we
wspó³dzia³aniu z Rad¹ Ministrów. Trudno zrozumieæ racjonalno�æ tej zmiany. Formalnie
rzecz bior¹c zerwanie zwi¹zku obrony pañstwa ze stanem wojennym odpowiada duchowi
art. 136 Konstytucji, który pozwala na u¿ycie Si³ Zbrojnych bez zwi¹zku z wprowadzeniem
stanu wojennego. Z drugiej jednak strony, trudno sobie wyobraziæ sytuacjê, w której Prezy-
dent kierowa³by obron¹ pañstwa (co jest równoznaczne z zaistnieniem czasu wojny), nie
wprowadzaj¹c równocze�nie stanu wojennego. Musi te¿ niepokoiæ zwi¹zanie kierowania
obron¹ pañstwa z przejêciem dowodzenia Si³ami Zbrojnymi przez Naczelnego Dowódcê Si³
Zbrojnych, zw³aszcza je�li zasz³aby zw³oka w jego powo³aniu.

39 Zob. tak¿e: M. Karpiuk, Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyj¹tko-
wego, �Studia Prawnicze i Administracyjne� 2015, Nr 3, s. 5.
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³añ wojennych. Mo¿e tak¿e zawiesiæ funkcjonowanie organów w³adzy pu-
blicznej w strefie bezpo�rednich dzia³añ wojennych oraz przekazaæ organom
wojskowym okre�lone kompetencje organów w³adzy publicznej w strefie bez-
po�rednich dzia³añ wojennych40. Je¿eli w czasie stanu wojennego Rada Mi-
nistrów nie mo¿e zebraæ siê na posiedzenie, konstytucyjne kompetencje Rady
Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów.

Ustawa o stanie wojennym okre�la równie¿ kompetencje Ministra Obro-
ny Narodowej. W �wietle art. 12 dokonuje on oceny zagro¿eñ wojennych
i mo¿liwo�ci obronnych, formu³uje i przedstawia w³a�ciwym organom propo-
zycje dotycz¹ce obrony pañstwa, koordynuje realizacjê zadañ organów admi-
nistracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cych z za-
dañ dotycz¹cych obrony pañstwa, przedstawia w³a�ciwym organom potrzeby
w zakresie �wiadczeñ organów pañstwowych i jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, przedsiêbiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fi-
zycznych, na rzecz si³ zbrojnych i obrony pañstwa, sprawuje ogólny nadzór
nad realizacj¹ zadañ obronnych wykonywanych przez organy administracji
rz¹dowej i jednostki samorz¹du terytorialnego oraz organizuje mobilizacyj-
ne rozwiniêcie, uzupe³nianie i wyposa¿anie si³ zbrojnych41.

Na terenie województwa realizacj¹ zadañ obronnych i obron¹ cywiln¹
kieruje wojewoda. Do niego nale¿y ocena zagro¿eñ, wprowadzanie niezbêd-
nych ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki, koordynowanie i kontrolowanie
zadañ wynikaj¹cych z przepisów stanu wojennego. Wojewoda mo¿e tak¿e
nak³adaæ zadania i nakazywaæ jednostkom samorz¹du terytorialnego doko-
nywanie okre�lonych wydatków (art. 13 u.s.woj.). W zakresie wymienionych
dzia³añ wojewodzie s¹ podporz¹dkowane wszystkie jednostki organizacyjne
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dzia³aj¹ce na obszarze województwa
oraz inne si³y i �rodki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wyko-
nywania zadañ zwi¹zanych z obron¹ pañstwa i województwa, a tak¿e zwi¹-
zanych z obron¹ cywiln¹.

Artyku³ 14 ustawy o stanie wojennym przewiduje, ¿e je¿eli organy gmi-
ny, powiatu lub samorz¹du województwa nie wykazuj¹ dostatecznej sku-
teczno�ci w wykonywaniu zadañ publicznych lub w realizacji dzia³añ wyni-
kaj¹cych z przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego, Prezes Rady
Ministrów, na wniosek w³a�ciwego wojewody, mo¿e zawiesiæ te organy do
czasu zniesienia stanu wojennego lub na czas okre�lony i ustanowiæ w ich
miejsce zarz¹d komisaryczny sprawowany przez komisarza rz¹dowego. Ko-

40 Art. 11 ust. 1 u.s.woj.
41 Zob. M. Karpiuk, Zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej w czasie sta-

nów nadzwyczajnych � ujêcie normatywne, (w:) W. Kitler (red.), Minister Obrony Narodowej
i Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeñstwem narodowym RP,
Warszawa 2013, s. 95 i n.
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misarza rz¹dowego powo³uje i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na wniosek
wojewody. Komisarz rz¹dowy z dniem powo³ania przejmuje wykonywanie
zadañ i kompetencji zawieszonych organów gminy, powiatu lub samorz¹du
województwa. Stan zawieszenia organów gminy, powiatu lub samorz¹du
województwa ustaje z up³ywem czasu okre�lonego przez Prezesa Rady Mini-
strów oraz z mocy prawa z dniem zniesienia stanu wojennego42.

Je¿eli w czasie stanu wojennego zaistnieje czas wojny, obowi¹zki przej-
muje Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.s.woj. pod-
lega on bezpo�rednio (tzn. z pominiêciem Ministra Obrony Narodowej � por.
art. 134 ust. 2 Konstytucji) Prezydentowi. Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych
dowodzi Si³ami Zbrojnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, podporz¹dko-
wanymi mu zgodnie z narodowymi planami u¿ycia Si³ Zbrojnych do obrony
pañstwa. Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych dowodzi podporz¹dkowanymi mu
si³ami w celu odparcia zbrojnej napa�ci na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej43 oraz zapewnia wspó³dzia³anie podleg³ych mu Si³ Zbrojnych z si³ami
sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu dzia³añ wojennych. Naczelny
Dowódca ponadto okre�la, w ramach swojej w³a�ciwo�ci, potrzeby Si³ Zbroj-
nych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarn¹ czê�æ systemu obronnego
pañstwa oraz wyznacza organy wojskowe do realizacji zadañ administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej w strefie bezpo�rednich dzia³añ wojennych, jak
równie¿ okre�la ich zadania i kompetencje, chyba ¿e zosta³y one ustalone
przez Radê Ministrów na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 u.s.woj. Naczelny
Dowódca Si³ Zbrojnych przejmuje dowodzenie podporz¹dkowanymi mu si³a-
mi z chwil¹ jego mianowania przez Prezydenta, o ile Prezydent nie okre�li
innego terminu przejêcia dowodzenia.

Niezale¿nie od w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z prawnym ukszta³towaniem
pozycji Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych, sama jego instytucja zas³uguje
na zdecydowan¹ krytykê. Mimo ¿e niezwykle zas³u¿ona w przesz³o�ci, na tle
Konstytucji z 1997 r. nie znajduje uzasadnienia. Nie jest zw³aszcza jasna
rola, jak¹ ma do odegrania Naczelny Dowódca. Je�li powa¿nie traktowaæ
zasadê cywilnej i demokratycznej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi, nie mo¿e
on mieæ wp³ywu na ustalanie polityki obronnej pañstwa. Tymczasem ustro-
jodawca, przewiduj¹c konstytucyjn¹ odpowiedzialno�æ Naczelnego Dowódcy
Si³ Zbrojnych (art. 198 ust. 1), wprowadza wra¿enie, jakby mia³ on do ode-
grania jak¹� rolê w tej mierze, b¹d� te¿ zast¹piæ Ministra Obrony Narodo-
wej w sprawowaniu bezpo�redniego zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi.
Przyjêcie powy¿szej konstrukcji � choæ niezwykle atrakcyjne z punktu wi-

42 M. Karpiuk, Miejsce samorz¹du terytorialnego w przestrzeni bezpieczeñstwa narodo-
wego, Warszawa 2014, s. 240.

43 Inaczej twierdzi M. Szewczyk (Zwierzchnictwo�, s. 95), który uwa¿a, ¿e komento-
wany przepis upowa¿nia Naczelnego Dowódcê do dowodzenia ca³o�ci¹ Si³ Zbrojnych.
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dzenia tre�ci art. 134 ust. 2 i 4 Konstytucji � jest niemo¿liwe, jako ¿e Naczel-
ny Dowódca, jako zawodowy wojskowy, jest sam czê�ci¹ Si³ Zbrojnych,
w zwi¹zku z tym nie mo¿e pe³niæ funkcji ich zwierzchnika.

Odrzucenie tezy o mo¿liwo�ci wspó³udzia³u Naczelnego Dowódcy Si³
Zbrojnych we wspó³kszta³towaniu polityki obronnej pañstwa lub sprawowa-
niu zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi w czasie wojny, powoduje, ¿e jego
rola w czasie konfliktu zbrojnego jest niezwykle problematyczna. Je�li bo-
wiem ma tylko �naczelnie dowodziæ� wojskiem, to funkcjê tê mo¿e z powo-
dzeniem sprawowaæ inny dowódca. Do niedawna � tj. reformy z 2013 r.44

� mo¿na by³o jednoznacznie wskazaæ na Szefa Sztabu Generalnego. W obec-
nym stanie prawnym w ogóle nie ma ¿adnego dowódcy, który w czasie poko-
ju dowodzi Si³ami Zbrojnymi w imieniu Ministra Obrony Narodowej. W ten
oto sposób stanowisko Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych w wyniku prze-
prowadzonych zmian ustawodawczych nagle zyska³o sens, co nie usuwa
w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z konstytucyjno�ci¹ wzmiankowanej ustawy.

Z punktu widzenia przepisów Konstytucji RP na temat instytucji Na-
czelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych rodz¹ siê interesuj¹ce zagadnienia zwi¹za-
ne z u¿yciem jednostek Wojska Polskiego do wspólnej obrony przeciwko agresji
w ramach Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego. Jest to kolejna w¹tpliwo�æ wi¹¿¹-
ca siê z potrzeb¹ utrzymywania instytucji Naczelnego Dowódcy Si³ Zbroj-
nych. Jak wskazano wy¿ej, jest on powo³ywany � zgodnie z dyspozycj¹ art.
134 ust. 4 � przez Prezydenta na wniosek Prezesa RM na �czas wojny�, czyli
okres faktycznych dzia³añ zbrojnych, tocz¹cych siê � o czym nie nale¿y zapo-
minaæ � na terytorium RP. Oznacza to, ¿e samo og³oszenie stanu wojny
z powodu konieczno�ci wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ do wspólnej obrony
przeciwko agresji, a nawet u¿ycie jednostek Wojska Polskiego w dzia³aniach
zbrojnych na terytorium innego pañstwa nie pozwala na powo³anie Naczel-
nego Dowódcy. Mo¿e to nast¹piæ dopiero w momencie przeniesienia walk na
terytorium pañstwa polskiego.

Niezale¿nie od praktycznej u¿yteczno�ci tej¿e konstrukcji rodz¹ siê okre-
�lone problemy natury prawnej. Skoro Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych po-
wo³ywany jest dopiero na �czas wojny�, jak ma wygl¹daæ jego relacja wzglê-
dem jednostek podleg³ych dowództwu Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego? Z ogó³u
przepisów konstytucyjnych wynika³oby bowiem, ¿e Naczelny Dowódca po-
wo³ywany jest w celu obrony integralno�ci terytorialnej RP. Z chwil¹ prze-
niesienia dzia³añ wojennych poza granice pañstwa polskiego nie istniej¹ dalej
podstawy do podtrzymywania jego dzia³alno�ci. Wspó³czesne techniki wo-
jenne pozwalaj¹ na objêcie dzia³aniami zbrojnymi terytorium w ka¿dej chwili

44 Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony
Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 852).
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ka¿dego pañstwa, zw³aszcza o takim po³o¿eniu geograficznym jak Polska.
Odczytuj¹c tekst Konstytucji mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e je¿eli uda siê wy-
przeæ wrogie oddzia³y z granic RP, koñczy siê �czas wojny�. A co np. w sytu-
acji ostrza³u rakietowego dokonanego z obszaru odleg³ego od granic Polski?
Czy na jego czas i ewentualnie dzia³ania odwetowe nale¿y powo³aæ Naczel-
nego Dowódcê Si³ Zbrojnych, a potem go odwo³aæ? Rozwa¿ania te prowadz¹
niebezpiecznie w kierunku argumentum ad absurdum. Jedynym wyj�ciem
jest przyjêcie � na tle art. 134 ust. 4 � innego rozumienia pojêcia �czas woj-
ny� ni¿ w art. 175 ust. 2. Nale¿a³oby je rozci¹gn¹æ równie¿ na okres u¿ycia
jednostek Wojska Polskiego za granic¹, zgodnie z przyjêtymi zobowi¹zania-
mi sojuszniczymi. Taka wyk³adnia stoi jednak w sprzeczno�ci z dyrektyw¹
to¿samo�ci znaczeniowej, przez co jest stosunkowo ³atwa do obalenia.

Dlatego te¿ � w przekonaniu pisz¹cego te s³owa � nie ma merytorycz-
nych (konstytucyjnych) przes³anek do utrzymywania instytucji Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych. W czasie dzia³añ wojennych, niezale¿nie od tego,
czy tocz¹ siê na obszarze terytorium RP, powinna obowi¹zywaæ struktura
dowodzenia Si³ami Zbrojnymi taka jak w czasie pokoju, ³¹cznie z utrzyma-
niem bezpo�redniego zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi przez Ministra
Obrony Narodowej. Zupe³nie inn¹ kwesti¹ jest odpowied� na pytanie, czy
struktura dowodzenia Si³ami Zbrojnymi stworzona w wyniku przeprowa-
dzonej reformy jest racjonalna i zda egzamin w warunkach prowadzenia
wojny obronnej.

14.5.14.5.14.5.14.5.14.5. Ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatela
w czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennegow czasie stanu wojennego

Najwa¿niejszym skutkiem wprowadzenia stanu wojennego jest ograni-
czenie praw i wolno�ci jednostki45. Do przesz³o�ci nale¿¹ ju¿ czasy, gdy inte-
res jednostki musia³ bezwzglêdnie ust¹piæ przed interesem pañstwa zgodnie
z zasad¹ salus rei publicae suprema lex esto46. Od po³owy XX wieku podsta-
wowe prawa i wolno�ci jednostki podlegaj¹ ochronie miêdzynarodowopraw-
nej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ pod tym wzglêdem dwa akty: Miêdzyna-
rodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejska Konwencja

45 K. Eckhardt, Stan�, s. 208 i n.; R. Kostrubiec, Ograniczenia wolno�ci i praw cz³o-
wieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych w polskim porz¹dku konstytucyjnym,
(w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014, s. 67 i 69.

46 M. Radajewski, Ochrona podstawowych praw i wolno�ci cz³owieka i obywatela jako
zasada stanów nadzwyczajnych, (w:) M. Jab³oñski, S. Jarosz-¯ukowska (red.), Aktualne
wyzwania ochrony wolno�ci i praw jednostki. Prace uczniów i wspó³pracowników dedykowa-
ne Profesorowi Bogus³awowi Banaszakowi, Wroc³aw 2014, s. 337 i n.
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o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno�ci. Oba przewiduj¹ mo¿-
liwo�æ zawieszenia podstawowych praw i wolno�ci jednostki w czasie stanu
nadzwyczajnego w formie tzw. klauzuli derogacyjnej (art. 4 Paktu oraz art. 15
Konwencji). Mowa w nich o �wyj¹tkowym niebezpieczeñstwie publicznym
zagra¿aj¹cym ¿yciu narodu�, które uzasadnia derogacjê47.

Zgodnie z art. 15 ust. Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka pañstwo-
strona Konwencji mo¿e uchyliæ siê od stosowania zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z tej¿e Konwencji w przypadku wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicz-
nego zagra¿aj¹cego ¿yciu narodu, w zakresie �ci�le odpowiadaj¹cym wymo-
gom sytuacji oraz pod warunkiem, ¿e �rodki te nie s¹ sprzeczne z innymi
zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z prawa miêdzynarodowego. Z art. 15 wywo-
dzi siê równie¿ zakaz dyskryminacji wy³¹cznie z powodu rasy, koloru skóry,
p³ci, jêzyka, religii lub pochodzenia spo³ecznego oraz konieczno�æ publiczne-
go og³oszenia faktu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Do praw niedero-
gowalnych z art. 15 nale¿y prawo do ¿ycia (z wyj¹tkiem przypadków �mierci
bêd¹cych wynikiem zgodnych z prawem dzia³añ wojennych), zakaz tortur
lub innego nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania, zakaz
niewolnictwa i poddañstwa oraz zakaz retroakcji prawa karnego. Pañstwo-
strona Konwencji, korzystaj¹c z prawa do uchylenia siê od zobowi¹zañ, musi
wyczerpuj¹co poinformowaæ sekretarza generalnego Rady Europy o �rod-
kach, które podjê³a, oraz powodach ich zastosowania. Musi tak¿e poinformo-
waæ, kiedy podjête �rodki przestan¹ dzia³aæ, a przepisy Konwencji bêd¹ po-
nownie w pe³ni stosowane.

Uchwalony w 1966 r. Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych wzorowa³ klauzulê derogacyjn¹ na Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, chocia¿ istniej¹ miêdzy nimi ró¿nice. W �wietle art. 4 ust. 1 pañ-
stwa-strony mog¹ zawiesiæ stosowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Paktu
w sytuacji, gdy �wyj¹tkowe niebezpieczeñstwo publiczne zagra¿a ¿yciu naro-
du�, ale pod warunkiem, ¿e zawieszenie zosta³o urzêdowo og³oszone, nie jest
sprzeczne z innymi zobowi¹zaniami pañstw wynikaj¹cymi z prawa miêdzy-
narodowego, �ci�le odpowiada wymogom sytuacji oraz nie poci¹ga za sob¹
dyskryminacji wy³¹cznie z powodu rasy, koloru skóry, p³ci, jêzyka, religii lub
pochodzenia spo³ecznego. Katalog praw niederogowalnych w Pakcie jest znacz-
nie szerszy ni¿ w Konwencji. Nale¿y do nich: prawo do ¿ycia, zakaz podda-
wania torturom, okrutnemu, nieludzkiemu albo poni¿aj¹cemu traktowaniu
lub karaniu, zakaz niewolnictwa i poddañstwa, zakaz orzekania kary wiê-
zienia za d³ugi, zakaz karania bez podstawy prawnej, prawo do uznawania

47 R. Wajszczak, Problemy realizacji standardów i problemy w zakresie ograniczenia
praw i wolno�ci jednostki ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa, (w:) J. Jaskiernia (red.),
Uniwersalny system ochrony praw cz³owieka, t. I, Toruñ 2015, s. 269 i n.
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podmiotowo�ci prawnej oraz prawo do wolno�ci my�li, sumienia i wyznania.
W zwi¹zku z szerszym katalogiem praw niederogowalnych w Pakcie zauwa-
¿ono, ¿e stanowi on �inne zobowi¹zanie miêdzynarodowe wynikaj¹ce z pra-
wa miêdzynarodowego� i musi podlegaæ poszanowaniu przez pañstwa-stro-
ny Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka48.

Zobowi¹zania miêdzynarodowoprawne s¹ punktem wyj�cia przy anali-
zie przepisów Konstytucji RP dopuszczaj¹cych mo¿liwo�æ ograniczenia praw
i wolno�ci jednostki. Artyku³ 233 ust. 1 Konstytucji enumeratywnie wymie-
nia te prawa i wolno�ci, które nie mog¹ byæ ograniczone w czasie stanu
wojennego (klauzula negatywna). Chodzi o prawa i wolno�ci okre�lone
w art. 30 (godno�æ cz³owieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochro-
na ¿ycia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42
(ponoszenie odpowiedzialno�ci karnej), art. 45 (dostêp do s¹du), art. 47 (do-
bra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art.
72 (rodzina i dziecko)49. Ponadto, zgodnie z art. 233 ust. 2 Konstytucji, nie-
dopuszczalne jest ograniczenie wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela wy-
³¹cznie z powodu rasy, p³ci, jêzyka, wyznania lub jego braku, pochodzenia
spo³ecznego, urodzenia oraz maj¹tku50.

Pos³u¿enie siê przez ustrojodawcê w art. 233 ust. 1 klauzul¹ negatywn¹
przy okre�laniu zakresu ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki oznacza, ¿e usta-
wa o stanie wojennym mo¿e przewidywaæ ograniczenie wszystkich pozosta³ych
praw i wolno�ci, które nie zosta³y wymienione w art. 233 ust. 1, o ile tylko nie
stanowi ono formy dyskryminacji zgodnie z postanowieniami art. 232 ust. 2.

Na tle art. 233 Konstytucji powsta³ w doktrynie spór fundamentalnej
natury, mianowicie o stosunek tego¿ przepisu do art. 31 ust. 3 zd. drugie
Konstytucji, zgodnie z którym zakres przyjêtych przez ustawodawcê ograni-
czeñ praw i wolno�ci jednostki nie mo¿e naruszaæ ich istoty. Na tym tle
zg³oszono w literaturze naukowej dwa stanowiska. W �wietle jednego z nich
przepis art. 31 ust. 3 zd. drugie obowi¹zuje równie¿ w czasie stanu nadzwy-
czajnego, o czym �wiadczy fakt, i¿ ustrojodawca pos³uguje siê w przepisach

48 T. Jasudowicz, Granice korzystania z praw cz³owieka � rozwi¹zania Konstytucji RP
na tle standardów europejskich, (w:) C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 1997 roku a cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruñ 1999, s. 62.

49 Jest to katalog szerszy ni¿ w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka oraz Miêdzy-
narodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

50 M. Pa�dzior, Stany nadzwyczajne, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje
bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012, s. 420�422; K. Eckhardt, Dopuszczalno�æ de-
rogacji prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminacji w czasie stanów nadzwyczaj-
nych, (w:) H. Ziêba-Za³ucka, M. Kijowski (red.), Zasada równo�ci w prawie. Konferencja
naukowa Rzeszów, 16 pa�dziernika 2003 r., Rzeszów 2004, s. 58 i n.; K. Eckhardt, Hierarchi-
zacja praw i wolno�ci jednostki w �wietle konstytucyjnej regulacji stanu nadzwyczajnego,
�Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2014, Nr 2, s. 87 i n.
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rozdzia³u XI kategori¹ �ograniczenia�, a nie �zawieszenia� praw i wolno�ci
jednostki. Pogl¹d alternatywny g³osi, i¿ �ograniczenie� praw i wolno�ci jed-
nostki na tle przepisów rozdzia³u XI jest faktycznie ich �zawieszeniem�, gdy¿
wy³¹czeniu ulega art. 31 ust. 3 zd. drugie. Odpowied� na pytanie, któremu
z tych dwóch stanowisk przyznaæ racjê, nie jest prosta. Wynika ona czê�cio-
wo z decyzji ustrojodawcy, który konsekwentnie w rozdziale XI traktuje
o �ograniczeniu�, a nie �zawieszeniu� praw i wolno�ci jednostki. Dla porów-
nania dodajmy, i¿ przepisy ustaw o stanach nadzwyczajnych pos³uguj¹ siê
jedn¹, jak i drug¹ kategori¹. Niemniej � bior¹c pod uwagê regu³y rz¹dz¹ce
wyk³adni¹ prawa � nie mo¿na dokonywaæ interpretacji przepisów konstytu-
cyjnych przez pryzmat przepisów ustawowych, z uwagi na szczególn¹ (naj-
wy¿sz¹) moc prawn¹ konstytucji. Rozwi¹zania nakre�lonego wy¿ej dylema-
tu mo¿na dokonaæ jedynie z punktu widzenia przepisów konstytucyjnych.

Zdaniem pisz¹cego te s³owa nale¿y stan¹æ na stanowisku uto¿samiaj¹-
cym �ograniczenie� praw i wolno�ci jednostki w czasie stanu nadzwyczajne-
go z ich �zawieszeniem�. W innym bowiem przypadku przepisy o stanach
nadzwyczajnych utraci³yby swoj¹ skuteczno�æ, a nawet mo¿na by³oby pod-
wa¿yæ sens instytucji stanu nadzwyczajnego, skoro jego jedynym wyró¿ni-
kiem by³yby szersze ograniczenia praw i wolno�ci jednostki. Zabiegu tego
móg³by dokonaæ parlament uchwalaj¹c ustawê ograniczaj¹c¹ prawa i wolno-
�ci jednostki ze wzglêdu na zagro¿enie pañstwa lub porz¹dku publicznego
(por. art. 31 ust. 3 zd. pierwsze Konstytucji). Tytu³em przyk³adu, bez wpro-
wadzenia stanu nadzwyczajnego niemo¿liwe by³oby naruszenie istoty prawa
w³asno�ci (wyw³aszczenie nieruchomo�ci) bez �s³usznego odszkodowania�
(art. 21 ust. 2 Konstytucji). W czasie stanu nadzwyczajnego dziêki mo¿liwo�ci
zawieszenia prawa w³asno�ci w³adze publiczne zostaj¹ obowi¹zane jedynie do
ewentualnej rekompensaty, zgodnie z ustaw¹ okre�laj¹c¹ zakres i tryb wy-
równywania strat maj¹tkowych, wynikaj¹cych z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela, ale nie musi to byæ
odszkodowanie �s³uszne� (pe³ne), gdy¿ ka¿dy obywatel w czasie stanu nad-
zwyczajnego powinien siê spodziewaæ, i¿ jego prawa i wolno�ci mog¹ zostaæ
ograniczone. Reasumuj¹c ten w¹tek nale¿y dodaæ, i¿ przyjêcie stanowiska nie-
pozwalaj¹cego na zawieszenie okre�lonych praw i wolno�ci jednostki w czasie
stanu nadzwyczajnego by³oby równoznaczne z uznaniem niekonstytucyjno-
�ci szeregu przepisów ustaw o stanach nadzwyczajnych, które wielokrotnie
pozwalaj¹ na zawieszenie praw i wolno�ci (naruszenie ich istoty)51.

51 Zob. na ten temat równie¿ uwagi A. Ni¿nik-Muchy, Zakaz naruszania istoty konstytu-
cyjnych wolno�ci i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 213�214;
por. A. Surówka, Relacja zasad ograniczania wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela w stanach
nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania pañstwa, �Przegl¹d Prawa Konstytu-
cyjnego� 2014, Nr 4, s. 131 i n.
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Jak wskazano, zakres ograniczeñ praw i wolno�ci cz³owieka i obywatela
w przepisach u.s.woj. jest bardzo powa¿ny. Dotycz¹ one wszystkich katego-
rii, tzn. praw i wolno�ci osobistych, politycznych i spo³eczno-ekonomicznych.

Na podstawie art. 20 u.s.woj. mo¿liwe jest naruszenie nietykalno�ci oso-
bistej oraz nienaruszalno�ci mieszkania. W przypadku osób, których dzia-
³alno�æ zagra¿a bezpieczeñstwu lub obronno�ci pañstwa, mo¿na dokonaæ
przeszukania tych osób lub przeszukania ich mieszkania, a tak¿e zajêcia
przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia tej dzia³alno�ci.

Bardzo powa¿ne s¹ ograniczenia w korzystaniu z wolno�ci s³owa i ta-
jemnicy korespondencji (art. 21). W czasie stanu wojennego mo¿e byæ wpro-
wadzona cenzura prewencyjna �rodków spo³ecznego przekazu oraz kontrola
zawarto�ci przesy³ek, listów i paczek. Mo¿liwe jest równie¿ ustanowienie
kontroli tre�ci rozmów telefonicznych lub sygna³ów przesy³anych w sieciach
telekomunikacyjnych oraz emisji sygna³ów uniemo¿liwiaj¹cych nadawanie
lub odbiór przekazów radiowych lub telewizyjnych. Funkcjê organów cenzu-
ry i kontroli pe³ni¹ w³a�ciwi wojewodowie. Decyzje organów cenzury i kon-
troli s¹ ostateczne i mog¹ byæ zaskar¿one bezpo�rednio do wojewódzkiego
s¹du administracyjnego.

Spo�ród wolno�ci osobistych nale¿y ponadto wskazaæ na mo¿liwo�æ ogra-
niczenia wolno�ci przemieszczania siê (art. 26�28). W czasie stanu wojenne-
go mo¿e byæ wprowadzony ca³kowity albo czê�ciowy zakaz lub ograniczenie
przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, mor-
skim i ¿egludze �ródl¹dowej. Mo¿liwe jest ustanowienie ca³kowitego albo
czê�ciowego zakazu lotów polskich i obcych statków powietrznych nad tery-
torium l¹dowym i morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz za-
kaz lub ograniczenie ruchu polskich i obcych jednostek p³ywaj¹cych na mor-
skich wodach wewnêtrznych, na morzu terytorialnym i na �ródl¹dowych
drogach wodnych. Ponadto mo¿na wprowadziæ ca³kowity albo czê�ciowy za-
kaz lub ograniczenie ruchu wszelkich pojazdów na drogach publicznych oraz
obowi¹zek wykonywania przez przewo�ników przewozu na potrzeby obron-
no�ci i bezpieczeñstwa pañstwa. Oprócz tego w czasie stanu wojennego mo¿na
zamykaæ lub ograniczaæ ruch osobowy i towarowy przez przej�cia graniczne,
wprowadziæ szczególne zasady wydawania dokumentów uprawniaj¹cych oby-
wateli polskich do przekraczania granicy pañstwowej oraz wprowadziæ szcze-
gólne zasady wydawania dokumentów uprawniaj¹cych cudzoziemców do
przekraczania granicy pañstwowej oraz przebywania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje równie¿ mo¿liwo�æ na³o¿enia na
obywateli obowi¹zku posiadania dowodu to¿samo�ci w miejscu publicznym
(art. 23 ust. 1).

W zakresie praw politycznych najwa¿niejsze znaczenie maj¹ ogranicze-
nia wolno�ci zgromadzeñ i wolno�ci zrzeszania siê (art. 22). Ustawa przewi-
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duje mo¿liwo�æ zawieszenia prawa do organizowania i przeprowadzania
wszelkiego rodzaju zgromadzeñ, organizowania i przeprowadzania imprez
masowych, zrzeszania siê poprzez nakazanie okresowego zaniechania dzia-
³alno�ci zarejestrowanych stowarzyszeñ, partii politycznych, zwi¹zków za-
wodowych i innych organizacji spo³ecznych, których dzia³alno�æ mo¿e utrudniæ
realizacjê zadañ obronnych.

Oddzielnym zagadnieniem s¹ ograniczenia w zakresie praw spo³eczno-
ekonomicznych, a zw³aszcza wolno�ci dzia³alno�ci gospodarczej (art. 24�25).
W czasie stanu wojennego mo¿na nakazaæ okresowe zaniechanie prowadze-
nia dzia³alno�ci gospodarczej okre�lonego rodzaju, na³o¿yæ na przedsiêbior-
ców dodatkowe zadania, których realizacja jest niezbêdna dla bezpieczeñ-
stwa lub obronno�ci pañstwa oraz zapewnienia zaopatrzenia ludno�ci, jak
równie¿ wprowadziæ zarz¹d komisaryczny dla przedsiêbiorców, je¿eli przed-
miotem ich dzia³alno�ci jest wytwarzanie wyrobów lub �wiadczenie us³ug
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa lub obronno�ci pañstwa. Po-
nadto w czasie stanu wojennego mo¿na wprowadziæ ograniczenia w obrocie
krajowymi �rodkami p³atniczymi, obrocie dewizowym oraz dzia³alno�ci kan-
torowej.

Na osoby fizyczne i osoby prawne prowadz¹ce gospodarstwa rolne mo¿-
na na³o¿yæ obowi¹zek wykonywania �wiadczeñ polegaj¹cych na dostawach
okre�lonych podmiotów produktów rolno-spo¿ywczych oraz na uprawie okre-
�lonych gatunków ro�lin i hodowli zwierz¹t. Mo¿na ograniczyæ dostêp do
towarów konsumpcyjnych, poprzez ca³kowit¹ lub czê�ciow¹ reglamentacjê
zaopatrzenia ludno�ci.

W czasie stanu wojennego mo¿liwe jest równie¿ ograniczenie prawa w³a-
sno�ci. Ustawa umo¿liwia wprowadzenie najmu lokali i budynków na pod-
stawie decyzji administracyjnej o przydziale w stosunku do wszystkich loka-
li i budynków. W uzasadnionych przypadkach mo¿na tak¿e dokwaterowaæ
osoby do lokalu mieszkalnego lub budynku oraz zdecydowaæ o zajêciu nieru-
chomo�ci niezbêdnych dla Si³ Zbrojnych lub obrony pañstwa. W czasie stanu
wojennego mo¿na ponadto zaj¹æ lub zarekwirowaæ na potrzeby obronne pañ-
stwa �rodki transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statki mor-
skie i ¿eglugi �ródl¹dowej. Ustawa przewiduje równie¿ mo¿liwo�æ na³o¿enia
na obywateli obowi¹zku z³o¿enia do depozytu broni palnej, amunicji i mate-
ria³ów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub okre�lonych przedmio-
tów (art. 24 ust. 6).

W art. 19 ustawa przewiduje mo¿liwo�æ zawieszenia prawa do strajków
pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do okre�lonych katego-
rii pracowników lub w okre�lonych dziedzinach, strajków i innych ni¿ strajki
form akcji protestacyjnych rolników oraz akcji protestacyjnych studentów or-
ganizowanych przez studenckie samorz¹dy, stowarzyszenia lub organizacje.
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Na podstawie art. 29 u.s.woj. mo¿e zostaæ wprowadzony oraz powszech-
ny obowi¹zek wykonywania pracy przez osoby, które ukoñczy³y 16 lat, a nie
przekroczy³y 65 lat i s¹ zdolne do wykonywania pracy ze wzglêdu na stan
zdrowia oraz warunki osobiste i rodzinne. Ograniczenie to wprowadza Rada
Ministrów, w drodze rozporz¹dzenia, okre�laj¹c kategorie osób niepodlega-
j¹cych powszechnemu obowi¹zkowi wykonywania pracy oraz tryb i warunki
dokonywania przeniesieñ osób do pracy w innych miejscowo�ciach, uwzglêd-
niaj¹c minimalizacjê uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych dla tych osób ze stosowania
tego ograniczenia.

Ustawa o stanie wojennym przewiduje ograniczenie prawa do nauki
(art. 24 ust. 1 pkt 3) przez okresowe zawieszenie zajêæ dydaktycznych
w szko³ach, w³¹cznie ze szko³ami wy¿szymi, z wyj¹tkiem szkó³ duchownych
i seminariów duchownych.

Szczegó³owy zakres ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki w czasie stanu
wojennego zostanie okre�lony w praktyce przez rozporz¹dzenie Prezydenta
o wprowadzeniu tego stanu. Na tej podstawie s¹ wydawane kolejne akty
podustawowe, których celem jest wprowadzenie przewidzianych ograniczeñ
w ¿ycie. Organem uprawnionym do wydania takiego rozporz¹dzania � oprócz
Rady Ministrów i ministrów kieruj¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej
� jest równie¿ wojewoda. Pojawia siê wobec tego zasadnicze pytanie o zgod-
no�æ tego typu regulacji z konstytucyjn¹ zasad¹ zamkniêtego systemu �ró-
de³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w aspekcie podmiotowym. Otó¿ na-
le¿y przyj¹æ, ¿e taka niezgodno�æ nie wystêpuje, gdy¿ rozporz¹dzenie, o którym
mowa w art. 24 ust. 2 u.s.woj. i innych przepisach ustaw o stanach nadzwy-
czajnych, nie s¹ rozporz¹dzeniami wykonawczymi w rozumieniu art. 92 Kon-
stytucji. S¹ to rozporz¹dzenia, które maj¹ wprowadziæ w ¿ycie � w granicach
okre�lonych przez rozporz¹dzenie wprowadzaj¹ce stan nadzwyczajny � prze-
pisy ustaw o stanach nadzwyczajnych, a nie rozwijaæ ich postanowienia.
W rozporz¹dzeniach tych okre�la siê szczegó³owy tryb i sposoby oraz obsza-
rowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ogra-
niczeñ wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela, uwzglêdniaj¹c w mo¿liwym
stopniu minimalizacjê indywidualnych i spo³ecznych uci¹¿liwo�ci wynikaj¹-
cych ze stosowania tych ograniczeñ.

14.6.14.6.14.6.14.6.14.6. KKKKKoniec obowiązywania stanu wojennegooniec obowiązywania stanu wojennegooniec obowiązywania stanu wojennegooniec obowiązywania stanu wojennegooniec obowiązywania stanu wojennego

Konstytucja nie reguluje trybu zakoñczenia stanu wojennego, dlatego
te¿ ustawodawca s³usznie przyjmuje tryb analogiczny do jego wprowadze-
nia. Stosownie do postanowieñ art. 8 u.s.woj. Rada Ministrów powinna wy-
st¹piæ z odpowiednim wnioskiem do Prezydenta, do którego nale¿y decyzja
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o zniesieniu stanu wojennego. Prezydent nie jest zwi¹zany wnioskiem Rady
Ministrów. Mo¿e podj¹æ decyzjê o odmowie zniesienia stanu wojennego co do
ca³o�ci, jak i czê�ci wniosku. Oznacza to, ¿e Prezydent mo¿e zakoñczyæ stan
wojenny tylko na czê�ci proponowanego terytorium. Prezydent nie mo¿e
natomiast wyj�æ poza wniosek Rady Ministrów, a wiêc zakoñczyæ stan wo-
jenny na terytorium kraju nie objêtym wnioskiem. Re¿im stanu wojennego
ustaje w dniu og³oszenia rozporz¹dzenia znosz¹cego ten stan w Dzienniku
Ustaw. Rozporz¹dzenie Prezydenta o zniesieniu stanu wojennego podaje siê
do publicznej wiadomo�ci, w drodze obwieszczenia w³a�ciwego wojewody, przez
rozplakatowanie w miejscach publicznych, a tak¿e w sposób zwyczajowo przy-
jêty na danym obszarze.
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15.1.15.1.15.1.15.1.15.1. Przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowegoPrzesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego

Regulacja stanu wyj¹tkowego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 zbli¿ona jest w wielu miejscach do przepisów
o stanie wojennym, a niektóre z nich (art. 228, art. 231 i art. 233) s¹ wspólne
dla obu tych instytucji. Podstawowa ró¿nica wynika jednak z przes³anek
wprowadzenia obu stanów. Jak wspomniano wy¿ej, przes³anki wprowadze-
nia stanu wojennego s¹ charakterystyczne dla zagro¿eñ, które maj¹ charak-
ter zewnêtrzny. W przeciwieñstwie do tego przes³anki wprowadzenia stanu
wyj¹tkowego, wymienione w art. 230 Konstytucji, wskazuj¹, ¿e stan wyj¹t-
kowy mo¿e byæ wprowadzony w razie zagro¿enia wewnêtrznego. S¹ one na-
stêpuj¹ce: zagro¿enie konstytucyjnego ustroju pañstwa, zagro¿enie bezpie-
czeñstwa obywateli oraz zagro¿enie porz¹dku publicznego. Dodaæ nale¿y, i¿
w �wietle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹tko-
wym2 powy¿sze zagro¿enia mog¹ byæ spowodowane dzia³aniami o charakte-
rze terrorystycznym.

Wyró¿nienie trzech kategorii stanu nadzwyczajnego w Konstytucji RP
(tj. stanu wojennego, stanu wyj¹tkowego i stanu klêski ¿ywio³owej) zosta³o
oparte przez ustrojodawcê na kryterium �ród³a zagro¿enia. Zgodnie z tym
podej�ciem stan wojenny ma byæ odpowiedzi¹ na zagro¿enia natury ze-
wnêtrznej, stan wyj¹tkowy � wewnêtrznej, za� stan klêski ¿ywio³owej � na
zagro¿enia zwi¹zane z dzia³aniem si³ natury niezale¿nych od woli cz³owie-
ka. Alternatywnym wyj�ciem by³oby oparcie podzia³u ró¿nych kategorii sta-
nu nadzwyczajnego na stopniu zagro¿enia3. Jest ono spotykane w wielu pañ-

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XVXVXVXVXV

Stan wyjątkowyStan wyjątkowyStan wyjątkowyStan wyjątkowyStan wyjątkowy

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1191.
3 Mo¿liwo�æ tak¹ rozpatrywa³a niegdy� Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Naro-

dowego. Zob. K. Prokop, Problematyka stanów nadzwyczajnych w pracach nad Konstytucj¹
RP w latach 1994�1997, �Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Miêdzynarodowe� 2005,
Nr 2, s. 130�133.
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stwach europejskich4. Niemniej w Polsce od 1983 r. obowi¹zuje regulacja,
która wi¹¿e stan wojenny z zagro¿eniem zewnêtrznym, za� stan wyj¹tkowy
z zagro¿eniem wewnêtrznym. Za przyjêciem �ród³a zagro¿enia przemawia
jeszcze jeden argument. Wprowadzenie ró¿nych kategorii stanu nadzwyczaj-
nego w oparciu o stopieñ zagro¿enia rodzi po stronie egzekutywy znaczny
zakres swobody interpretacyjnej, co wp³ywa negatywnie na konstytucyjne
gwarancje zachowania praw i wolno�ci jednostki. Bior¹c to pod uwagê po-
dzia³ stanów nadzwyczajnych ze wzglêdu na �ród³o zagro¿enia nale¿y oceniæ
pozytywnie.

Przes³anki wprowadzenia stanu wyj¹tkowego (zagro¿enie konstytucyj-
nego ustroju pañstwa, zagro¿enie bezpieczeñstwa obywateli oraz zagro¿enie
porz¹dku publicznego) s¹ trudno definiowalne. Nie posiadaj¹ oparcia w obo-
wi¹zuj¹cym prawodawstwie (brak definicji legalnych), co w praktyce daje
organom egzekutywy wiêksze mo¿liwo�ci wprowadzenia tej kategorii stanu
nadzwyczajnego.

Zagro¿enie konstytucyjnego ustroju pañstwa powstaje w sytuacji zama-
chu na instytucje rangi konstytucyjnej. Klasycznym przejawem takiego za-
gro¿enia jest zbrojny zamach stanu (pucz wojskowy). Mo¿na te¿ sobie wy-
obraziæ sytuacjê, w której zamachu na ustrój konstytucyjny dokonuje siê bez
u¿ycia przemocy (parlamentarny zamach stanu, w szczególno�ci nielegalna
zmiana Konstytucji). Na drugim miejscu art. 230 stawia przes³ankê zagro-
¿enia bezpieczeñstwa obywateli. Zagro¿enie to powstaje w sytuacji zagro¿e-
nia ¿ycia, zdrowia lub mienia w znacznym rozmiarach, np. w razie rozru-
chów chuligañskich na du¿¹ skalê5. Wiêcej w¹tpliwo�ci wzbudza przes³anka
zagro¿enia porz¹dku publicznego. Mimo ¿e pojêcie �porz¹dku publicznego�
znane jest w ró¿nych ga³êziach prawa (np. w prawie karnym, a zw³aszcza
w prawie administracyjnym, równie¿ w miêdzynarodowych paktach praw
cz³owieka jako klauzula limitacyjna � por. art. 31 ust. 3 Konstytucji), jest
ono wyj¹tkowo nieostre. Wydaje siê, ¿e na przes³ankê zagro¿enia porz¹dku
publicznego mo¿na powo³aæ siê jedynie wtedy, gdy sytuacja faktyczna uza-
sadniaj¹ca wprowadzenie stanu wyj¹tkowego jest na tyle z³o¿ona, ¿e nie da
siê jej uzasadniæ tylko zagro¿eniem konstytucyjnego ustroju pañstwa, czy
bezpieczeñstwa obywateli6. Warto dodaæ, ¿e ustawa zasadnicza z 1997 r.

4 Zob. K. Prokop, Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych we wspó³czesnych
pañstwach demokratycznych (wybrane problemy), (w:) A. Jamróz, S. Bo¿yk (red.), Z zagad-
nieñ wspó³czesnych spo³eczeñstw demokratycznych, Bia³ystok 2006, s. 125�126.

5 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w Konstytu-
cji RP, Kraków 1999, s. 253; K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 230, (w:) L. Garlicki (red.),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 2�3; M. Karpiuk,
Kszta³towanie siê instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013, s. 113.

6 Okoliczno�ci¹ uzasadniaj¹c¹ wprowadzenie stanu wyj¹tkowego ze wzglêdu na za-
gro¿enie porz¹dku publicznego mo¿e byæ np. ciê¿ki kryzys gospodarczy lub kryzys finansów
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jako pierwsza z polskich konstytucji wymienia zagro¿enie porz¹dku publicz-
nego jako przes³ankê wprowadzenia stanu wyj¹tkowego.

Maj¹c na wzglêdzie z³o¿ony charakter przes³anek wprowadzenia stanu
wyj¹tkowego nale¿y ponowiæ postulat wprowadzenia do Konstytucji jeszcze
jednej kategorii stanu nadzwyczajnego, mianowicie stanu zagro¿enia kon-
stytucyjnego ustroju pañstwa, przy równoczesnym ograniczeniu stanu wy-
j¹tkowego do zagro¿enia bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publiczne-
go. Pisz¹cy te s³owa uwa¿a ów postulat za wart podtrzymania (zosta³
zg³oszony, bez szerszego odzewu, ju¿ dawniej7), przede wszystkim ze wzglê-
du na zakres �rodków nadzwyczajnych koniecznych do zwalczania zagro¿e-
nia konstytucyjnego ustroju pañstwa. We�my np. pod uwagê przepis art. 16
ust. 1 pkt 6 u.s.wyj. W �wietle jego postanowieñ w czasie trwania tego stanu
mo¿liwe jest ograniczenie wolno�ci zrzeszania siê, w tym równie¿ tworzenia
i dzia³ania partii politycznych. Ograniczeniu doznaje w ten sposób jedna
z najwa¿niejszych zasad konstytucyjnych, mianowicie zasada pluralizmu po-
litycznego (art. 11), która jest podstaw¹ funkcjonowania demokratycznego
systemu rz¹dów. Mo¿na postawiæ pytanie, jaki zwi¹zek ma ograniczenie tej-
¿e wolno�ci ze stanem wyj¹tkowym wprowadzonym ze wzglêdu na zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego? Nawet je�li istnia-
³aby organizacja, która podburza³aby do wywo³ywania zamieszek, istniej¹
mechanizmy konstytucyjne pozwalaj¹ce na jej delegalizacjê (art. 13). Na
tle obecnych rozwi¹zañ konstytucyjnych mo¿na by³oby rozwi¹zaæ ten pro-
blem przez stworzenie podwójnej regulacji prawnej (ustawowej) stanu wy-
j¹tkowego.

15.2.15.2.15.2.15.2.15.2. TTTTTryb wprowadzenia stanu wyjątkowegoryb wprowadzenia stanu wyjątkowegoryb wprowadzenia stanu wyjątkowegoryb wprowadzenia stanu wyjątkowegoryb wprowadzenia stanu wyjątkowego

Podobnie jak w przypadku stanu wojennego z wnioskiem o wprowadze-
nie stanu wyj¹tkowego wystêpuje Rada Ministrów. Decyzjê podejmuje Pre-
zydent, który mo¿e nie uwzglêdniæ tego wniosku. Rozporz¹dzenie Prezyden-
ta podlega kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów oraz dodatkowemu
podaniu do publicznej wiadomo�ci8. Rozporz¹dzenie Prezydenta podlega

publicznych, zob. L. Ma¿ewski, Instytucje nadzwyczajne w warunkach kryzysu gospodarki
na przyk³adzie Polski, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2010, Nr 2, s. 3 i n.; K. Prokop,
Kryzys finansowy jako przes³anka wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, (w:) P. Sitek (red.),
Polska a Unia Bankowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2015, s. 60 i n.

7 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Bia³ystok 2005, s. 76�77; por. M. Kaszuba, Regulacje stanów nadzwyczajnych,
(w:) P. Ba³a (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 109.

8 Zob. M. Radajewski, Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych � wybrane
problemy, �Przegl¹d Prawa Publicznego� 2015, Nr 6, s. 108 i n.
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kontroli Sejmu w trybie okre�lonym w art. 231 Konstytucji. Prezydent przed-
stawia Sejmowi rozporz¹dzenie o wprowadzeniu wyj¹tkowego w ci¹gu 48
godzin od podpisania. Sejm niezw³ocznie rozpatruje rozporz¹dzenie i mo¿e
je uchyliæ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy
ustawowej liczby pos³ów. W praktyce mo¿e zaistnieæ wiêksze prawdopodo-
bieñstwo uchylenia rozporz¹dzenia Prezydenta, z uwagi na fakt, ¿e wprowa-
dzenie stanu wyj¹tkowego obarczone jest du¿o wiêkszym ryzykiem politycz-
nym ni¿ w przypadku pozosta³ych stanów nadzwyczajnych. Nieostro�æ
przes³anek wprowadzenia stanu wyj¹tkowego zwiêksza bowiem ryzyko wy-
st¹pienia ró¿nicy zdañ miêdzy Prezydentem a Rad¹ Ministrów przy podej-
mowaniu decyzji o jego wprowadzeniu9.

Inaczej ni¿ w przypadku stanu wojennego zarówno wniosek Rady Mini-
strów, jak i wydane przez Prezydenta rozporz¹dzenie o wprowadzeniu stanu
wyj¹tkowego, musz¹ dodatkowo okre�laæ czas, na jaki jest wprowadzany
stan wyj¹tkowy (art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1 u.s.wyj.)10. Zgodnie z art. 230 ust. 2
Konstytucji stan wyj¹tkowy mo¿e byæ wprowadzony na czas nie d³u¿szy ni¿
90 dni i przed³u¿ony tylko raz, za zgod¹ Sejmu, na maksymalnie kolejne
60 dni. Przed³u¿enie stanu wyj¹tkowego nastêpuje na mocy rozporz¹dzenia
Prezydenta wydanego na wniosek Rady Ministrów, je¿eli pomimo zbli¿aj¹-
cego siê czasu, na jaki zosta³ wprowadzony stan wyj¹tkowy, nie usta³y przy-
czyny wprowadzenia tego stanu oraz nie zosta³o przywrócone normalne funk-
cjonowanie pañstwa11. Rozporz¹dzenie Prezydenta przed³u¿aj¹ce stan
wyj¹tkowy podlega kontroli Sejmu w trybie art. 231 Konstytucji.

15.3.15.3.15.3.15.3.15.3. Zasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznej
w czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowego

Konstytucja nie przewiduje ¿adnych zmian w organizacji aparatu pañ-
stwowego na wypadek wprowadzenia stanu wyj¹tkowego12. Nale¿y zw³asz-
cza podkre�liæ, ¿e niemo¿liwe jest wydawanie w czasie stanu wyj¹tkowego
rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy w razie niemo¿no�ci zebrania siê Sejmu na
posiedzenie. Trudno w pe³ni poprzeæ decyzjê ustrojodawcy w tym wzglêdzie.

9 M. Karpiuk, Kszta³towanie siê�, s. 173; W.J. Wo³piuk, Pañstwo wobec szczególnych
zagro¿eñ, Warszawa 2002, s. 93.

10 W przypadku stanu wojennego zagro¿enie spowodowane dzia³aniami wojennymi,
mo¿e siê utrzymywaæ przez d³ugi okres. Dlatego Konstytucja nie okre�la terminu, na jaki
mo¿e byæ wprowadzony stan wojenny.

11 Art. 5 ust. 1 u.s.wyj.
12 Por. art. 8 u.s.wyj., zgodnie z którym w czasie stanu wyj¹tkowego organy w³adzy

publicznej dzia³aj¹ w dotychczasowych strukturach organizacyjnych pañstwa i w ramach przy-
s³uguj¹cych im kompetencji, chyba ¿e ustawa wprowadza szczególne zasady ich dzia³ania.
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Jak zaznaczono wy¿ej, zagro¿enie konstytucyjnego ustroju pañstwa mo¿e
byæ na tyle powa¿ne, ¿e bêdzie zbli¿a³o siê swoj¹ skal¹ do zagro¿enia dzia³a-
niami wojennymi13. Twórcy Konstytucji przewidzieli zreszt¹ tak¹ mo¿liwo�æ
w obszarze potencjalnych ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki. Klauzula
derogacyjna okre�lona w art. 233 ust. 1 przewiduje identyczny zakres ogra-
niczeñ praw i wolno�ci w czasie stanu wojennego i stanu wyj¹tkowego. Tym
bardziej dziwi, ¿e art. 234 Konstytucji nie ma zastosowania w czasie stanu
wyj¹tkowego. Do stanu wyj¹tkowego w pe³ni natomiast odnosz¹ przepisy
art. 228 ust. 7 chroni¹ce pozycjê ustrojow¹ parlamentu i przewiduj¹ce jego
ograniczenia w zakresie zmiany Konstytucji, ordynacji wyborczych oraz ustaw
o stanach nadzwyczajnych.

W czasie stanu wyj¹tkowego modyfikacji mog¹ ulec jedynie zasady dzia-
³ania organów w³adzy publicznej w zakresie okre�lonym przez ustawodawcê
(art. 233 ust. 3 Konstytucji). Ustawa o stanie wyj¹tkowym w art. 9 przewi-
duje, ¿e w przypadku wprowadzenia stanu wyj¹tkowego na obszarze wiêk-
szym ni¿ obszar jednego województwa Prezes Rady Ministrów podejmuje
dzia³ania przywracaj¹ce konstytucyjny ustrój pañstwa, bezpieczeñstwo
obywateli lub porz¹dek publiczny, a w szczególno�ci koordynacjê i kontrolê
funkcjonowania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. W przypadku za�
wprowadzenia stanu wyj¹tkowego na obszarze lub czê�ci obszaru jednego
województwa, zadania te wykonuje w³a�ciwy wojewoda. Ustawa w ten spo-
sób okre�li³a funkcjê administratora stanu wyj¹tkowego, w zale¿no�ci od
zasiêgu terytorialnego obowi¹zywania jego re¿imu.

Artyku³ 10 ustawy o stanie wyj¹tkowym nak³ada na Prezesa RM obo-
wi¹zek bie¿¹cego informowania Prezydenta o skutkach wprowadzenia sta-
nu wyj¹tkowego oraz o rodzaju i rezultatach dzia³añ podejmowanych w celu
przywrócenia normalnego funkcjonowania pañstwa. Przepis ten pozwala
Prezydentowi, w razie wyst¹pienia sprzyjaj¹cych okoliczno�ci, na po-
dejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zakoñczenia stanu wyj¹tkowego lub
ograniczenia jego rygorów.

W razie wprowadzenia stanu wyj¹tkowego mo¿liwe jest wprowadzenie
zarz¹du komisarycznego w jednostkach samorz¹du terytorialnego (art. 12).
Je¿eli organy gminy, powiatu lub samorz¹du województwa nie wykazuj¹
dostatecznej skuteczno�ci14 w wykonywaniu zadañ wynikaj¹cych z przepi-

13 Podobne w¹tpliwo�ci zg³asza równie¿ W. Kitler, Aspekty kompetencyjne kierowania
bezpieczeñstwem narodowym w warunkach stanu wyj¹tkowego, �Zeszyty Naukowe Akade-
mii Obrony Narodowej� 2014, Nr 4, s. 36.

14 Krytycznie: M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rz¹dowej
w sferze bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formal-
ne, Warszawa 2013, s. 169. Autor s³usznie podnosi, ¿e ustawodawca u¿y³ pojêcia wyj¹tkowo
nieostrego. Ponadto efekty podjêtych dzia³añ mog¹ pojawiæ siê z opó�nieniem. W rezultacie
Prezes Rady Ministrów (jak i wojewoda) mo¿e podejmowaæ decyzje arbitralne.
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sów o wprowadzeniu stanu wyj¹tkowego, Prezes Rady Ministrów, na wnio-
sek w³a�ciwego wojewody, mo¿e zawiesiæ te organy i ustanowiæ w ich miejsce
zarz¹d komisaryczny sprawowany przez komisarza rz¹dowego. Komisarza
powo³uje i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Z dniem
powo³ania komisarz przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji zawieszo-
nych organów gminy, powiatu lub samorz¹du województwa. Stan zawiesze-
nia organów gminy, powiatu lub samorz¹du województwa ustaje z up³ywem
czasu okre�lonego przez Prezesa Rady Ministrów, b¹d� te¿ � z mocy prawa
� z dniem zniesienia stanu wyj¹tkowego.

Na podstawie art. 11 u.s.wyj. w czasie stanu wyj¹tkowego Prezydent, na
wniosek Rady Ministrów, mo¿e postanowiæ o u¿yciu oddzia³ów i pododdzia-
³ów Si³ Zbrojnych do przywrócenia normalnego funkcjonowania pañstwa,
je¿eli dotychczas zastosowane si³y i �rodki zosta³y wyczerpane15. Przepis
ten pozostaje w zgodzie z art. 26 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym Si³y
Zbrojne s³u¿¹ zapewnieniu bezpieczeñstwa pañstwa, a wiêc równie¿ bezpie-
czeñstwa wewnêtrznego16. Ponadto kolejne (pozakonstytucyjne) zadania Si³
Zbrojnych mog¹ wynikaæ z ustaw, je�li tylko wype³nianie owych zadañ nie
stoi na przeszkodzie realizacji zadañ konstytucyjnych17. Dlatego te¿ w usta-
wa o stanie wyj¹tkowym zastrzega, ¿e u¿ycie Si³ Zbrojnych nie mo¿e zagro-
ziæ ich zdolno�ci do realizacji zadañ wynikaj¹cych z Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej i ratyfikowanych umów miêdzynarodowych (art. 11 ust. 2).
Oddzia³y i pododdzia³y Si³ Zbrojnych pozostaj¹ pod dowództwem prze³o¿o-
nych s³u¿bowych i wykonuj¹ zadania wyznaczone przez Ministra Obrony
Narodowej w uzgodnieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw wewnêtrznych.
¯o³nierzom wyznaczonym do tych oddzia³ów i pododdzia³ów przys³uguj¹,
w zakresie niezbêdnym do wykonania ich zadañ, uprawnienia policjantów
okre�lone w art. 15�17 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji18. Szcze-
gó³owe zasady u¿ycia oddzia³ów i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych w czasie sta-
nu wyj¹tkowego okre�la rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2013 r.19

15 M. Bo¿ek, Zasady dzia³ania organów w³adzy wykonawczej w stanach nadzwyczaj-
nych, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warszawa 2011, s. 105; J. Falecki,
Wspó³praca wojska ze s³u¿bami i administracj¹ publiczn¹ w niemilitarnych sytuacjach kry-
zysowych, (w:) A. Osierda, B. Wi�niewski (red.), Wspó³praca s³u¿b porz¹dku publicznego
z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, Bielsko-Bia³a 2008, s. 86�87.

16 Por. W. Kitler, Aspekty kompetencyjne�, s. 39.
17 W. Sokolewicz, Funkcje Si³ Zbrojnych. Konstytucja i rzeczywisto�æ, (w:) S. Bo¿yk

(red.), Prawo, parlament i egzekutywa we wspó³czesnych systemach rz¹dów. Ksiêga po�wiê-
cona pamiêci Profesora Jerzego Stembrowicza, Bia³ystok 2009, s. 162 i n.

18 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.
19 Dz.U. z 2013 r., poz. 1733.
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Oprócz tego, w czasie stanu wyj¹tkowego, organy porz¹dku i bezpie-
czeñstwa publicznego mog¹ wkraczaæ na teren szko³y wy¿szej � w celu przy-
wrócenia porz¹dku publicznego � bez wezwania przez rektora, którego nale-
¿y niezw³ocznie o tym zawiadomiæ20.

15.4.15.4.15.4.15.4.15.4. Ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatela
w czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowegow czasie stanu wyjątkowego

Konstytucyjna regulacja zasad ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki
okre�lona jest (podobnie jak w przypadku stanu wojennego) w art. 233
ust. 1�2 Konstytucji. Podobnie wiêc jak w przypadku stanu wojennego, usta-
wodawca mo¿e wprowadziæ ograniczenia praw i wolno�ci jednostki, które
nie zosta³y wymienione w art. 233 ust. 121 . Zwi¹zany on jest równie¿ klau-
zul¹ antydyskryminacyjn¹ okre�lon¹ postanowieniami art. 233 ust. 2.

Zgodnie z art. 15 u.s.wyj. na obszarze, na którym zosta³ wprowadzony
stan wyj¹tkowy, ograniczeniom wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela podle-
gaj¹ wszystkie osoby fizyczne zamieszka³e lub przebywaj¹ce tam chocia¿by
czasowo. Ograniczenia te stosuje siê odpowiednio wobec osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, maj¹cych
siedzibê lub prowadz¹cych dzia³alno�æ na obszarze objêtym stanem wyj¹t-
kowym. Rodzaje ograniczeñ wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela powinny
odpowiadaæ charakterowi oraz intensywno�ci zagro¿eñ stanowi¹cych przy-
czyny wprowadzenia stanu wyj¹tkowego, a tak¿e zapewniaæ skuteczne przy-
wrócenie normalnego funkcjonowania pañstwa.

Kluczowe znaczenie w czasie stanu wyj¹tkowego ma ograniczenie niety-
kalno�ci (wolno�ci) osobistej. Polega ono przede wszystkim na ustanowieniu
instytucji internowania, czy te¿ � jak chce ustawodawca � odosobnienia22.
Jej istota sprowadza siê do czasowego pozbawienia wolno�ci nie na mocy
prawomocnego orzeczenia s¹dowego, lecz decyzji organu administracji pu-
blicznej. Odosobnieniu podlega osoba maj¹ca ukoñczone 18 lat, w stosunku
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e pozostaj¹c na wolno�ci bê-
dzie prowadzi³a dzia³alno�æ zagra¿aj¹c¹ konstytucyjnemu ustrojowi pañstwa,
bezpieczeñstwu obywateli lub porz¹dkowi publicznemu albo gdy odosobnie-

20 Art. 13 u.s.wyj.
21 M. Zdyb, Ochrona podstawowych praw i wolno�ci jako podmiotowy element bezpie-

czeñstwa wewnêtrznego, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Podstawowe p³aszczy-
zny zagro¿eñ bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Aspekty materialnoprawne, Warszawa 2014,
s. 17 i n.

22 R. Giêtkowski, Odosobnienie w czasie stanu wyj¹tkowego, �Pañstwo i Prawo� 2007,
Nr 12, s. 39 i n.
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nie jest niezbêdne dla zapobie¿enia pope³nienia czynu karalnego lub unie-
mo¿liwienia ucieczki po jego pope³nieniu. Odosobniona mo¿e byæ równie¿
osoba, która ukoñczy³a 17 lat, je¿eli przeprowadzona uprzednio z ni¹ rozmo-
wa ostrzegawcza okaza³a siê nieskuteczna.

Odosobnienie nastêpuje na podstawie decyzji wojewody w³a�ciwego ze
wzglêdu na miejsce pobytu sta³ego lub czasowego osoby odosobnionej i jest
wykonywane przez w³a�ciwego komendanta wojewódzkiego Policji, w dro-
dze zatrzymania tej osoby i przymusowego doprowadzenia do o�rodka od-
osobnienia podleg³ego Ministrowi Sprawiedliwo�ci. Wojewoda wszczyna po-
stêpowanie w sprawach odosobnienia na wniosek w³a�ciwych organów
prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Stra¿y Granicz-
nej, ¯andarmerii Wojskowej lub S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego. Decy-
zjê w sprawie odosobnienia dorêcza siê osobie odosobnionej niezw³ocznie,
nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 48 godzin od chwili jej wydania. Ustawa nakazuje
niezw³oczne uchylenie decyzji o odosobnieniu, je¿eli ustan¹ przyczyny uza-
sadniaj¹ce jej wydanie. Decyzje w sprawach odosobnienia s¹ ostateczne
i mog¹ byæ zaskar¿one bezpo�rednio do wojewódzkiego s¹du administra-
cyjnego. S¹d wyznacza rozprawê w terminie siedmiu dni od daty otrzyma-
nia skargi. W czasie odosobnienia nie mo¿e byæ rozwi¹zany stosunek pra-
cy z osob¹ odosobnion¹, chyba ¿e przed odosobnieniem zaistnia³y z jej
winy okoliczno�ci uzasadniaj¹ce rozwi¹zanie stosunku pracy bez wypowie-
dzenia.

Ustawa o stanie wyj¹tkowym przewiduje równie¿ mo¿liwo�æ przeprowa-
dzenia rozmowy ostrzegawczej (art. 19). Polega ona na udzieleniu pouczenia
o prawnych i osobistych skutkach nieprzestrzegania porz¹dku prawnego oraz
niestosowania siê do ustalonych na czas stanu wyj¹tkowego ograniczeñ wol-
no�ci i praw cz³owieka i obywatela. Do udzia³u w niej mo¿e zostaæ zobowi¹-
zana osoba maj¹ca ukoñczone 17 lat. Wezwanie mog¹ wystosowaæ organy
prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Stra¿y Granicz-
nej, ̄ andarmerii Wojskowej lub S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego. Do udzia-
³u w rozmowie ostrzegawczej mo¿na wezwaæ tylko tak¹ osobê, co do której
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e nie bêdzie przestrzegaæ porz¹dku praw-
nego. Je¿eli osoba wezwana na rozmowê ostrzegawcz¹ nie zg³osi siê dobro-
wolnie na wskazane miejsce, a fakt otrzymania wezwania nie budzi w¹tpli-
wo�ci, mo¿e byæ przymusowo doprowadzona przez organ wzywaj¹cy. Je¿eli
podejrzenie dotyczy osoby niemaj¹cej ukoñczonych 17 lat, przeprowadza siê
rozmowê ostrzegawcz¹ z rodzicami lub rodzicem albo opiekunem prawnym
tej osoby. Rozmowa ostrzegawcza odbywa siê w obecno�ci osoby, której po-
dejrzenie dotyczy, je¿eli takie jest ¿yczenie rodzica lub opiekuna prawnego
tej osoby. Osoby obecne przy rozmowie potwierdzaj¹ przebieg rozmowy pod-
pisami na protokole.
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Równie dotkliwe w czasie stanu wyj¹tkowego mo¿e okazaæ siê ograni-
czenie tajemnicy korespondencji23. Odbywa siê ono przez ustanowienie kon-
troli zawarto�ci przesy³ek, listów, paczek i przekazów przekazywanych
w ramach us³ug pocztowych o charakterze powszechnym lub us³ug kurier-
skich oraz kontroli tre�ci korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów tele-
fonicznych lub sygna³ów przesy³anych w sieciach telekomunikacyjnych. Funk-
cjê organów cenzury i kontroli pe³ni¹ w³a�ciwi wojewodowie, którzy mog¹
nakazaæ organom administracji publicznej dzia³aj¹cym na obszarze woje-
wództwa wykonywanie czynno�ci technicznych, niezbêdnych do prowadze-
nia cenzury lub kontroli. Organy cenzury i kontroli s¹ uprawnione do za-
trzymywania w ca³o�ci lub w czê�ci publikacji, przesy³ek pocztowych
i kurierskich oraz korespondencji telekomunikacyjnej, a tak¿e do przerywa-
nia rozmów telefonicznych i transmisji sygna³ów przesy³anych w sieciach
telekomunikacyjnych, je¿eli ich zawarto�æ lub tre�æ mo¿e zwiêkszyæ zagro-
¿enie konstytucyjnego ustroju pañstwa, bezpieczeñstwa obywateli lub po-
rz¹dku publicznego. Zatrzymane publikacje, przesy³ki lub korespondencja
telekomunikacyjna dorêczane s¹ adresatom po zniesieniu stanu wyj¹tkowe-
go, z tym ¿e zatrzymane publikacje, przesy³ki pocztowe i kurierskie oraz
korespondencja telekomunikacyjna, których tre�æ lub zawarto�æ pochodzi
z przestêpstwa, by³a przeznaczona do pope³nienia przestêpstwa albo zosta³a
objêta zakazem posiadania, przekazywane s¹ przez organ cenzury i kontro-
li, niezw³ocznie a najpó�niej bezpo�rednio po zniesieniu stanu wyj¹tkowego,
organom w³a�ciwym do prowadzenia postêpowania karnego lub orzeczenia
przepadku rzeczy. Decyzje organów cenzury i kontroli s¹ ostateczne i mog¹
byæ zaskar¿one bezpo�rednio do wojewódzkiego s¹du administracyjnego.

W ramach re¿imu stanu wyj¹tkowego na jednostkê mo¿e byæ na³o¿ony
obowi¹zek posiadania przy sobie w miejscu publicznym dowodu osobistego
(w przypadku osoby ucz¹cej siê, która nie ukoñczy³a 18 lat � legitymacji
szkolnej) lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ24, wprowadzo-
ny nakaz lub zakaz utrwalania za pomoc¹ �rodków technicznych wygl¹du
lub innych cech okre�lonych miejsc, obiektów lub obszarów25, czy ogranicze-
nie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materia³ów wybuchowych oraz
innych rodzajów broni lub okre�lonych przedmiotów, poprzez nakazanie nie-
zw³ocznego z³o¿enia do depozytu w³a�ciwego organu administracji rz¹dowej
albo zakazanie noszenia26.

Ustawodawca przewiduje mo¿liwo�æ ograniczenia wolno�ci poruszania
siê po terytorium RP przez ustanowienie nakazu lub zakazu przebywania

23 Art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.wyj.
24 Art. 18 ust. 1 u.s.wyj.
25 Art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.wyj.
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lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obsza-
rów, konieczno�æ uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na
zmianê miejsca pobytu sta³ego i czasowego oraz zg³oszenia w ustalonym
terminie organom ewidencji ludno�ci lub Policji przybycia do okre�lonej miej-
scowo�ci27. Mo¿na wprowadziæ ograniczenia w organizowaniu transportu
drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek p³ywaj¹cych na
morskich wodach wewnêtrznych i na morzu terytorialnym, a tak¿e na �ród-
l¹dowych drogach wodnych.

Drastycznemu ograniczeniu w czasie stanu wyj¹tkowego ulega wolno�æ
s³owa i wolno�æ prasy28. W czasie stanu wyj¹tkowego mo¿e zostaæ ustano-
wiona cenzura prewencyjna �rodków spo³ecznego przekazu, obejmuj¹ca
materia³y prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe29. Cenzura prewencyjna nie obejmuje nale¿¹cych do ko�cio³ów
i innych zwi¹zków wyznaniowych �rodków spo³ecznego przekazu, stanowi¹-
cych �ród³a informacji na temat religii i s³u¿¹cych wype³nianiu funkcji reli-
gijnych. W czasie stanu wyj¹tkowego mo¿na równie¿ postanowiæ o emisji
sygna³ów uniemo¿liwiaj¹cych nadawanie lub odbiór przekazów radiowych,
telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urz¹dzenia i sieci telekomunika-
cyjne, których tre�æ mo¿e zwiêkszyæ zagro¿enie konstytucyjnego ustroju
pañstwa, bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego. Mo¿e zostaæ
ograniczone funkcjonowanie systemów ³¹czno�ci oraz dzia³alno�ci telekomu-
nikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wy³¹czenia urz¹dzeñ ³¹czno�ci
lub zawieszenia �wiadczenia us³ug, na czas okre�lony, a tak¿e poprzez naka-
zanie niezw³ocznego z³o¿enia do depozytu w³a�ciwego organu administracji
rz¹dowej radiowych i telewizyjnych urz¹dzeñ nadawczych i nadawczo-od-
biorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzy-
staniem w sposób zagra¿aj¹cy konstytucyjnemu ustrojowi pañstwa, bezpie-
czeñstwu obywateli albo porz¹dkowi publicznemu.

W czasie stanu wyj¹tkowego zawieszeniu mo¿e ulec wolno�æ zgroma-
dzeñ, ³¹cznie z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez masowych oraz
prowadzonych w ramach dzia³alno�ci kulturalnej imprez artystycznych
i rozrywkowych, niebêd¹cych imprezami masowymi30. Powy¿szy zakaz nie

26 Art. 21 pkt 7 u.s.wyj.
27 Art. 18 ust. 2 pkt 1�3 u.s.wyj.
28 Art. 20 ust. 1 pkt 1 u.s.wyj. A. Surówka, Ograniczenia wolno�ci s³owa w stanach

nadzwyczajnych, (w:) A. Bi³gorajski (red.), Wolno�æ wypowiedzi i jej granice. Analiza wybra-
nych zagadnieñ, Katowice 2014.

29 Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy materia³em praso-
wym jest ka¿dy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz
o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezale¿nie od
�rodków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa.

30 Art. 16 ust. 1 pkt 1�2 u.s.wyj.
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dotyczy zgromadzeñ organizowanych przez ko�cio³y i inne zwi¹zki wyzna-
niowe oraz organizacje religijne dzia³aj¹ce w obrêbie �wi¹tyñ, budynków
ko�cielnych, w innych pomieszczeniach s³u¿¹cych organizowaniu i publicz-
nemu sprawowaniu kultu, a tak¿e zgromadzeñ organizowanych przez orga-
ny pañstwa lub organy samorz¹du terytorialnego. Pozwolenia na zbiórki
publiczne na obszarze, na którym wprowadzono stan wyj¹tkowy, mog¹ byæ
udzielane tylko wówczas, gdy w ocenie organu w³a�ciwego do udzielenia
pozwolenia przeprowadzenie zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowa-
dzenia stanu wyj¹tkowego.

Ustawa o stanie wyj¹tkowym przewiduje ponadto mo¿liwo�æ zawiesze-
nia wolno�ci zrzeszania siê (art. 16 ust. 1 pkt 6) poprzez ustanowienie zaka-
zu tworzenia i rejestracji nowych stowarzyszeñ, partii politycznych, zwi¹z-
ków zawodowych, organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, organizacji
pracodawców, ruchów obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeñ
i fundacji, b¹d� te¿ nakazanie okresowego zaniechania dzia³alno�ci zareje-
strowanych stowarzyszeñ, partii politycznych, zwi¹zków zawodowych, orga-
nizacji spo³eczno-zawodowych rolników, organizacji pracodawców, ruchów
obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeñ i fundacji, których dzia-
³alno�æ mo¿e zwiêkszyæ zagro¿enie konstytucyjnego ustroju pañstwa, bez-
pieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego.

Spo�ród praw spo³eczno-ekonomicznych najwa¿niejsze znaczenie ma
mo¿liwo�æ zawieszenia prawa do strajku31. Chodzi tu zarówno o strajki pra-
cownicze i inne formy protestu w odniesieniu do okre�lonych kategorii pra-
cowników lub w okre�lonych dziedzinach, jak i strajki oraz inne ni¿ strajki
akcje protestacyjnych rolników. Mo¿na równie¿ zawiesiæ prawo do organizo-
wania akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie
samorz¹dy, stowarzyszenia lub organizacje.

Drastycznemu ograniczeniu mo¿e ulec w czasie trwania stanu wyj¹tko-
wego wolno�æ dzia³alno�ci gospodarczej32. Przybiera ono formê nakazania
okresowego zaniechania prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej okre�lonego
rodzaju albo ustanowienia obowi¹zku uzyskania zezwolenia na rozpoczêcie
dzia³alno�ci gospodarczej okre�lonego rodzaju. Ponadto ograniczony mo¿e
zostaæ obrót krajowymi �rodkami p³atniczymi, obrót dewizowy oraz dzia³al-
no�æ kantorowa.

Stan wyj¹tkowy pozwala na ograniczenie dostêpu do towarów konsump-
cyjnych, poprzez ca³kowit¹ lub czê�ciow¹ reglamentacjê zaopatrzenia ludno-
�ci. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na mo¿liwo�æ ograniczenia prawa do na-
uki przez okresowe zawieszenie zajêæ dydaktycznych w szko³ach w³¹cznie ze

31 Art. 16 ust. 1 pkt 3�5 u.s.wyj.
32 Art. 21 u.s.wyj.
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szko³ami wy¿szymi, z wyj¹tkiem szkó³ duchownych i seminariów duchow-
nych33.

Jak wynika z powy¿szej analizy ustawodawca przewiduje niezwykle re-
strykcyjny model re¿imu stanu wyj¹tkowego w zakresie korzystania z kon-
stytucyjnie zagwarantowanych wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela.
W niektórych sferach (zw³aszcza wolno�ci osobistej jednostki) obostrzenia s¹
jeszcze wiêksze ni¿ w wypadku wprowadzenia stanu wojennego34. Pojawia
siê wobec tego pytanie, jakie s¹ przyczyny tego stanu rzeczy. Sprzeciw budzi
zw³aszcza mo¿liwo�æ drastycznego ograniczenia wolno�ci osobistych i poli-
tycznych w razie wprowadzenia stanu wyj¹tkowego z innych przyczyn ni¿
zagro¿enie konstytucyjnego ustroju pañstwa. Nale¿y w zwi¹zku z tym pod-
trzymaæ postulat o potrzebie wyodrêbnienia ze stanu wyj¹tkowego kolejnej
kategorii stanu nadzwyczajnego, tak by mo¿na by³o przewidzieæ szerszy za-
kres ograniczeñ praw i wolno�ci jednostki ze wzglêdu na zagro¿enie konsty-
tucyjnego ustroju pañstwa, a wê¿szy ze wzglêdu na zagro¿enie bezpieczeñ-
stwa obywateli lub porz¹dku publicznego. Obecne przepisy konstytucyjne
i ustawowe nie pozwalaj¹ na takie rozró¿nienie, a ogólna klauzula propor-
cjonalno�ci i celowo�ci (art. 228 ust. 5 Konstytucji) mo¿e w praktyce okazaæ
siê nieskuteczna.

15.5.15.5.15.5.15.5.15.5. KKKKKoniec obowiązywania stanu wyjątkowegooniec obowiązywania stanu wyjątkowegooniec obowiązywania stanu wyjątkowegooniec obowiązywania stanu wyjątkowegooniec obowiązywania stanu wyjątkowego

Stan wyj¹tkowy mo¿e zostaæ zakoñczony w wyniku wydania przez Pre-
zydenta rozporz¹dzenia znosz¹cego ten stan, up³yniêcia terminu, na jaki
zosta³ wprowadzony, niewyra¿enia zgody przez Sejm na jego przed³u¿enie
albo uchylenia przez Sejm rozporz¹dzenia Prezydenta wprowadzaj¹cego stan
wyj¹tkowy.

W �wietle art. 5 ust. 2 u.s.wyj. Prezydent, na wniosek Rady Ministrów,
w drodze rozporz¹dzenia, znosi stan wyj¹tkowy przed up³ywem czasu, na
jaki zosta³ wprowadzony, je¿eli ustan¹ przyczyny wprowadzenia tego stanu
oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie pañstwa. Rozporz¹-
dzenie znosz¹ce stan wyj¹tkowy obowi¹zuje od dnia jego og³oszenia w Dzien-
niku Ustaw. Rozporz¹dzenie podlega dodatkowemu podaniu do publicznej
wiadomo�ci w drodze obwieszczenia w³a�ciwego wojewody, przez rozplaka-
towanie w miejscach publicznych, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty na
danym obszarze35.

33 Art. 21 pkt 3 u.s.wyj.
34 Nie jest mo¿liwe w czasie trwania stanu wojennego chocia¿by internowanie (od-

osobnienie) jednostki.
35 Art. 5 ust. 4 w zw. z art. 4 ust. 1 i 3 u.s.wyj.
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16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowejPrzesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowejPrzesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowejPrzesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowejPrzesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Wyodrêbnienie stanu klêski ¿ywio³owej przez Konstytucjê Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 nale¿a³o do najwa¿niejszych zmian,
jakie przynios³a ona w obszarze stanów nadzwyczajnych wraz z wej�ciem
w ¿ycie2. Konstytucja RP nale¿y do niewielu, które przewiduj¹ tego typu
kategoriê stanu nadzwyczajnego3. Konstytucyjna regulacja stanu klêski ¿y-
wio³owej wykazuje szereg odrêbno�ci od pozosta³ych stanów nadzwyczajnych
(zw³aszcza je�li chodzi o tryb wprowadzenia). W du¿ej czê�ci daje siê to wy-
t³umaczyæ specyficznym charakterem zagro¿eñ, z którymi maj¹ siê zmierzyæ
organy w³adzy publicznej. O ile przyczyn¹ wprowadzenia stanu wojennego
lub stanu wyj¹tkowego jest �wiadoma dzia³alno�æ cz³owieka, o tyle wyst¹-
pienie klêski ¿ywio³owej jest na ogó³ niezale¿ne od ludzkiej woli.

W �wietle art. 232 Konstytucji stan klêski ¿ywio³owej mo¿e byæ wprowa-
dzony w celu zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii tech-
nicznych nosz¹cych znamiona klêski ¿ywio³owej. Zgodnie z postanowienia-
mi ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej4 klêska
¿ywio³owa jest to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skut-
ki zagra¿aj¹ ¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmia-
rach albo �rodowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mog¹ byæ

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XVIXVIXVIXVIXVI

Stan klęski żywiołowejStan klęski żywiołowejStan klęski żywiołowejStan klęski żywiołowejStan klęski żywiołowej

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Jak pisze J. Stelmasiak, �konstytucjonalizacja stanu klêski ¿ywio³owej jako stanu

nadzwyczajnego jest efektem wspó³czesnej tendencji w prawodawstwie do szerokiego ujmo-
wania kategorii stanów nadzwyczajnych, a jednocze�nie stanowi pe³n¹ gwarancjê ochrony
praw i wolno�ci jednostki w sytuacji zagro¿enia�, J. Stelmasiak, Stany nadzwyczajne, (w:)
M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpieczeñstwa wewnêtrznego, Warszawa 2014,
s. 164�165.

3 K. Prokop, Wokó³ problematyki stanu klêski ¿ywio³owej w konstytucjach pañstw euro-
pejskich, (w:) A. Nowakowski (red.), Studia i szkice z prawa publicznego. Ksiêga dla uczcze-
nia pamiêci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, Rzeszów 2008, s. 124 i n.

4 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.
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skutecznie podjête tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych �rodków, we
wspó³dzia³aniu ró¿nych organów i instytucji oraz specjalistycznych s³u¿b
i formacji dzia³aj¹cych pod jednolitym kierownictwem5. Katastrofa natural-
na jest to zdarzenie zwi¹zane z dzia³aniem si³ natury, w szczególno�ci s¹ to
wy³adowania atmosferyczne, wstrz¹sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, d³ugotrwa³e wystêpowanie ekstremalnych tempera-
tur, osuwiska ziemi, po¿ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystêpowanie szkod-
ników, chorób ro�lin lub zwierz¹t albo chorób zaka�nych ludzi, albo te¿ dzia-
³anie innego ¿ywio³u6. Awaria techniczna jest to gwa³towne, nieprzewidzia-
ne uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urz¹dzenia technicznego
lub systemu urz¹dzeñ technicznych powoduj¹ce przerwê w ich u¿ywaniu
lub utratê ich w³a�ciwo�ci7. Katastrof¹ naturaln¹ lub awari¹ techniczn¹ mo¿e
byæ równie¿ zdarzenie wywo³ane dzia³aniem terrorystycznym.

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. TTTTTryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowejryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowejryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowejryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowejryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Stan klêski ¿ywio³owej mo¿e wprowadziæ Rada Ministrów, dzia³aj¹c
z inicjatywy w³asnej lub na wniosek w³a�ciwego wojewody8. Artyku³ 232
Konstytucji daje wiêc Radzie Ministrów monopol na wprowadzenie stanu
klêski ¿ywio³owej, inaczej ni¿ ma to miejsce w przypadku stanu wojennego
i stanu wyj¹tkowego. Wy³¹czenie Prezydenta z tej procedury da siê uzasad-
niæ, bior¹c pod uwagê funkcje i zadania g³owy pañstwa, o których mowa
w art. 126 Konstytucji, niemniej jednak warto poddaæ rozwadze, czy równie¿
i w tym przypadku nie jest wskazane zgodne dzia³anie obu organów egzeku-
tywy, bior¹c pod uwagê powa¿ny wp³yw podjêtej decyzji na ograniczenia
praw i wolno�ci jednostki.

W rozporz¹dzeniu o wprowadzeniu stanu klêski ¿ywio³owej Rada Mini-
strów okre�la przyczyny, datê wprowadzenia oraz obszar i czas trwania sta-
nu klêski ¿ywio³owej, a tak¿e, w zakresie dopuszczonym ustaw¹ o stanie
klêski ¿ywio³owej, rodzaje niezbêdnych ograniczeñ wolno�ci i praw cz³owie-
ka i obywatela (art. 5 ust. 2 u.s.k.¿.). Stan klêski ¿ywio³owej mo¿e zostaæ
wprowadzony na czê�ci albo na ca³ym terytorium pañstwa, na obszarze, na

5 Art. 3 ust. 1 pkt 1 u.s.k.¿.
6 Art. 3 ust. 1 pkt 2 u.s.k.¿.
7 Art. 3 ust. 1 pkt 3 u.s.k.¿.
8 Art. 5 ust. 1 u.s.k.¿. Jak s³usznie podkre�la M. Karpiuk, wniosek wojewody nie jest

dla Rady Ministrów wi¹¿¹cy, M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji
rz¹dowej w sferze bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne
i formalne, Warszawa 2013, s. 165.
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którym wyst¹pi³a klêska ¿ywio³owa, a tak¿e na obszarze, na którym wyst¹-
pi³y lub mog¹ wyst¹piæ skutki tej klêski. Rozporz¹dzenie wprowadzaj¹ce
stan klêski ¿ywio³owej podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiado-
mo�ci.

W przeciwieñstwie do rozporz¹dzenia Prezydenta wprowadzaj¹cego stan
wojenny b¹d� stan wyj¹tkowy, rozporz¹dzenie Rady Ministrów wprowadza-
j¹ce stan klêski ¿ywio³owej nie podlega kontroli parlamentarnej. Brak bez-
po�redniej mo¿liwo�ci podwa¿enia decyzji Rady Ministrów przez Sejm (jak
ma to miejsce w przypadku stanu wojennego i stanu wyj¹tkowego � art. 231
Konstytucji) nale¿y poddaæ krytyce. Twórcy Konstytucji za³o¿yli, ¿e w tym
przypadku wystarcz¹ zwyk³e mechanizmy odpowiedzialno�ci politycznej Rady
Ministrów i jej cz³onków przed izb¹ pierwsz¹ parlamentu. Jednak¿e bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e Sejm mo¿e obaliæ urzêduj¹cy gabinet jedynie w drodze
konstruktywnego wotum nieufno�ci (art. 158), za³o¿enie to trzeba uznaæ za
zbyt optymistyczne. Dlatego te¿ art. 232 Konstytucji powinien przewidywaæ
mo¿liwo�æ uchylenia przez Sejm rozporz¹dzenia Rady Ministrów o wprowa-
dzeniu stanu klêski ¿ywio³owej.

Stan klêski ¿ywio³owej mo¿e byæ wprowadzony czas oznaczony, niezbêd-
ny dla zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia, nie d³u¿-
szy ni¿ 30 dni, z tym ¿e za zgod¹ Sejmu mo¿e zostaæ przed³u¿ony (na czas,
który nie zosta³ okre�lony w Konstytucji9). Regulacja owa ma swoje dobre
i z³e strony. Niew¹tpliwie na aprobatê zas³uguje wstrzemiê�liwo�æ ustrojo-
dawcy w dekretowaniu czasu trwania klêski ¿ywio³owej, niezale¿nej wszak
od woli cz³owieka i wobec której organy w³adzy publicznej mog¹ dysponowaæ
ograniczonymi �rodkami dzia³ania. Jednak¿e regulacja konstytucyjna stwa-
rza równie¿ potencjalne zagro¿enia, zwi¹zane zw³aszcza z mo¿liwo�ci¹ nad-
u¿ywania re¿imu stanu klêski ¿ywio³owej dla przek³adania wyborów parla-
mentarnych, prezydenckich lub samorz¹dowych10 albo procedury zmiany
Konstytucji11. W pierwszym przypadku nie bêdzie mo¿na przeprowadziæ
¿adnych procedur przez kolejne dziewiêædziesi¹t dni nastêpuj¹cych po znie-
sieniu stanu klêski ¿ywio³owej.

9 Niew¹tpliwy mankament konstytucyjny usi³uje naprawiæ u.s.k.¿, stanowi¹c, ¿e przed-
³u¿enie stanu klêski ¿ywio³owej mo¿e nast¹piæ tylko na czas oznaczony. Okre�lenie owego
przed³u¿enia powinno nast¹piæ za po�rednictwem dni, gdy¿ w taki sposób ustrojodawca
okre�la podstawowy czas trwania stanu klêski ¿ywio³owej (i stanu wyj¹tkowego), a nie za
pomoc¹ jakiej� generalnej klauzuli, np. do momentu ust¹pienia klêski ¿ywio³owej lub likwi-
dacji jej skutków.

10 Por. art. 228 ust. 7 Konstytucji.
11 Por. art. 228 ust. 6 Konstytucji.
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16.3.16.3.16.3.16.3.16.3. Zasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznejZasady działania organów władzy publicznej
w czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowej

Podobnie jak w przypadku stanu wyj¹tkowego, Konstytucja nie okre�la
szczególnych zasad dzia³ania organów w³adzy publicznej w czasie stanu klê-
ski ¿ywio³owej. Zgodnie z art. 7 u.s.k.¿. w czasie stanu klêski ¿ywio³owej
organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ w dotychczasowych strukturach organi-
zacyjnych pañstwa i w ramach przys³uguj¹cych im kompetencji, z zastrze¿e-
niem przepisów u.s.k.¿.12.

Ustawa o stanie klêski ¿ywio³owej w art. 8 przewiduje, ¿e dzia³aniami
prowadzonymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej i ich usuniê-
cia kieruje: minister w³a�ciwy do spraw administracji publicznej lub inny
minister, do zakresu dzia³ania którego nale¿y zapobieganie skutkom danej
klêski ¿ywio³owej lub ich usuwanie13 � je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wpro-
wadzono na obszarze wiêcej ni¿ jednego województwa. W przypadku w¹tpli-
wo�ci co do w³a�ciwo�ci ministra lub w przypadku, gdy w³a�ciwych jest kilku
ministrów, funkcjê tê sprawuje minister wyznaczony przez Prezesa Rady
Ministrów. Je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wystêpuje na obszarze wiêcej ni¿
jednego powiatu wchodz¹cego w sk³ad województwa dzia³aniami prowadzo-
nymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia kieru-
je wojewoda. Je¿eli za� stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono na obszarze wiê-
cej ni¿ jednej gminy wchodz¹cej w sk³ad powiatu, dzia³aniami tymi kieruje
starosta. Z kolei w razie wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej tylko na ob-
szarze gminy, dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski
¿ywio³owej i ich usuniêcia kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Artyku³ 11 u.s.k.¿. okre�la uprawnienia wojewody w czasie stanu klêski
¿ywio³owej. Kieruje on dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia skut-
kom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia na obszarze województwa. W zakre-
sie tych dzia³añ wojewodzie s¹ podporz¹dkowane organy i jednostki organi-
zacyjne administracji rz¹dowej dzia³aj¹ce na obszarze województwa oraz inne
si³y i �rodki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania
tych dzia³añ na obszarze województwa, w tym pododdzia³y i oddzia³y Si³
Zbrojnych.

W zakresie kierowania dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia
skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia na obszarze województwa woje-
woda podlega w³a�ciwemu ministrowi14. W razie niezdolno�ci do kierowania

12 Zob. M. Smaga, Administracja publiczna w czasie klêski ¿ywio³owej, Kraków 2004,
passim.

13 Ze wzglêdu na rodzaj klêski ¿ywio³owej mo¿e to byæ np. minister w³a�ciwy do spraw
ochrony zdrowia, czy te¿ minister w³a�ciwy do spraw rolnictwa.

14 Art. 11 ust. 3 u.s.k.¿.
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lub niew³a�ciwego kierowania dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿e-
nia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia minister mo¿e zawiesiæ
uprawnienia wojewody oraz wyznaczyæ pe³nomocnika do kierowania tymi
dzia³aniami15.

Na podstawie art. 13 ust. 1 u.s.k.¿. w zakresie dzia³añ prowadzonych
w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia, minister
kieruj¹cy tymi dzia³aniami mo¿e wydawaæ polecenia wi¹¿¹ce organom ad-
ministracji rz¹dowej, z wyj¹tkiem Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów
i wiceprezesów Rady Ministrów, a tak¿e wydawaæ polecenia wi¹¿¹ce orga-
nom samorz¹du terytorialnego16. W razie odmowy wykonania polecenia,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.s.k.¿. lub niew³a�ciwego wykonywania
polecenia przez: 1) organy administracji rz¹dowej � minister kieruj¹cy dzia³a-
niami prowadzonymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich
usuniêcia niezw³ocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów; 2) organy sa-
morz¹du terytorialnego � minister kieruj¹cy dzia³aniami prowadzonymi
w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia mo¿e za-
wiesiæ odpowiednie uprawnienia takiego organu oraz wyznaczyæ pe³nomoc-
nika do wykonywania tych uprawnieñ, zawiadamiaj¹c o tym Prezesa Rady
Ministrów17. Minister kieruj¹cy dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie-
¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia jest zobowi¹zany do bie-
¿¹cego informowania Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów o skutkach klê-
ski ¿ywio³owej i dzia³aniach podejmowanych w celu zapobie¿enia tym skutkom
lub ich usuniêcia18.

Artyku³ 9 u.s.k.¿. reguluje uprawnienia organów zarz¹dzaj¹cych gminy
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w czasie stanu klêski ¿ywio³owej.
Kieruj¹ oni dzia³aniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobie¿e-
nia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia (ust. 1). W zakresie tych
dzia³añ wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo¿e wydawaæ polecenia wi¹¿¹-
ce organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyj-
nych utworzonych przez gminê, kierownikom jednostek ochrony przeciw-
po¿arowej dzia³aj¹cych na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek
organizacyjnych czasowo przekazanych przez w³a�ciwe organy do jego dys-
pozycji i skierowanych do wykonywania zadañ na obszarze gminy (ust. 2).

15 Por. krytyczne uwagi M. Karpiuka (Zadania�, s. 167), który s³usznie podnosi, ¿e
niecelowe jest utrzymywanie na stanowisku osoby niekompetentnej w obszarze dzia³añ
zwi¹zanych z wyst¹pieniem klêski ¿ywio³owej.

16 G. Pietrek, Relacje pomiêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ na poziomie
województwa w �wietle zagro¿eñ naturalnych na tle powodzi 2010 roku w Polsce, (w:)
D. Plecka (red.), Wspó³czesne wyzwania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, Toruñ 2013,
s. 252 i n.

17 Art. 13 ust. 2 u.s.k.¿.
18 Art. 16 u.s.k.¿.
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W zakresie dzia³añ prowadzonych na obszarze gminy w celu zapobie¿enia
skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia wójt (burmistrz, prezydent
miasta) mo¿e wystêpowaæ do kierowników innych jednostek organizacyjnych
dzia³aj¹cych na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynno�ci nie-
zbêdnych w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia
(ust. 3). W zakresie wy¿ej wymienionych dzia³añ wójt (burmistrz, prezydent
miasta) podlega staro�cie (ust. 4). W razie niezdolno�ci do kierowania lub
niew³a�ciwego kierowania dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobie¿enia
skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia wojewoda � z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek starosty � mo¿e zawiesiæ uprawnienia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), okre�lone w art. 9 ust. 2�3 oraz wyznaczyæ pe³nomocni-
ka do kierowania tymi dzia³aniami (art. 9 ust. 3). Podobne uprawnienia
przys³uguj¹ staro�cie na obszarze powiatu, z tym ¿e podlega on w tym zakre-
sie wojewodzie (art. 10)19.

Zgodnie z art. 17 u.s.k.¿. w zapobieganiu skutkom klêski ¿ywio³owej lub
ich usuwaniu uczestnicz¹: Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i inne jednostki ochro-
ny przeciwpo¿arowej, Policja, Stra¿ Graniczna, Morska S³u¿ba Poszukiwa-
nia i Ratownictwa, podmioty lecznicze, w tym w szczególno�ci dysponenci
jednostek systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne oraz inne w³a�ciwe
w tych sprawach pañstwowe urzêdy, agencje, inspekcje, stra¿e i s³u¿by. Pod-
mioty te podlegaj¹ kierownictwu organu, który sprawuje funkcjê admini-
stratora stanu klêski ¿ywio³owej.

W czasie stanu klêski ¿ywio³owej, je¿eli u¿ycie innych si³ i �rodków jest
niemo¿liwe lub niewystarczaj¹ce, Minister Obrony Narodowej mo¿e przeka-
zaæ do dyspozycji wojewody, na którego obszarze dzia³ania wystêpuje klêska
¿ywio³owa, pododdzia³y lub oddzia³y Si³ Zbrojnych, wraz ze skierowaniem
ich do wykonywania zadañ zwi¹zanych z zapobie¿eniem skutkom klêski ¿y-
wio³owej lub ich usuniêciem (art. 18 u.s.k.¿.). Pododdzia³y i oddzia³y Si³
Zbrojnych pozostaj¹ pod dowództwem prze³o¿onych s³u¿bowych i wykonuj¹
zadania okre�lone przez wojewodê20.

19 Zob. M. Polinceusz, Stan klêski ¿ywio³owej � zwalczanie zagro¿eñ szczególnych
w �wietle zasady decentralizacji w³adzy publicznej, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.),
Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, War-
szawa 2014, s. 79�80; T. Mi³kowski, Funkcjonowanie s³u¿b porz¹dku i bezpieczeñstwa pañ-
stwa w stanach nadzwyczajnych, (w:) T. Mi³kowski (red.), Bezpieczeñstwo � powinno�æ czy
gwarancja?, t. II, Stany nadzwyczajne a szczególne zagro¿enia pañstwa, Sosnowiec 2015,
s. 19�20.

20 J. Falecki, Wspó³praca wojska ze s³u¿bami i administracj¹ publiczn¹ w niemilitar-
nych sytuacjach kryzysowych, (w:) A. Osierda, B. Wi�niewski (red.), Wspó³praca s³u¿b po-
rz¹dku publicznego z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, Bielsko-Bia³a 2008, s. 87.
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16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. Ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatelaOgraniczenie wolności i praw człowieka i obywatela
w czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowejw czasie stanu klęski żywiołowej

W przypadku stanu klêski ¿ywio³owej (art. 233 ust. 3 Konstytucji) ustro-
jodawca pos³uguje siê klauzul¹ pozytywn¹, wymieniaj¹c enumeratywnie
prawa i wolno�ci, które mog¹ byæ ograniczone21. Ponadto � jak wspomniano
wy¿ej � w art. 233 ust. 2 zosta³a zawarta klauzula antydyskryminacyjna.
Niedopuszczalne jest ograniczenie wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela
wy³¹cznie z powodu rasy, p³ci, jêzyka, wyznania lub jego braku, pochodzenia
spo³ecznego, urodzenia oraz maj¹tku22.

Artyku³ 233 ust. 3 Konstytucji w sposób enumeratywny wylicza te pra-
wa i wolno�ci, które mog¹ byæ ograniczone w razie wprowadzenia tej katego-
rii stanu nadzwyczajnego. Oznacza to, ¿e ustawodawca nie mo¿e ograniczyæ
¿adnych innych praw i wolno�ci, gwarantowanych w Konstytucji. Ustawa
okre�laj¹ca zakres ograniczeñ wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela w sta-
nie klêski ¿ywio³owej mo¿e ograniczaæ konstytucyjne wolno�ci i prawa okre-
�lone w art. 22 (wolno�æ dzia³alno�ci gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wol-
no�æ osobista), art. 50 (nienaruszalno�æ mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolno�æ
poruszania siê i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3
(prawo do strajku), art. 64 (prawo w³asno�ci), art. 65 ust. 1 (wolno�æ pracy),
art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz
art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

Stosownie do tej regulacji u.s.k.¿. w art. 21 ust. 1 przewiduje ogranicze-
nie praw i wolno�ci jednostki polegaj¹cych na: 1) zawieszeniu dzia³alno�ci
okre�lonych przedsiêbiorców; 2) nakazie lub zakazie prowadzenia dzia³alno-
�ci gospodarczej okre�lonego rodzaju; 3) nakazaniu pracodawcy oddelegowa-
nia pracowników do dyspozycji organu kieruj¹cego dzia³aniami prowadzo-
nymi w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia;
4) ca³kowitej lub czê�ciowej reglamentacji zaopatrzenia w okre�lonego ro-
dzaju artyku³y; 5) obowi¹zku poddania siê badaniom lekarskim, leczeniu,
szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych �rodków profilaktycznych
i zabiegów, niezbêdnych do zwalczania chorób zaka�nych oraz skutków ska-
¿eñ chemicznych i promieniotwórczych; 6) obowi¹zku poddania siê kwaran-
tannie; 7) obowi¹zku stosowania �rodków ochrony ro�lin lub innych �rod-

21 Inaczej jest w przypadku stanu wojennego i stanu wyj¹tkowego. Artyku³ 233 ust. 1
Konstytucji wymienia te prawa i wolno�ci, których w czasie obu stanów ograniczaæ nie
mo¿na (klauzula negatywna).

22 K. Eckhardt, Dopuszczalno�æ derogacji prawa do równego traktowania i zakazu dys-
kryminacji w czasie stanów nadzwyczajnych, (w:) H. Ziêba-Za³ucka, M. Kijowski (red.), Za-
sada równo�ci w prawie. Konferencja naukowa Rzeszów, 16 pa�dziernika 2003 r., Rzeszów
2004, s. 58 i n.
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ków zapobiegawczych, niezbêdnych do zwalczania organizmów szkodliwych
dla ludzi, zwierz¹t lub ro�lin; 8) obowi¹zku stosowania okre�lonych �rodków
zapewniaj¹cych ochronê �rodowiska; 9) obowi¹zku stosowania �rodków lub
zabiegów niezbêdnych do zwalczania chorób zaka�nych zwierz¹t; 10) obo-
wi¹zku opró¿nienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych b¹d� innych
pomieszczeñ; 11) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeñ budynków
lub innych obiektów budowlanych albo ich czê�ci; 12) nakazie ewakuacji
w ustalonym czasie z okre�lonych miejsc, obszarów i obiektów; 13) nakazie
lub zakazie przebywania w okre�lonych miejscach i obiektach oraz na okre-
�lonych obszarach; 14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez
masowych; 15) nakazie lub zakazie okre�lonego sposobu przemieszczania
siê; 16) wykorzystaniu, bez zgody w³a�ciciela lub innej osoby uprawnionej,
nieruchomo�ci i rzeczy ruchomych; 17) zakazie prowadzenia strajku w od-
niesieniu do okre�lonych kategorii pracowników lub w okre�lonych dziedzi-
nach; 18) ograniczeniu lub odst¹pieniu od okre�lonych zasad bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, jednak¿e niepowoduj¹cym bezpo�redniego nara¿enia
¿ycia lub zdrowia pracownika; 19) wykonywaniu �wiadczeñ osobistych i rze-
czowych.

Oprócz tego, na podstawie art. 22 u.s.k.¿., mo¿e byæ na³o¿ony obowi¹zek
�wiadczeñ osobistych i rzeczowych, które polegaj¹ na udzielaniu pierwszej
pomocy, udziale w dzia³aniu ratowniczym, wykonywaniu okre�lonych prac,
oddaniu do u¿ywania posiadanych nieruchomo�ci lub rzeczy ruchomych,
udostêpnieniu pomieszczeñ osobom ewakuowanym, przyjêciu na przecho-
wanie mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych, zabezpieczeniu za-
gro¿onych zwierz¹t, ro�lin lub nasion, pe³nieniu wart, zabezpieczeniu w³a-
snych �róde³ wody pitnej i �rodków spo¿ywczych lub zabezpieczeniu
zagro¿onych dóbr kultury.

Ustawa o stanie klêski ¿ywio³owej przewiduje, ¿e niektóre ograniczenia
praw i wolno�ci jednostki s¹ wprowadzane na podstawie zarz¹dzenia albo
decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty lub wojewody albo
pe³nomocnika ustanowionego przez wojewodê (na podstawie art. 9 ust. 5 lub
art. 10 ust. 5 u.s.k.¿.) lub ministra � administratora stanu klêski ¿ywio³owej
(na podstawie art. 11 ust. 4 u.s.k.¿.)23. Do decyzji stosuje siê przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks postêpowania administracyjnego24,
z tym ¿e podlegaj¹ one natychmiastowemu wykonaniu z chwil¹ ich dorêcze-
nia lub og³oszenia. Mog¹ one byæ w nag³ych wypadkach wydawane ustnie,
a nastêpnie niezw³ocznie potwierdzane na pi�mie, odwo³anie od nich wnosi
siê w terminie trzech dni od dnia dorêczenia lub potwierdzenia na pi�mie

23 Art. 23 u.s.k.¿.
24 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
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decyzji wydanej ustnie, wniesione odwo³ania podlegaj¹ przekazaniu organo-
wi odwo³awczemu w terminie trzech dni, a rozpatrzeniu � w terminie sied-
miu dni od dnia dorêczenia mu odwo³ania, za� organem wy¿szego stopnia
w sprawach decyzji wydanych przez starostê i wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta) jest wojewoda. Wojewoda mo¿e uchyliæ w ca³o�ci lub w czê�ci
zarz¹dzenie lub decyzjê wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty albo
pe³nomocników. Podobnie minister w³a�ciwy do spraw administracji publicz-
nej mo¿e uchyliæ w ca³o�ci lub w czê�ci rozporz¹dzenie lub decyzjê wojewody
albo pe³nomocnika, o którym mowa w art. 11 ust. 4 u.s.k.¿.

16.5.16.5.16.5.16.5.16.5. KKKKKoniec obowiązywania stanu klęski żywiołowejoniec obowiązywania stanu klęski żywiołowejoniec obowiązywania stanu klęski żywiołowejoniec obowiązywania stanu klęski żywiołowejoniec obowiązywania stanu klęski żywiołowej

Konstytucja nie przewiduje, podobnie jak w przypadku stanu wojenne-
go i stanu wyj¹tkowego, sposobu zakoñczenia stanu klêski ¿ywio³owej. Dla-
tego nale¿y uznaæ, ¿e stan klêski ¿ywio³owej powinien byæ zniesiony przez
Radê Ministrów z inicjatywy w³asnej lub na wniosek w³a�ciwego wojewody.

W �wietle art. 6 ust. 2 u.s.k.¿. Rada Ministrów znosi stan klêski ¿ywio³o-
wej w drodze rozporz¹dzenia, przed up³ywem czasu, na który zosta³ wpro-
wadzony, je¿eli ustan¹ przyczyny jego wprowadzenia, tzn. zdo³ano zapobiec
skutkom wyst¹pienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej nosz¹-
cych znamiona klêski ¿ywio³owej oraz zosta³y usuniête skutki wyst¹pienia
tych zjawisk. W wypadku stanu klêski ¿ywio³owej szczególn¹ rolê odgrywa
mo¿liwo�æ sukcesywnego znoszenia tego stanu na poszczególnych terytoriach.
Legislacyjnym wyrazem tego stanu rzeczy jest podkre�lenie w art. 6 ust. 2
u.s.k.¿., ¿e stan klêski ¿ywio³owej jest znoszony na ca³ym obszarze jego obo-
wi¹zywania lub na jego czê�ci25.

Rozporz¹dzenie znosz¹ce stan klêski ¿ywio³owej og³asza siê w Dzienni-
ku Ustaw oraz podaje siê dodatkowo do publicznej wiadomo�ci w drodze
obwieszczenia w³a�ciwego wojewody przez rozplakatowanie w miejscach
publicznych, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty na danym obszarze. Re-
daktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewi-
zyjnych s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego, nieodp³atnego podania do publicznej
wiadomo�ci rozporz¹dzenia Rady Ministrów o zniesieniu stanu klêski ¿y-
wio³owej, przekazanego im przez wojewodê w³a�ciwego ze wzglêdu na sie-
dzibê redakcji lub nadawcy26.

25 Podobnego sformu³owania brak w odpowiednich przepisach ustawy o stanie wojen-
nym i ustawy o stanie wyj¹tkowym.

26 Art. 6 ust. 3 w zwi¹zku z art. 5 ust. 3 i 4 u.s.k.¿.
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17.1.17.1.17.1.17.1.17.1. Istota zarządzania kryzysowegoIstota zarządzania kryzysowegoIstota zarządzania kryzysowegoIstota zarządzania kryzysowegoIstota zarządzania kryzysowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 regulu-
j¹c instytucjê stanu nadzwyczajnego (rozdzia³ XI) okre�la funkcjonowanie
pañstwa w okresie cechuj¹cym siê potrzeb¹ podjêcia �rodków ekstraordyna-
ryjnych, mo¿liwych do zastosowania tylko wówczas, gdy zwyk³e �rodki oka-
¿¹ siê niewystarczaj¹ce. Nie ma natomiast w Konstytucji szczególnych prze-
pisów, które regulowa³yby tryb postêpowania organów w³adzy pañstwowej
(lub szerzej: w³adzy publicznej) w czasie po�rednim, tzn. w okresie kryzysu
spowodowanego czy to �wiadom¹ dzia³alno�ci¹ cz³owieka, czy te¿ dzia³ania-
mi si³ natury. Dlatego te¿ wszelkie tego rodzaju dzia³ania mieszcz¹ siê
w kategorii normalnych �rodków konstytucyjnych, tzn. niepowoduj¹cych ko-
nieczno�ci wprowadzenia stanu nadzwyczajnego2. Rol¹ ustawodawcy jest
za� stworzenie odpowiednich uregulowañ, które umo¿liwiaj¹ efektywne
i szybie podejmowanie dzia³añ w warunkach kryzysu3.

Cel taki przy�wieca³ twórcom ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹-
dzaniu kryzysowym4. By³a ona efektem wieloletnich prac, do których im-
puls da³a �powód� tysi¹clecia� w lipcu 1997 r. Do�wiadczenia zwi¹zane
z ow¹ katastrof¹ wykaza³y brak nale¿ytego przygotowania struktur pañ-
stwowych i samorz¹dowych do zmierzenia siê z sytuacj¹ kryzysow¹ w du¿ej
skali. Szczególnie dotkliwie odczuwano brak nale¿ytej koordynacji dzia³añ

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XVIIXVIIXVIIXVIIXVII

Zarządzanie kryzysoweZarządzanie kryzysoweZarządzanie kryzysoweZarządzanie kryzysoweZarządzanie kryzysowe

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 E. Ura, Stany nadzwyczajne i zarz¹dzanie kryzysowe, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.),

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa, Rzeszów 2015, s. 265�266.
3 Jak twierdzi W. Sadurski, tego rodzaju regulacje stanowi¹ antidotum na obej�cie

przes³anek uzasadniaj¹cych wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, tylko bez konieczno�ci
spe³nienia warunków przewidzianych na tê okoliczno�æ przez ustrojodawcê, W. Sadurski,
Porz¹dek konstytucyjny, (w:) L. Kolarska-Bobiñska (red.), Demokracja w Polsce 2005�2007,
Warszawa 2007, s. 51.

4 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.
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na poziomie centralnym, zwi¹zany w du¿ej mierze z resortowym podzia³em
si³ i �rodków5.

Prace legislacyjne podjête w Sejmie III kadencji zaowocowa³y uchwale-
niem ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, która jednak nie wesz³a w ¿ycie ze
wzglêdu na weto Prezydenta RP (2000 r.). Kolejn¹ prób¹ stworzenia syste-
mu zarz¹dzania kryzysowego podjêto przy okazji uchwalenia ustawy o sta-
nie klêski ¿ywio³owej z 2002 r. Stworzono wówczas system gminnych, powia-
towych i wojewódzkich zespo³ów reagowania kryzysowego, ale si³¹ rzeczy
przepisy ustawy odnosi³y siê tylko do przypadku wprowadzenia stanu nad-
zwyczajnego. Kolejne projekty ustaw o zarz¹dzaniu kryzysowym zosta³y z³o-
¿one w Sejmie IV kadencji (2001�2005), ale nie doczeka³y koñca trybu usta-
wodawczego6. Stosown¹ ustawê uchwalono dopiero w kwietniu 2007 r.

Na mocy przepisów ustawy ustanowiono czteroszczeblow¹ strukturê
zarz¹dzania kryzysowego. Na poziomie centralnym organem zarz¹dzania
kryzysowego jest Rada Ministrów oraz ministrowie kieruj¹cy dzia³ami ad-
ministracji rz¹dowej. W województwie organem zarz¹dzania kryzysowego
jest wojewoda, w powiecie � starosta, za� w gminie � wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta). Przy tych organach zosta³y utworzone odpowiednie zespo³y
zarz¹dzania kryzysowego jako organy opiniodawczo-doradcze. Zast¹pi³y one
zespo³y reagowania kryzysowego funkcjonuj¹ce na podstawie art. 12 u.s.k.¿.
Ponadto ustawa z 2007 r. powo³a³a do ¿ycia Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñ-
stwa oraz ministerialne, wojewódzkie, powiatowe i gminne (miejskie) centra
zarz¹dzania kryzysowego, z tym ¿e w przypadku tych ostatnich ich utworze-
nie zale¿y od decyzji wójta, burmistrza b¹d� prezydenta miasta.

Pojêcie �zarz¹dzania kryzysowego� zosta³o zaczerpniête z nauk ekono-
micznych. Wywodzi siê z angielskiego terminu crisis management. Oznacza
on zarz¹dzanie w fazie narodzin, rozwoju i przesilenia kryzysu oraz powrotu
do normalnej sytuacji7. �Kryzys� jest terminem wieloznacznym. W najogól-
niejszym znaczeniu oznacza punkt zwrotny (prze³omowy), rozstrzygaj¹cy mo-

5 K. Prokop, J. Radwanowicz-Wanczewska, Organizacja systemu zarz¹dzania kryzyso-
wego w Polsce, (w:) J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesiêæ lat reformy ustrojowej
administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa, £añcut, 12�14 czerwca
2008 r., Warszawa 2009, s. 780; J. P³oskonka, S. Prutis, M. Stec, Instytucje pañstwa w sta-
nach kryzysu, �Samorz¹d Terytorialny� 1998, Nr 5, s. 3.

6 Projekty ustaw o zarz¹dzaniu kryzysowym omawia W. Kitler, Dzia³ania na rzecz
zbudowania systemu zarz¹dzania kryzysowego, (w:) J. Gryz, W. Kitler (red.), System reago-
wania kryzysowego, Toruñ 2007, s. 184�194.

7 W. Kitler, Istota zarz¹dzania kryzysowego, (w:) J. Gryz, W. Kitler (red.), System re-
agowania�, s. 24; por. J. Pil¿ys, Zarz¹dzanie kryzysowe, Szczecin 2007, s. 33; J.W. Wójcik,
Wiktymologiczne zagadnienia zarz¹dzania sytuacj¹ kryzysow¹, (w:) T. Jemio³o, K. Rajchel
(red.), Bezpieczeñstwo narodowe i zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku � wyzwania
i dylematy, Warszawa 2008, s. 522.
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ment, jako�ciow¹ zmianê uk³adu lub w uk³adzie, którym jest organizm, in-
stytucja, organizacja (spo³eczeñstwo)8. Wyst¹pienie kryzysu wi¹¿e siê
z nieobecno�ci¹ stanu normalnego, czyli tego, co uwa¿a siê za zwyczajne
i powszechnie przyjête9.

Zgodnie z art. 2 u.z.k. zarz¹dzanie kryzysowe jest to dzia³alno�æ orga-
nów administracji publicznej bêd¹ca elementem kierowania bezpieczeñstwem
narodowym10, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przy-
gotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia-
³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu
ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Defini-
cja legalna pozwala na wyró¿nienie czterech faz zarz¹dzania kryzysowego:
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. W ten sposób usta-
wodawca tworz¹c definicjê legaln¹ zarz¹dzania kryzysowego przeniós³ na
grunt jêzyka prawnego ustalenia doktryny w zakresie istoty zarz¹dzania
kryzysowego.

Z definicji ustawowej wynika, ¿e system zarz¹dzania kryzysowego obej-
muje dzia³alno�æ organów administracji publicznej w ramach szerszego sys-
temu bezpieczeñstwa narodowego. Celem tego systemu jest zapobieganie
sytuacjom kryzysowym. W my�l art. 3 pkt 1 u.z.k. sytuacja kryzysowa jest to
sytuacja wp³ywaj¹c¹ negatywnie na poziom bezpieczeñstwa ludzi, mienia
w znacznych rozmiarach lub �rodowiska, wywo³uj¹c¹ znaczne ograniczenia
w dzia³aniu w³a�ciwych organów administracji publicznej ze wzglêdu na nie-
adekwatno�æ posiadanych si³ i �rodków11. Zaistnienie sytuacji kryzysowej
nie nale¿y uto¿samiaæ z wprowadzeniem stanu klêski ¿ywio³owej12.

Jak wspomniano, u.z.k. przewiduje czteropoziomowy system zarz¹dzania
kryzysowego: centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny13. Najwa¿niejsz¹

8 R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeñstwa III RP, Warsza-
wa 2003, s. 146.

9 E.W. Böckenförde, Kryzys w porz¹dku prawnym: stan wyj¹tkowy, (w:) K. Michalski
(red.), O kryzysie, Warszawa 1990, s. 162.

10 Zob. W. Kitler, Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowa-
nia, system, Warszawa 2011, s. 376�382.

11 Pierwotna definicja sytuacji kryzysowej okre�la³a j¹ jako: sytuacjê bêd¹c¹ nastêp-
stwem zagro¿enia i prowadz¹c¹ w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia
wiêzów spo³ecznych przy równoczesnym powa¿nym zak³óceniu w funkcjonowaniu instytucji
publicznych, jednak w takim stopniu, ¿e u¿yte �rodki niezbêdne do zapewnienia lub przy-
wrócenia bezpieczeñstwa nie uzasadniaj¹ wprowadzenia ¿adnego ze stanów nadzwyczaj-
nych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP. W wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r.,
K 50/07, OTK ZU 2009, Nr 4A, poz. 51, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ j¹ za niezgodn¹
z Konstytucj¹.

12 Zob. D. Lebowa, Strategie dzia³ania RP w kontek�cie sytuacji kryzysowych, (w:)
M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Podstawowe p³aszczyzny zagro¿eñ bezpieczeñstwa
wewnêtrznego. Aspekty materialnoprawne, Warszawa 2014, s. 89�90.

13 Zob. J. Pil¿ys, Zarz¹dzanie�, s. 73.
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zasad¹ okre�laj¹c¹ system zarz¹dzania kryzysowego jest zasada jednoosobo-
wego kierownictwa14. Kompetencje zwi¹zane z zarz¹dzaniem kryzysowym
powierzone s¹ organom monokratycznym: wójtowi (burmistrzowi, prezyden-
towi miasta), staro�cie, wojewodzie, ministrowi (lub kierownikowi central-
nego organu administracji rz¹dowej). Dzia³aj¹ przy nich zespo³y zarz¹dza-
nia kryzysowego oraz centra zarz¹dzania kryzysowego. Na czele struktury
zarz¹dzania kryzysowego stoi Rada Ministrów, która � z upowa¿nienia
art. 146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji � zapewnia bezpieczeñstwo wewnêtrzne
pañstwa i porz¹dek publiczny15. Obowi¹zek podjêcia dzia³añ w zakresie za-
rz¹dzania kryzysowego spoczywa na tym organie, który pierwszy otrzyma³
informacjê o wyst¹pieniu zagro¿enia. Organ ten niezw³ocznie informuje
o zaistnia³ym zdarzeniu organy odpowiednio wy¿szego i ni¿szego szczebla,
przedstawiaj¹c jednocze�nie swoj¹ ocenê sytuacji oraz informacjê o zamie-
rzonych dzia³aniach16.

17.2.17.2.17.2.17.2.17.2. Zarządzanie kryzysowe na poziomie centralnymZarządzanie kryzysowe na poziomie centralnymZarządzanie kryzysowe na poziomie centralnymZarządzanie kryzysowe na poziomie centralnymZarządzanie kryzysowe na poziomie centralnym

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.k. zarz¹dzanie kryzysowe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Rada Ministrów. Jednocze�nie � jak wska-
zano wy¿ej � powierzenie tego zadania ca³emu rz¹dowi stanowi wy³om
w zasadzie jednoosobowego kierownictwa zarz¹dzaniem kryzysowym17.
W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki zarz¹dzanie kryzysowe sprawuje mi-
nister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, zawiadamiaj¹c niezw³ocznie o swoich

14 Niew¹tpliwie przyjêcie zasady jednoosobowego kierownictwa ma zapewniæ skutecz-
no�æ podejmowanych dzia³añ, jak równie¿ pozwoliæ na ewentualne poci¹gniêcie do odpowie-
dzialno�ci za podjête dzia³ania, S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007, s. 240.

15 Jest to równie¿ czê�æ funkcji prowadzenia polityki wewnêtrznej przynale¿nej Ra-
dzie Ministrów z mocy art. 146 ust. 1 Konstytucji. Zob. P. Sarnecki, P. Czarny, Kompetencje
organów w³adzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:)
J. Widacki i J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel � bezpieczne pañstwo, Lublin 1998,
s. 82�83.

16 Art. 21 u.z.k. K. Bojarski, Pozycja i zadania samorz¹du terytorialnego w zakresie
zarz¹dzania kryzysowego, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo narodowe
Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warszawa 2011,
s. 74.

17 Trudno jednak by³oby powierzyæ sprawowanie zarz¹dzania kryzysowego organowi
monokratycznemu. Prezes Rady Ministrów nie zosta³ wyposa¿ony przez ustrojodawcê
w odpowiedni zakres uprawnieñ w zakresie utrzymania bezpieczeñstwa wewnêtrznego, za�
Prezydent zosta³ odsuniêty od wykonywania funkcji rz¹dzenia przez powierzenie mu funk-
cji stra¿nika suwerenno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa, tzn. organu podejmuj¹cego dzia³ania
dopiero w razie naruszenia owego bezpieczeñstwa. Zob. wiêcej rozdzia³ II i III niniejszej
monografii.
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dzia³aniach Prezesa Rady Ministrów. Decyzje podjête przez ministra w³a�ci-
wego do spraw wewnêtrznych podlegaj¹ rozpatrzeniu na najbli¿szym posie-
dzeniu Rady Ministrów.

Na podstawie art. 8 u.z.k. przy Radzie Ministrów funkcjonuje Rz¹dowy
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego jako organ opiniodawczo-doradczy w³a�ci-
wy w sprawach inicjowania i koordynowania dzia³añ podejmowanych w za-
kresie zarz¹dzania kryzysowego. Jest to organ pomocniczy (wewnêtrzny) Rady
Ministrów18. Jako taki pe³ni on funkcje inicjatorskie, wnioskodawcze, pro-
jektodawcze i opiniuj¹ce. Dzia³a w sferze zadañ i kompetencji Rady Mini-
strów. Kompetencje decyzyjne przys³uguj¹ wy³¹cznie Radzie Ministrów.

W sk³adzie Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego19 mo¿na wy-
ró¿niæ kilka kategorii cz³onków. Po pierwsze, obligatoryjnie w sk³ad Zespo³u
wchodz¹: Prezes Rady Ministrów (jako przewodnicz¹cy Zespo³u), Minister
Obrony Narodowej i minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych (jako za-
stêpcy przewodnicz¹cego), Minister Spraw Zagranicznych, minister w³a�ci-
wy do spraw administracji publicznej oraz Minister Koordynator S³u¿b Spe-
cjalnych � je¿eli zosta³ powo³any w sk³ad Rady Ministrów20.

Pozostali cz³onkowie wchodz¹ fakultatywnie w sk³ad Rz¹dowego Zespo-
³u Zarz¹dzania Kryzysowego21. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy w posiedze-
niach Zespo³u, na prawach cz³onka, mog¹ braæ udzia³ wyznaczone przez prze-
wodnicz¹cego, w zale¿no�ci od potrzeb, organy administracji rz¹dowej,
okre�lone w art. 8 ust. 3 ustawy22. W pracach Zespo³u na prawach cz³onka

18 Mo¿liwo�æ tworzenia organów wewnêtrznych Rady Ministrów stwarza art. 12 Usta-
wy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.).

19 Art. 8 ust. 2�8 u.z.k.
20 Jest to minister, któremu premier powierzy³ wykonywanie okre�lonych obowi¹z-

ków (tzw. minister bez teki � art. 149 ust. 1 zd. pierwsze konstytucji). Je¿eli premier nie
podejmie decyzji o jego powo³aniu w sk³ad Rady Ministrów, nie wchodzi on do Zespo³u.

21 Na temat sk³adu organów wewnêtrznych Rady Ministrów, zw³aszcza w kontek�cie
udzia³u osób spoza grona cz³onków rz¹du, zob. uwagi R. Mojaka, Sk³ad, organizacja we-
wnêtrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, (w:) A. Ba³aban (red.), Rada
Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002, s. 354.

22 Ustawodawca wymienia w zwi¹zku z tym ministrów kieruj¹cych dzia³ami admini-
stracji rz¹dowej (budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo, finanse publiczne, gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna,
instytucje finansowe, informatyzacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ³¹czno�æ,
o�wiata i wychowanie, rolnictwo, sprawiedliwo�æ, �rodowisko, transport, zdrowie, praca,
zabezpieczenie spo³eczne lub Skarb Pañstwa) oraz centralne organy administracji rz¹dowej
(G³ówny Geodeta Kraju, G³ówny Inspektor Ochrony �rodowiska, G³ówny Inspektor Sanitar-
ny, G³ówny Lekarz Weterynarii, Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komen-
dant G³ówny Policji, Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej, Prezes Krajowego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej, Prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki, Prezes Urzêdu Lotnictwa Cywilnego,
Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Obrony Cywilnej
Kraju, Szef S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef S³u¿by Wywiadu Wojskowego).
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mo¿e uczestniczyæ równie¿ Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego b¹d� te¿
inna osoba wyznaczona przez Prezydenta RP. Przewodnicz¹cy mo¿e zapro-
siæ do udzia³u w posiedzeniach Zespo³u, na prawach cz³onka, tak¿e inne
osoby. Cz³onkowie Zespo³u mog¹ wyznaczaæ do udzia³u w jego pracach swo-
ich przedstawicieli: Prezes Rady Ministrów � wiceprezesa Rady Ministrów,
ministrowie � sekretarza lub podsekretarza stanu, za� pozosta³e organy
� swoich zastêpców.

W przypadku nieobecno�ci przewodnicz¹cego, pracami Zespo³u kieruje
wyznaczony przez niego zastêpca albo cz³onek Zespo³u, w którego w³a�ciwo-
�ci � wynikaj¹cej z kierowania danym dzia³em administracji rz¹dowej � po-
zostaje rodzaj zaistnia³ej sytuacji kryzysowej. Sekretarzem Zespo³u jest dy-
rektor Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, powo³ywany i odwo³ywany przez
Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 9 ust. 3 u.z.k. Prezes Rady Ministrów wyda³ zarz¹dze-
nie Nr 67 z dnia 15 pa�dziernika 2014 r. w sprawie organizacji i trybu pracy
Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego23. Zgodnie z przepisami te-
go¿ zarz¹dzenia posiedzenia Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego
odbywaj¹ siê w terminach okre�lonych przez przewodnicz¹cego Zespo³u, który
ustala równie¿ � w ramach przepisów ustawy � uczestników posiedzenia,
bior¹c pod uwagê rodzaj sytuacji kryzysowej lub zagadnienia wymagaj¹cego
omówienia na posiedzeniu Zespo³u. Przewodnicz¹cy, za po�rednictwem se-
kretarza Zespo³u, zawiadamia uczestników posiedzenia oraz Prezydenta
o terminie, miejscu oraz przedmiocie posiedzenia Zespo³u niezw³ocznie po
podjêciu decyzji o jego zwo³aniu. Posiedzenia Zespo³u odbywaj¹ siê w siedzi-
bie Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, chyba ¿e przewodnicz¹cy Zespo³u
wska¿e inne miejsce. Decyzje Zespo³u zapadaj¹ w drodze uzgodnienia. Za-
rz¹dzenie przewiduje równie¿ mo¿liwo�æ podjêcia decyzji przez Rz¹dowy
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego w drodze korespondencyjnego uzgodnie-
nia stanowisk (tj. w trybie obiegowym). Projekt dokumentu uwa¿a siê
w takim przypadku za przyjêty, je¿eli w wyznaczonym terminie nie zg³oszo-
no uwag. W razie zg³oszenia uwag do projektu dokumentu, które nie zosta³y
uwzglêdnione lub wyja�nione, projekt dokumentu wymaga rozpatrzenia przez
Zespó³ na posiedzeniu.

Do zadañ Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego nale¿y: 1) przy-
gotowywanie propozycji u¿ycia si³ i �rodków niezbêdnych do opanowania
sytuacji kryzysowych; 2) doradzanie w zakresie koordynacji dzia³añ orga-
nów administracji rz¹dowej, instytucji pañstwowych i s³u¿b w sytuacjach
kryzysowych; 3) opiniowanie sprawozdañ koñcowych z dzia³añ podejmowa-
nych w zwi¹zku z zarz¹dzaniem kryzysowym; 4) opiniowanie potrzeb w za-

23 M.P. z 2014 r., poz. 926. 
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kresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego cha-
rakteru; 5) opiniowanie i przedk³adanie Radzie Ministrów Krajowego Planu
Zarz¹dzania Kryzysowego; 6) opiniowanie projektu zarz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów, okre�laj¹cego wykaz przedsiêwziêæ i procedur systemu zarz¹dza-
nia kryzysowego z uwzglêdnieniem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z cz³onkostwa
w Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego oraz organy odpowiedzialne
za ich uruchamianie24.

Ustawa powo³a³a równie¿ do ¿ycia Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa,
bêd¹ce pañstwow¹ jednostk¹ bud¿etow¹ podleg³¹ Prezesowi Rady Mini-
strów25. Centrum kieruje dyrektor powo³ywany i odwo³ywany przez Prezesa
Rady Ministrów. Dyrektor Centrum pe³ni funkcjê sekretarza Rz¹dowego
Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego. Zastêpców dyrektora Centrum powo³uje
i odwo³uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek dyrektora Centrum.

Na podstawie art. 10 ust. 4 u.z.k. Prezes Rady Ministrów wyda³ rozpo-
rz¹dzenie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu dzia³ania
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa26. Zgodnie z jego przepisami w sk³ad
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa wchodzi dyrektor i zastêpcy dyrekto-
ra, Biuro Analiz i Reagowania, Biuro Logistyki i Finansów, Biuro Planowa-
nia Cywilnego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Samodzielny Wy-
dzia³ Ochrony i Kontroli. W biurach mog¹ byæ tworzone wydzia³y, sekcje lub
jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy. W Centrum mog¹ byæ tworzo-
ne jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy podleg³e bezpo�rednio dy-
rektorowi Centrum lub jego zastêpcom.

Do zadañ dyrektora Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa nale¿y: 1) po-
wo³ywanie i odwo³ywanie szefa Samodzielnego Wydzia³u Ochrony i Kontro-
li; 2) udzielanie pe³nomocnictw osobom fizycznym i prawnym do dokonywa-
nia okre�lonych czynno�ci cywilnoprawnych i faktycznych; 3) reprezentowanie
Centrum na zewn¹trz w sprawach dotycz¹cych zakresu jego dzia³ania,
a tak¿e na podstawie upowa¿nieñ i pe³nomocnictw udzielonych przez Preze-
sa Rady Ministrów; 4) planowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawo-
wanie kontroli wewnêtrznej wykonywania zadañ przez komórki organiza-
cyjne Centrum; 5) ustalanie zakresu obowi¹zków pracowników Centrum na
poszczególnych stanowiskach; 6) prowadzenie polityki kadrowej Centrum
oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podleg³ych pracowników dyscypliny
pracy; 7) podejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju Centrum, podnoszenia kwa-
lifikacji pracowników, zapewnienia wyposa¿enia technicznego oraz bezpie-
czeñstwa i higieny pracy.

24 Art. 9 ust. 1 u.z.k.
25 Art. 10 u.z.k. M. Kucharski, Rz¹dowe organy konsultacyjno-doradcze, (w:) M. Pa�-

dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012, s. 78�87.
26 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 508.
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Dyrektor Centrum mo¿e: 1) tworzyæ zespo³y doradcze i opiniodawcze
niezbêdne do realizacji poszczególnych zadañ Centrum; 2) w zakresie nie-
zbêdnym do realizacji zadañ Centrum zlecaæ przeprowadzanie ekspertyz,
analiz oraz innych opracowañ; 3) zlecaæ podleg³ym pracownikom wykonywa-
nie innych zadañ ni¿ okre�lone w zakresie czynno�ci na zajmowanym stano-
wisku; 4) wydawaæ decyzje i wytyczne w sprawach zwi¹zanych z zakresem
dzia³ania Centrum.

Funkcja krajowego centrum zarz¹dzania kryzysowego jest realizowana
w Centrum przez pe³nienie ca³odobowego dy¿uru. Centrum pracuje w trybie
ci¹g³ym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób w nim zatrudnionych w cza-
sie obowi¹zywania stanu nadzwyczajnego oraz wystêpowania sytuacji kry-
zysowej, w których dzia³ania podejmuje w³a�ciwy organ zarz¹dzania kryzy-
sowego obs³ugiwany przez Centrum. Dyrektor Centrum mo¿e wprowadziæ
tryb pracy ci¹g³ej w sytuacji prowadzenia lub udzia³u w æwiczeniach z zakre-
su zarz¹dzania kryzysowego, a tak¿e w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Dzia³alno�æ Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa ma s³u¿yæ integracji
ró¿nych przedsiêwziêæ, które do czasu wej�cia w ¿ycie u.z.k. by³y rozdzielone
miêdzy poszczególne resorty27. W �wietle art. 11 u.z.k. Centrum zapewnia
obs³ugê Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespo³u i ministra w³a-
�ciwego do spraw wewnêtrznych w sprawach zarz¹dzania kryzysowego oraz
pe³ni funkcjê krajowego centrum zarz¹dzania kryzysowego. Do zadañ Cen-
trum nale¿y przede wszystkim planowanie cywilne28, w tym: przedstawia-
nie szczegó³owych sposobów i �rodków reagowania na zagro¿enia oraz ogra-

27 Z. Pi¹tek, Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, (w:) T. Jemio³o, K. Rajchel
(red.), Bezpieczeñstwo narodowe�, s. 446.

28 Planowanie cywilne obejmuje ca³okszta³t przedsiêwziêæ organizacyjnych maj¹cych
na celu przygotowanie administracji publicznej do zarz¹dzania kryzysowego oraz planowa-
nie w zakresie wspierania Si³ Zbrojnych w razie ich u¿ycia oraz planowanie wykorzystania
Si³ Zbrojnych do realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego (art. 3 pkt 4 u.z.k.).
Zgodnie z decyzj¹ ustawodawcy (art. 4 u.z.k.) zadania z zakresu planowania cywilnego obej-
muj¹: 1) przygotowanie planów zarz¹dzania kryzysowego; 2) przygotowanie struktur uru-
chamianych w sytuacjach kryzysowych; 3) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbêd-
nych do wykonania zadañ ujêtych w planie zarz¹dzania kryzysowego; 4) utrzymywanie baz
danych niezbêdnych w procesie zarz¹dzania kryzysowego; 5) przygotowanie rozwi¹zañ na
wypadek zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 6) zapew-
nienie spójno�ci miêdzy planami zarz¹dzania kryzysowego a innymi planami sporz¹dzany-
mi w tym zakresie przez w³a�ciwe organy administracji publicznej, których obowi¹zek wy-
konania wynika z odrêbnych przepisów. Zadania z zakresu planowania cywilnego powinny
uwzglêdniaæ: 1) zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzyso-
wej; 2) zapewnienie funkcjonowania i mo¿liwo�ci odtworzenia infrastruktury krytycznej;
3) zapewnienie ci¹g³ego monitorowania zagro¿eñ; 4) racjonalne gospodarowanie si³ami
i �rodkami w sytuacjach kryzysowych; 5) pomoc udzielan¹ ludno�ci w zapewnieniu jej wa-
runków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.
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niczania ich skutków, opracowywanie i aktualizowanie Krajowego Planu
Zarz¹dzania Kryzysowego, we wspó³pracy z w³a�ciwymi komórkami organi-
zacyjnymi urzêdów obs³uguj¹cych ministrów oraz kierowników urzêdów cen-
tralnych, analiza i ocena mo¿liwo�ci wyst¹pienia zagro¿eñ lub ich rozwoju,
gromadzenie informacji o zagro¿eniach i analiza zebranych materia³ów, wy-
pracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdzia³ania zagro-
¿eniom, planowanie wykorzystania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
do wykonywania zadañ przewidzianych przez art. 25 ust. 3 u.zk. oraz plano-
wanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadañ Si³
Zbrojnych.

Do zadañ Centrum nale¿y równie¿: 1) monitorowanie potencjalnych za-
gro¿eñ; 2) uzgadnianie planów zarz¹dzania kryzysowego sporz¹dzanych przez
ministrów kieruj¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej i kierowników urzê-
dów centralnych; 3) przygotowanie uruchamiania, w przypadku zaistnienia
zagro¿eñ, procedur zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kryzysowym; 4) przygoto-
wywanie projektów opinii i stanowisk Zespo³u; 5) przygotowywanie i obs³u-
ga techniczno-organizacyjna prac Zespo³u; 6) zapewnienie koordynacji poli-
tyki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji
kryzysowej; 7) wspó³dzia³anie z podmiotami, komórkami i jednostkami or-
ganizacyjnymi Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego i Unii Europej-
skiej oraz innych organizacji miêdzynarodowych, odpowiedzialnymi za za-
rz¹dzanie kryzysowe i ochronê infrastruktury krytycznej; 8) organizowanie,
prowadzenie i koordynacja szkoleñ i æwiczeñ z zakresu zarz¹dzania kryzyso-
wego oraz udzia³ w æwiczeniach krajowych i miêdzynarodowych; 9) zapew-
nienie obiegu informacji miêdzy krajowymi i zagranicznymi organami i struk-
turami zarz¹dzania kryzysowego; 10) realizacja zadañ sta³ego dy¿uru
w ramach gotowo�ci obronnej pañstwa; 11) realizacja zadañ z zakresu za-
pobiegania, przeciwdzia³ania i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze
terrorystycznym; 12) wspó³dzia³anie z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdzia³ania i usuwania skut-
ków zdarzeñ o charakterze terrorystycznym; 13) realizacja zadañ planistycz-
nych i programowych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz eu-
ropejskiej infrastruktury krytycznej, w tym opracowywanie i aktualizacja
za³¹cznika funkcjonalnego do Krajowego Planu Zarz¹dzania Kryzysowego
dotycz¹cego ochrony infrastruktury krytycznej, a tak¿e wspó³praca, jako
krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i Organizacji
Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego oraz ich krajami cz³onkowskimi w zakresie
ochrony infrastruktury krytycznej; 14) przygotowanie projektu zarz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów okre�laj¹cego wykaz przedsiêwziêæ i procedur sys-
temu zarz¹dzania kryzysowego; 15) informowanie, zgodnie z w³a�ciwo�ci¹,
podmiotów, wchodz¹cych w sk³ad Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzyso-
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wego o potencjalnych zagro¿eniach oraz dzia³aniach podjêtych przez w³a�ci-
we organy; 16) wspó³dzia³anie z centrami zarz¹dzania kryzysowego orga-
nów administracji publicznej. Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów
mog¹ ponadto zleciæ Centrum dodatkowe zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem
kryzysowym.

Na szczeblu centralnym funkcjonuj¹ równie¿ resortowe organy zarz¹-
dzania kryzysowego, którymi s¹ ministrowie kieruj¹cy dzia³ami administra-
cji rz¹dowej oraz kierownicy urzêdów centralnych29. Opracowuj¹ oni plany
zarz¹dzania kryzysowego, w których uwzglêdnia siê: 1) analizê i ocenê mo¿-
liwo�ci wyst¹pienia zagro¿eñ, w tym dla infrastruktury krytycznej uwzglêd-
nionej w wykazie obiektów, instalacji, urz¹dzeñ i us³ug wchodz¹cych w sk³ad
infrastruktury krytycznej sporz¹dzonym przez dyrektora Rz¹dowego Cen-
trum Bezpieczeñstwa; 2) szczegó³owe sposoby i �rodki reagowania na zagro-
¿enia oraz ograniczania i likwidacji ich skutków; 3) organizacjê monitoringu
zagro¿eñ i realizacjê zadañ sta³ego dy¿uru w ramach podwy¿szania gotowo-
�ci obronnej pañstwa; 4) organizacjê realizacji zadañ z zakresu ochrony in-
frastruktury krytycznej. Powy¿sze plany s¹ uzgadniane z dyrektorem Cen-
trum i stanowi¹ za³¹czniki funkcjonalne do Krajowego Planu Zarz¹dzania
Kryzysowego.

Najwa¿niejsze obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy spoczywaj¹ na ministrze
w³a�ciwym do spraw wewnêtrznych. Jak wspomniano wy¿ej, w przypad-
kach niecierpi¹cych zw³oki sprawuje on zarz¹dzanie kryzysowe, zawiada-
miaj¹c niezw³ocznie o swoich dzia³aniach Prezesa Rady Ministrów. Decyzje
podjête przez ministra podlegaj¹ rozpatrzeniu na najbli¿szym posiedzeniu
Rady Ministrów30. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji � dzia-
³aj¹c na podstawie art. 14 ust. 3 i 4 u.z.k. � wydaje wojewodom wytyczne
do wojewódzkich planów zarz¹dzania kryzysowego oraz zatwierdza woje-
wódzkie plany zarz¹dzania kryzysowego i ich aktualizacje31. Szczególne
uprawnienia spoczywaj¹ równie¿ na Ministrze Obrony Narodowej. Dzia-
³aj¹c na wniosek wojewody, mo¿e przekazaæ do jego dyspozycji pododdzia³y
lub oddzia³y Si³ Zbrojnych, je¿eli w sytuacji kryzysowej u¿ycie innych si³
i �rodków jest niemo¿liwe lub mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce (art. 25
ust. 1).

Ministrowie i kierownicy urzêdów centralnych na potrzeby realizacji
zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego tworz¹ zespo³y zarz¹dzania kry-

29 Art. 12 u.z.k.
30 Art. 7 ust. 2 i 3 u.z.k.
31 Zgodnie ze wskazanym przepisem wytyczne wydaje minister w³a�ciwy do spraw

administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw wewnêtrznych.
Jak wiadomo, od koñca 2015 r. przywrócono rozwi¹zanie, zgodnie z którym resortami tymi
kieruje jeden minister.
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zysowego, w sk³ad których wchodz¹ kieruj¹cy w³a�ciwymi komórkami orga-
nizacyjnymi urzêdu obs³uguj¹cego ministra lub kierownika, a tak¿e inne
osoby przez nich wskazane32. Do zadañ zespo³ów nale¿y: 1) dokonywanie
okresowej oceny zagro¿eñ na potrzeby Raportu o zagro¿eniach bezpieczeñ-
stwa narodowego; 2) opiniowanie projektów planów zarz¹dzania kryzysowe-
go sporz¹dzanych przez ministrów lub kierowników urzêdów centralnych;
3) opiniowanie wykazu obiektów, instalacji i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad
infrastruktury krytycznej w ramach swoich w³a�ciwo�ci; 4) wypracowywa-
nie wniosków i propozycji dotycz¹cych zapobiegania i przeciwdzia³ania za-
gro¿eniom. Ministrowie i kierownicy urzêdów centralnych okre�laj¹, w dro-
dze zarz¹dzenia, organizacjê, sk³ad oraz miejsce i tryb pracy zespo³ów
zarz¹dzania kryzysowego.

Na podstawie art. 13 u.z.k. ministrowie i centralne organy administracji
rz¹dowej, do których zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy zwi¹zane z zapewnie-
niem bezpieczeñstwa narodowego, w tym ochrony ludno�ci lub gospodarczych
podstaw bezpieczeñstwa pañstwa, tworz¹ centra zarz¹dzania kryzysowego.
Do zadañ centrów nale¿y: 1) pe³nienie ca³odobowego dy¿uru w celu zapew-
nienia przep³ywu informacji na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego; 2) wspó³-
dzia³anie z centrami zarz¹dzania kryzysowego organów administracji pu-
blicznej; 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludno�ci; 4) wspó³praca z podmiotami
realizuj¹cymi monitoring �rodowiska; 5) wspó³dzia³anie z podmiotami pro-
wadz¹cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 6) dokumento-
wanie dzia³añ podejmowanych przez centrum; 7) realizacja zadañ sta³ego
dy¿uru na potrzeby podwy¿szania gotowo�ci obronnej pañstwa; 8) wspó³-
dzia³anie na wszystkich szczeblach administracji rz¹dowej w zakresie infor-
mowania i przekazywania poleceñ do wykonania w systemie ca³odobowym
dla jednostek ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych, losowych, jak
równie¿ zaburzeñ funkcjonowania systemu. Obowi¹zek utworzenia centrum
zarz¹dzania kryzysowego uznaje siê za spe³niony je¿eli organ utworzy³ ko-
mórkê organizacyjn¹ w urzêdzie go obs³uguj¹cym lub jednostkê organizacyj-
n¹ jemu podleg³¹ lub nadzorowan¹, odpowiedzialn¹ za pe³nienie ca³odobo-
wych dy¿urów i stwarzaj¹c¹ gwarancjê realizacji wy¿ej wymienionych zadañ,
które maj¹ spe³niaæ centra zarz¹dzania kryzysowego.

32 Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 22 u.z.k. ministrowie kieruj¹cy dzia³ami
administracji rz¹dowej, kierownicy urzêdów centralnych, wojewodowie, starostowie i wójto-
wie, burmistrzowie, prezydenci miast mog¹ powo³ywaæ ekspertów do udzia³u w pracach
w³a�ciwych zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego.
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17.3.17.3.17.3.17.3.17.3. Zarządzanie kryzysowe w województwie,Zarządzanie kryzysowe w województwie,Zarządzanie kryzysowe w województwie,Zarządzanie kryzysowe w województwie,Zarządzanie kryzysowe w województwie,
powiecie i gminiepowiecie i gminiepowiecie i gminiepowiecie i gminiepowiecie i gminie

Sprawy zarz¹dzania kryzysowego realizuje siê na wszystkich szczeblach
zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa33. Na terenie województwa
organem w³a�ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego jest wojewoda
(art. 14 u.z.k.)34. Do zadañ wojewody w sprawach zarz¹dzania kryzysowego
nale¿y: 1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usu-
waniem skutków zagro¿eñ na terenie województwa; 2) zarz¹dzanie, organi-
zowanie i prowadzenie szkoleñ, æwiczeñ i treningów z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego; 3) wnioskowanie o u¿ycie pododdzia³ów lub oddzia³ów Si³ Zbroj-
nych do wykonywania zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego; 4) wykony-
wanie przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z dokumentów planistycznych wykonywa-
nych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;
5) zapobieganie, przeciwdzia³anie i usuwanie skutków zdarzeñ o charakte-
rze terrorystycznym; 6) wspó³dzia³anie z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdzia³ania i usuwania skutków
zdarzeñ o charakterze terrorystycznym; 7) organizacja wykonania zadañ
z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Nale¿y dodaæ, ¿e w przypadku
szczególnych zagro¿eñ wojewoda mo¿e wyst¹piæ do Rady Ministrów z wnio-
skiem o wprowadzenie stanu klêski ¿ywio³owej na okre�lonym obszarze35.

Wa¿n¹ czê�ci¹ zadañ wojewody z zakresu zarz¹dzania kryzysowego jest
realizacja zadañ z zakresu planowania cywilnego. Wojewoda � na podstawie
wytycznych wydanych przez ministra w³a�ciwego do spraw administracji
publicznej, w uzgodnieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw wewnêtrznych
oraz po zasiêgniêciu opinii dyrektora Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa
� przygotowuje wojewódzki plan zarz¹dzania kryzysowego. Plan podlega
nastêpnie zatwierdzeniu przez ministra w³a�ciwego do spraw administracji
publicznej w uzgodnieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw wewnêtrznych
po zasiêgniêciu opinii dyrektora Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa36. Jako
organ zarz¹dzania kryzysowego wojewoda ponadto wydaje starostom zale-
cenia do powiatowych planów zarz¹dzania kryzysowego, zatwierdza powia-
towe plany zarz¹dzania kryzysowego.

33 M. Karpiuk, Terenowe organy administracji publicznej w³a�ciwe w sprawach zarz¹-
dzania kryzysowego, �Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska. Sectio G. Ius� 2014,
Nr 1, s. 75.

34 Zarz¹d województwa uczestniczy w realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzyso-
wego, w tym planowania cywilnego, wynikaj¹cych z jego kompetencji (art. 15 u.z.k.).

35 Art. 5 ust. 1 u.s.k.¿.
36 Zatwierdzeniu przez ministra podlegaj¹ równie¿ aktualizacje wojewódzkiego planu

zarz¹dzania kryzysowego.
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Do zadañ komórki organizacyjnej w³a�ciwej w sprawach zarz¹dzania
kryzysowego w urzêdzie wojewódzkim nale¿y w szczególno�ci: 1) gromadze-
nie i przetwarzanie danych oraz ocena zagro¿eñ wystêpuj¹cych na obszarze
województwa; 2) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju za-
gro¿eñ na obszarze województwa; 3) dostarczanie niezbêdnych informacji
dotycz¹cych aktualnego stanu bezpieczeñstwa dla wojewódzkiego zespo³u
zarz¹dzania kryzysowego, zespo³u zarz¹dzania kryzysowego dzia³aj¹cego
w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych oraz
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa; 4) wspó³praca z powiatowymi zespo-
³ami zarz¹dzania kryzysowego; 5) zapewnienie funkcjonowania wojewódz-
kiego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
6) realizacja zadañ sta³ego dy¿uru w ramach gotowo�ci obronnej pañstwa;
7) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarz¹dzania kryzyso-
wego; 8) przygotowywanie, w oparciu o analizê zagro¿eñ w poszczególnych
powiatach, zaleceñ wojewody do powiatowych planów zarz¹dzania kryzyso-
wego; 9) opiniowanie oraz przedk³adanie do zatwierdzenia wojewodzie po-
wiatowych planów zarz¹dzania kryzysowego; 10) gromadzenie i przetwarza-
nie informacji dotycz¹cych infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na
terenie województwa; 11) planowanie wsparcia innych organów w³a�ciwych
w sprawach zarz¹dzania kryzysowego; 12) planowanie u¿ycia pododdzia³ów
lub oddzia³ów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania za-
dañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego; 13) planowanie wsparcia przez or-
gany administracji publicznej realizacji zadañ Si³ Zbrojnych.

Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadañ
zarz¹dzania kryzysowego jest wojewódzki zespó³ zarz¹dzania kryzysowego,
powo³ywany przez wojewodê, który okre�la jego sk³ad, organizacjê, siedzibê
oraz tryb pracy. W sk³ad zespo³u wojewódzkiego wchodz¹ wojewoda jako
przewodnicz¹cy, kierownik komórki organizacyjnej w³a�ciwej w sprawach
zarz¹dzania kryzysowego w urzêdzie wojewódzkim jako zastêpca przewod-
nicz¹cego, a tak¿e inne osoby wskazane przez przewodnicz¹cego w zale¿no-
�ci od potrzeb spo�ród kierowników zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
wojewódzkich, osób zatrudnionych w urzêdzie wojewódzkim lub w jednost-
kach organizacyjnych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wojewódzkich, osób zatrud-
nionych w regionalnych zarz¹dach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarz¹-
dach melioracji i urz¹dzeñ wodnych oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. W sk³ad zespo³u wojewódzkiego wchodzi równie¿ szef wojewódzkie-
go sztabu wojskowego lub jego przedstawiciel. W sk³ad zespo³u wojewódz-
kiego mo¿e wchodziæ przedstawiciel samorz¹du województwa, wyznaczony
przez marsza³ka województwa, jak równie¿ inne osoby zaproszone przez prze-
wodnicz¹cego.
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Do zadañ zespo³u wojewódzkiego nale¿y w szczególno�ci: 1) ocena wy-
stêpuj¹cych i potencjalnych zagro¿eñ mog¹cych mieæ wp³yw na bezpieczeñ-
stwo publiczne i prognozowanie tych zagro¿eñ; 2) przygotowywanie propo-
zycji dzia³añ i przedstawianie wojewodzie wniosków dotycz¹cych wykonania,
zmiany lub zaniechania dzia³añ ujêtych w wojewódzkim planie zarz¹dzania
kryzysowego; 3) przekazywanie do wiadomo�ci publicznej informacji zwi¹-
zanych z zagro¿eniami; 4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarz¹dzania
kryzysowego.

Przy wojewodzie funkcjonuj¹ wojewódzkie centra zarz¹dzania kryzyso-
wego, których obs³ugê zapewniaj¹ komórki organizacyjne w³a�ciwe w spra-
wach zarz¹dzania kryzysowego w urzêdach wojewódzkich37. Do zadañ woje-
wódzkich centrów zarz¹dzania kryzysowego nale¿y: 1) pe³nienie ca³odobowego
dy¿uru w celu zapewnienia przep³ywu informacji na potrzeby zarz¹dzania
kryzysowego; 2) wspó³dzia³anie z centrami zarz¹dzania kryzysowego organów
administracji publicznej; 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywa-
nia i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludno�ci; 4) wspó³praca
z podmiotami realizuj¹cymi monitoring �rodowiska; 5) wspó³dzia³anie z pod-
miotami prowadz¹cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie dzia³añ podejmowanych przez centrum; 7) realizacja za-
dañ sta³ego dy¿uru na potrzeby podwy¿szania gotowo�ci obronnej pañstwa.

Na terenie powiatu organem w³a�ciwym w sprawach zarz¹dzania kry-
zysowego jest starosta jako przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu (art. 17 u.z.k.).
Do zadañ starosty w sprawach zarz¹dzania kryzysowego nale¿y: 1) kierowa-
nie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagro¿eñ na terenie powiatu; 2) zarz¹dzanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleñ, æwiczeñ i treningów z zakresu zarz¹dzania kryzysowego; 3) wyko-
nywanie przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z planu operacyjnego funkcjonowania
powiatów i miast na prawach powiatu; 4) zapobieganie, przeciwdzia³anie
i usuwanie skutków zdarzeñ o charakterze terrorystycznym; 5) wspó³dzia³a-
nie z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w zakresie przeciw-
dzia³ania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze terrory-
stycznym; 6) organizacja i realizacja zadañ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej.

W ramach realizacji zadañ z zakresu planowania cywilnego do zadañ
starosty nale¿y: 1) opracowywanie i przedk³adanie wojewodzie do zatwier-
dzenia powiatowego planu zarz¹dzania kryzysowego; 2) realizacja zaleceñ
do powiatowych planów zarz¹dzania kryzysowego, 3) wydawanie organom
gminy zaleceñ do gminnego planu zarz¹dzania kryzysowego, 4) zatwierdza-
nie gminnego planu zarz¹dzania kryzysowego.

37 Art. 16 u.z.k.
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Zadania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego starosta wykonuje przy
pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych
powiatu. Starosta wykonuje zadania zarz¹dzania kryzysowego przy pomocy
powiatowego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego. Starosta ustala jego sk³ad,
organizacjê, siedzibê oraz tryb pracy, jak równie¿ powo³uje cz³onków. Zgod-
nie z ustaw¹ w sk³ad zespo³u powiatowego, którego pracami kieruje staro-
sta, wchodz¹ osoby powo³ane spo�ród osób zatrudnionych w starostwie po-
wiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach
organizacyjnych stanowi¹cych aparat pomocniczy kierowników zespolonych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y powiatowych oraz przedstawicieli spo³ecznych orga-
nizacji ratowniczych. W sk³ad zespo³u powiatowego mog¹ wchodziæ inne oso-
by zaproszone przez starostê. Ustawodawca nie okre�la odrêbnych zadañ
zespo³u powiatowego, stanowi¹ce jedynie, i¿ zespó³ powiatowy wykonuje na
obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespo³u wojewódzkiego.

Przy staro�cie dzia³aj¹ powiatowe centra zarz¹dzania kryzysowego, któ-
re zapewniaj¹ przep³yw informacji na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego
oraz wykonuj¹ na obszarze powiatu odpowiednio zadania centrów wojewódz-
kich. Organizacjê, siedzibê oraz tryb pracy powiatowego centrum zarz¹dza-
nia kryzysowego, w tym sposób ca³odobowego alarmowania cz³onków zespo-
³u zarz¹dzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia ca³odobowego obiegu
informacji w sytuacjach kryzysowych, okre�la starosta. W miejscowo�ciach
bêd¹cych jednocze�nie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na
podstawie porozumienia zawartego miêdzy tymi jednostkami samorz¹du
terytorialnego, mo¿e byæ tworzone wspólne centrum zarz¹dzania kryzyso-
wego obejmuj¹ce zasiêgiem dzia³ania obszar obu jednostek samorz¹du tery-
torialnego.

Na terenie gminy organem w³a�ciwym w sprawach zarz¹dzania kryzy-
sowego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta38. Do zadañ wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta w sprawach zarz¹dzania kryzysowego nale¿y:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagro¿eñ na terenie gminy; 2) zarz¹dzanie, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleñ, æwiczeñ i treningów z zakresu zarz¹dzania kryzysowego;
3) wykonywanie przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z planu operacyjnego funkcjo-
nowania gmin i gmin o statusie miasta; 4) zapobieganie, przeciwdzia³anie
i usuwanie skutków zdarzeñ o charakterze terrorystycznym; 5) wspó³dzia-
³anie z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w zakresie przeciw-
dzia³ania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze terro-
rystycznym; 6) organizacja i realizacja zadañ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej. Organ gminy realizuje równie¿ zadania z zakresu planowania

38 Art. 19 u.z.k.
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cywilnego, w tym realizuje zalecenia do gminnego planu zarz¹dzania kryzy-
sowego oraz opracowuje i przedk³ada staro�cie do zatwierdzenia gminny plan
zarz¹dzania kryzysowego.

Zadania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzêdu gminy
(miasta) w³a�ciwej w sprawach zarz¹dzania kryzysowego. Organem pomoc-
niczym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zapewnieniu wykonywa-
nia zadañ zarz¹dzania kryzysowego jest gminny zespó³ zarz¹dzania kryzy-
sowego powo³ywany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który
okre�la jego sk³ad, organizacjê, siedzibê oraz tryb pracy. W sk³ad zespo³u
gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wcho-
dz¹ osoby powo³ane spo�ród: 1) osób zatrudnionych w urzêdzie gminy, gmin-
nych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 2) pracow-
ników zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, skierowanych przez prze³o¿onych
do wykonywania zadañ w tym zespole na wniosek wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta; 3) przedstawicieli spo³ecznych organizacji ratowniczych.
W sk³ad zespo³u gminnego mog¹ wchodziæ inne osoby zaproszone przez wój-
ta, burmistrza, prezydenta miasta. Zespó³ gminny wykonuje na obszarze
gminy zadania przewidziane dla zespo³u wojewódzkiego.

Na podstawie art. 20 u.z.k. wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia
na obszarze gminy (miasta) realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 1) ca³odobowe
alarmowanie cz³onków gminnego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego, a w sy-
tuacjach kryzysowych zapewnienie ca³odobowego dy¿uru w celu zapewnie-
nia przep³ywu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynno�ci;
2) wspó³dzia³anie z centrami zarz¹dzania kryzysowego organów administracji
publicznej; 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowa-
nia oraz systemu wczesnego ostrzegania ludno�ci; 4) wspó³pracê z podmiota-
mi realizuj¹cymi monitoring �rodowiska; 5) wspó³dzia³anie z podmiotami
prowadz¹cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 6) realiza-
cjê zadañ sta³ego dy¿uru na potrzeby podwy¿szania gotowo�ci obronnej pañ-
stwa. W celu realizacji powy¿szych zadañ wójt, burmistrz lub prezydent
miasta mo¿e tworzyæ gminne (miejskie) centra zarz¹dzania kryzysowego.

17.4.17.4.17.4.17.4.17.4. Uprawnienia organów władzy publicznejUprawnienia organów władzy publicznejUprawnienia organów władzy publicznejUprawnienia organów władzy publicznejUprawnienia organów władzy publicznej
w zakresie zarządzania kryzysowegow zakresie zarządzania kryzysowegow zakresie zarządzania kryzysowegow zakresie zarządzania kryzysowegow zakresie zarządzania kryzysowego

Jednym z najwa¿niejszych zadañ organów zarz¹dzania kryzysowego jest
ochrona infrastruktury krytycznej. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 2
u.z.k. pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ systemy oraz wchodz¹ce w ich sk³ad
powi¹zane ze sob¹ funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urz¹-
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dzenia, instalacje, us³ugi kluczowe dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego oby-
wateli oraz s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów admi-
nistracji publicznej, a tak¿e instytucji i przedsiêbiorców. Infrastruktura kry-
tyczna obejmuje systemy: zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne
i paliwa, ³¹czno�ci, sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w ¿yw-
no�æ, zaopatrzenia w wodê, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze,
zapewniaj¹ce ci¹g³o�æ dzia³ania administracji publicznej, produkcji, sk³ado-
wania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promienio-
twórczych, w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecznych39. Z kolei ochrona
infrastruktury krytycznej obejmuje wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do za-
pewnienia funkcjonalno�ci, ci¹g³o�ci dzia³añ i integralno�ci infrastruktury
krytycznej w celu zapobiegania zagro¿eniom, ryzykom lub s³abym punktom
oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeñ zak³ócaj¹-
cych jej prawid³owe funkcjonowanie40.

Na podstawie art. 5b u.z.k. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwa-
³y, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego celem
jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeñstwa infrastruktury kry-
tycznej, w szczególno�ci w zakresie: 1) zapobiegania zak³óceniom funkcjono-
wania infrastruktury krytycznej; 2) przygotowania na sytuacje kryzysowe
mog¹ce niekorzystnie wp³yn¹æ na infrastrukturê krytyczn¹; 3) reagowania
w sytuacjach zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury kry-
tycznej; 4) odtwarzania infrastruktury krytycznej. Program przygotowuje
dyrektor Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa we wspó³pracy z w³a�ciwymi
ministrami i kierownikami urzêdów centralnych.

Zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej obejmuj¹: 1) gro-
madzenie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych zagro¿eñ infrastruktury
krytycznej; 2) opracowywanie i wdra¿anie procedur na wypadek wyst¹pie-
nia zagro¿eñ infrastruktury krytycznej; 3) odtwarzanie infrastruktury kry-
tycznej; 4) wspó³pracê miêdzy administracj¹ publiczn¹ a w³a�cicielami oraz

39 Ustawodawca definiuje równie¿ pojêcie europejskiej infrastrukturze krytycznej.
Zgodnie z art. 3 pkt 2a u.z.k. nale¿y przez to rozumieæ systemy oraz wchodz¹ce w ich sk³ad
powi¹zane ze sob¹ funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urz¹dzenia i instalacje
kluczowe dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego obywateli oraz s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a tak¿e instytucji i przedsiêbiorców, wy-
znaczone w systemach zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa oraz w syste-
mach transportowych, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego �ródl¹dowego, ¿eglugi oceanicznej,
¿eglugi morskiej bliskiego zasiêgu i portów, zlokalizowane na terytorium pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, których zak³ócenie lub zniszczenie mia³oby istotny wp³yw na co
najmniej dwa pañstwa cz³onkowskie.

40 Art. 3 pkt 3 u.z.k.
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posiadaczami samoistnymi i zale¿nymi obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ
infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony41. Ustawa nak³ada na w³a-
�cicieli oraz posiadaczy samoistnych i zale¿nych obiektów, instalacji lub urz¹-
dzeñ infrastruktury krytycznej obowi¹zek ich ochrony, w szczególno�ci przez
przygotowanie i wdra¿anie, stosownie do przewidywanych zagro¿eñ, planów
ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzymywanie w³asnych systemów
rezerwowych zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i podtrzymuj¹cych funkcjono-
wanie tej infrastruktury, do czasu jej pe³nego odtworzenia42.

Na podstawie art. 20a u.z.k. organy w³a�ciwe w sprawach zarz¹dzania
kryzysowego oraz dyrektor Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa maj¹ pra-
wo ¿¹dania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych nie-
zbêdnych do realizacji zadañ okre�lonych w ustawie.

W zale¿no�ci od skali zagro¿enia atakiem o charakterze terrorystycz-
nym lub sabota¿owym, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy
urzêdów centralnych oraz wojewodowie, w drodze zarz¹dzenia, mog¹ wpro-
wadziæ odpowiedni stopieñ alarmowy, jak równie¿ go zmieniæ lub odwo³aæ.
Rodzaje stopni alarmowych, warunki ich wprowadzenia oraz zadania wyko-
nywane w ramach poszczególnych stopni alarmowych okre�la siê w wykazie
przedsiêwziêæ i procedur systemu zarz¹dzania kryzysowego okre�lonego
w zarz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 7 ust. 4
u.z.k. Wy¿szy stopieñ alarmowy mo¿e byæ wprowadzony z pominiêciem ni¿-
szych stopni43.

Ustawodawca przewiduje mo¿liwo�æ u¿ycia Si³ Zbrojnych do wykonywa-
nia zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego44. Decyzjê w tej sprawie po-
dejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek wojewody45. U¿ycie Si³
Zbrojnych jest mo¿liwe wówczas, gdy w sytuacji kryzysowej u¿ycie innych
si³ i �rodków jest niemo¿liwe lub mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce. Oddzia-
³y lub pododdzia³y Si³ Zbrojnych przekazane do dyspozycji wojewody zostaj¹
skierowane do wykonywania zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.
W realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego mog¹ uczestniczyæ
oddzia³y Si³ Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego,
zgodnie z wojewódzkim planem zarz¹dzania kryzysowego. Plan podlega
uzgodnieniu z w³a�ciwymi organami wskazanymi przez Ministra Obrony
Narodowej.

Do zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego realizowanych przez Si³y
Zbrojne nale¿y: 1) wspó³udzia³ w monitorowaniu zagro¿eñ; 2) wykonywanie
zadañ zwi¹zanych z ocen¹ skutków zjawisk zaistnia³ych na obszarze wystê-

41 Art. 6 ust. 1 u.z.k.
42 Art. 6 ust. 5 u.z.k. M. Nepelski, Gwarancje zarz¹dzania kryzysowego. Wybrane za-

gadnienia, Szczytno 2014, s. 19�20.
43 Art. 23 u.z.k.
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powania zagro¿eñ; 3) wykonywanie zadañ poszukiwawczo-ratowniczych;
4) ewakuowanie poszkodowanej ludno�ci i mienia; 5) wykonywanie zadañ
maj¹cych na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewa-
kuowanej ludno�ci w wyznaczonych miejscach; 6) wspó³udzia³ w ochronie
mienia pozostawionego na obszarze wystêpowania zagro¿eñ; 7) izolowanie
obszaru wystêpowania zagro¿eñ lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej;
8) wykonywanie prac zabezpieczaj¹cych, ratowniczych i ewakuacyjnych przy
zagro¿onych obiektach budowlanych i zabytkach; 9) prowadzenie prac wy-
magaj¹cych u¿ycia specjalistycznego sprzêtu technicznego lub materia³ów
wybuchowych bêd¹cych w zasobach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) usuwanie materia³ów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzy-
staniem si³ i �rodków bêd¹cych na wyposa¿eniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej; 11) likwidowanie ska¿eñ chemicznych oraz ska¿eñ i zaka¿eñ bio-
logicznych; 12) usuwanie ska¿eñ promieniotwórczych; 13) wykonywanie zadañ
zwi¹zanych z napraw¹ i odbudow¹ infrastruktury technicznej; 14) wspó³udzia³
w zapewnieniu przejezdno�ci szlaków komunikacyjnych; 15) udzielanie po-
mocy medycznej i wykonywanie zadañ sanitarnohigienicznych i przeciwepi-
demicznych46.

Oddzia³y Si³ Zbrojnych mog¹ byæ przekazane do dyspozycji wojewody
w sk³adzie etatowym albo jako tworzone dora�nie zgrupowania zadaniowe.
Koordynowanie udzia³u oddzia³ów Si³ Zbrojnych w realizacji zadañ z zakre-
su zarz¹dzania kryzysowego w zale¿no�ci od obszaru wystêpowania zagro-
¿eñ, zapewnia odpowiednio wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta. Obejmuje ono przedsiêwziêcia maj¹ce na celu sprawne w³¹czenie
oddzia³ów Si³ Zbrojnych do realizacji zadañ, z uwzglêdnieniem czasu i miej-
sca ich u¿ycia oraz sposobu wspó³dzia³ania z innymi podmiotami. Zadania
dla oddzia³ów Si³ Zbrojnych wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta przekazuje wy³¹cznie ich dowódcom. Dowodzenie oddzia³ami
Si³ Zbrojnych odbywa siê na zasadach okre�lonych w regulaminach wojsko-
wych i wed³ug procedur obowi¹zuj¹cych w Si³ach Zbrojnych. U¿ycie oddzia-
³ów Si³ Zbrojnych w sytuacji kryzysowej nie mo¿e zagroziæ ich zdolno�ci do
realizacji zadañ wynikaj¹cych z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i raty-
fikowanych umów miêdzynarodowych.

44 G. Sobolewski, Si³y Zbrojne RP w zarz¹dzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i miê-
dzynarodowy, Warszawa 2013.

45 Art. 25 u.z.k.
46 T. Mi³kowski, Sytuacja kryzysowa a stan klêski ¿ywio³owej � podobieñstwa i ró¿nice,

(w:) T. Mi³kowski (red.), Bezpieczeñstwo � powinno�æ czy gwarancja?, t. II, Stany nadzwy-
czajne a szczególne zagro¿enia pañstwa, Sosnowiec 2015, s. 51�53; P. Ruczkowski, Zarz¹-
dzanie kryzysowe, (w:) M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego, Warszawa 2014, s. 223�224.
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Na podstawie art. 12a u.z.k. zadania z zakresu przeciwdzia³ania, zapo-
biegania i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze terrorystycznym s¹ re-
alizowane we wspó³pracy z organami administracji rz¹dowej w³a�ciwymi
w tych sprawach, w szczególno�ci z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego. Organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zale¿ni obiek-
tów, instalacji lub urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej s¹ obowi¹zani nie-
zw³ocznie przekazywaæ Szefowi Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
bêd¹ce w ich posiadaniu, informacje dotycz¹ce zagro¿eñ o charakterze terro-
rystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagro¿eñ dla funkcjono-
wania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciep³owni-
czych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeñstwa
pañstwa, a tak¿e dzia³añ, które mog¹ prowadziæ do zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub
�rodowiska. Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, w przypadku pod-
jêcia informacji o mo¿liwo�ci wyst¹pienia sytuacji kryzysowej bêd¹cej skut-
kiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagra¿aj¹cego infrastruktu-
rze krytycznej, ¿yciu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach,
dziedzictwu narodowemu lub �rodowisku, mo¿e udzielaæ zaleceñ organom
i podmiotom zagro¿onym tymi dzia³aniami oraz przekazywaæ im niezbêdne
informacje s³u¿¹ce przeciwdzia³aniu zagro¿eniom. Szef Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego o podjêtych dzia³aniach informuje dyrektora Rz¹dowe-
go Centrum Bezpieczeñstwa.

Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym nie przewiduje � zasadniczo rzecz
bior¹c �ograniczeñ wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela. W razie zaistnie-
nia sytuacji kryzysowej dzia³ania w tej mierze podejmowane s¹ na na pod-
stawie innych przepisów ustawowych47. W przypadku wyst¹pienia stanu
powa¿nej awarii b¹d� te¿ jakiejkolwiek innej klêski ¿ywio³owej organy ad-
ministracji publicznej mog¹ podejmowaæ dzia³ania na podstawie dekretu
z dnia 23 kwietnia 1953 r. o �wiadczeniach w celu zwalczania klêsk ¿ywio³o-
wych48. Przepisy dekretu umo¿liwiaj¹ nak³adanie przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), starostê lub wojewodê obowi¹zku �wiadczeñ osobistych
lub rzeczowych. Polegaj¹ one na udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które
uleg³y nieszczê�liwym wypadkom, udostêpnieniu pomieszczenia poszkodo-
wanym na czas niezbêdny dla udzielenia pierwszej pomocy i schronienia, przy-
jêciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych, zabezpieczeniu
zagro¿onego inwentarza ¿ywego (dostarczenie paszy i pomieszczenia), pe³nie-
niu warty w celu zapobie¿enia rozszerzaniu siê klêski, wykonywaniu okre�lo-

47 Nale¿y zw³aszcza podkre�liæ, ¿e w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, od-
powiednie zastosowanie znajduj¹ przepisy wydane na podstawie art. 228 ust. 3 Konstytucji
(zob. rozdzia³y XIV, XV i XVI niniejszej monografii).

48 Dz.U. Nr 23, poz. 93 ze zm.
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nych robót, dostarczeniu narzêdzi potrzebnych przy prowadzeniu akcji oraz
dostarczeniu �rodków przewozowych wraz z niezbêdnym inwentarzem po-
ci¹gowym. Je¿eli �rodki, na które pozwala dekret o �wiadczeniach w celu
zwalczania klêsk ¿ywio³owych b¹d� te¿ inne ustawy, oka¿¹ siê niewystarcza-
j¹ce, Rada Ministrów mo¿e podj¹æ decyzjê o wprowadzeniu stanu klêski ¿y-
wio³owej.
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18.1.18.1.18.1.18.1.18.1. Ogólne zasady posiadania broni i amunicjiOgólne zasady posiadania broni i amunicjiOgólne zasady posiadania broni i amunicjiOgólne zasady posiadania broni i amunicjiOgólne zasady posiadania broni i amunicji

Przepisy konstytucyjne i ustawowe nie daj¹ podstawy do skonstruowa-
nia prawa obywatela (jednostki) do posiadania broni i amunicji. Wrêcz prze-
ciwnie, mo¿na sformu³owaæ tezê o generalnym zakazie posiadania oraz zby-
wania broni i amunicji, z wyj¹tkiem przypadków okre�lonych w ustawie.
Uprawnienie do posiadania broni i amunicji jest �ci�le reglamentowane
i uzale¿nione od zgody wydanej przez odpowiedni organ. Posiadanie broni
bez odpowiedniego zezwolenia stanowi zagro¿enie dla porz¹dku publiczne-
go, gdy¿ nie ma mo¿liwo�ci sprawowania przez w³a�ciwy organ nadzoru nad
prawid³owo�ci¹ jej u¿ywania i przechowywania1.

Ograniczenia dotycz¹ równie¿ korzystania z uprawnienia przyznanego
ju¿ wcze�niej ostateczn¹ decyzj¹ administracyjn¹. Dlatego dopuszczalna jest
mo¿liwo�æ cofniêcia pozwolenia na posiadanie broni. Nie mo¿e byæ ona po-
strzegana jako zamach na wolno�æ jednostki, lecz jako dzia³anie prewencyj-
ne, prowadz¹ce do zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeñstwa2. Po-
zwolenie na broñ paln¹ jest uprawnieniem wyj¹tkowym, bêd¹cym atrybutem
w³adztwa pañstwowego i z tego wzglêdu jego posiadacz musi byæ osob¹ daj¹-
c¹ rêkojmiê, ¿e swoim postêpowaniem nie zagrozi bezpieczeñstwu lub po-
rz¹dkowi publicznemu3.

Zasady wydawania i cofania pozwoleñ na broñ, jak równie¿ nabywania,
rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji okre-
�la ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji4. Przepisy ustawy regu-
luj¹ równie¿ zasady przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicê broni i amunicji, zasady

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XVIIIXVIIIXVIIIXVIIIXVIII

Broń i amunicjaBroń i amunicjaBroń i amunicjaBroń i amunicjaBroń i amunicja

1 Wyrok WSA z dnia 16 pa�dziernika 2007 r., VI SA/Wa 1502/07, LEX Nr 399259.
2 Wyrok NSA z dnia 18 maja 2012 r., II OSK 364/11, LEX Nr 1219142.
3 Uchwa³a NSA z dnia 18 listopada 2009 r., II OPS 4/09, ONSAiWSA 2010, Nr 1, poz. 5.
4 T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.
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posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowa-
nia strzelnic. Poza u.b.a. unormowania dotycz¹ce broni znajduj¹ siê w wielu
innych aktach normatywnych5.

Przepisów u.b.a. nie stosuje siê do broni i amunicji stanowi¹cych uzbro-
jenie Si³ Zbrojnych, Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rz¹du, Stra¿y Gra-
nicznej, S³u¿by Celnej, S³u¿by Wiêziennej oraz innych pañstwowych forma-
cji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostêp do broni i amunicji reguluj¹
odrêbne przepisy. Ustawa nie znajduje równie¿ zastosowania do: 1) broni
i amunicji stanowi¹cych uzbrojenie ¿o³nierzy armii pañstw obcych przeby-
waj¹cych na terytorium pañstwa polskiego w zwi¹zku z przedsiêwziêciami
wojskowymi realizowanymi wspólnie z Si³ami Zbrojnymi RP, a tak¿e na pod-
stawie umów i porozumieñ miêdzynarodowych; 2) broni i amunicji stano-
wi¹cych uzbrojenie funkcjonariuszy stra¿y granicznych pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ okre�lonych w przepisach pra-
wa Unii Europejskiej; 3) broni i amunicji stanowi¹cych uzbrojenie zagra-
nicznych funkcjonariuszy bior¹cych udzia³ we wspólnej operacji, o której
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych
funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych
dzia³aniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej6; 4) obro-
tu z zagranic¹ broni¹ i amunicj¹, technologiami i us³ugami maj¹cymi zna-
czenie dla obronno�ci, bezpieczeñstwa lub wa¿nych interesów pañstwa oraz
wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywo-
zu z zagranicy i wywozu za granicê broni i amunicji w celach przemys³owych
lub handlowych, a tak¿e obrotu nimi na podstawie odrêbnych przepisów;
5) przemieszczania amunicji przez przedsiêbiorców oraz przedsiêbiorców za-
granicznych, w rozumieniu ustawy o materia³ach wybuchowych przezna-
czonych do u¿ytku cywilnego.

Dla stosowania przepisów ustawy nie ma znaczenia mo¿liwo�æ posiada-
nia niektórych rodzajów broni w innych pañstwach. Cudzoziemiec przekra-

5 Chodzi tu o Ustawê z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1099 ze zm.), Ustawê z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1100 ze zm.) oraz Ustawê
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1017 ze zm.).

6 Dz.U. z 2014 r., poz. 295. Chodzi o wspólne dzia³ania prowadzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z udzia³em zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej lub innych pañstw stosuj¹cych dorobek Schengen.
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czaj¹cy granicê Rzeczypospolitej Polskiej obowi¹zany jest stosowaæ siê do
regulacji u.b.a.7.

18.2.18.2.18.2.18.2.18.2. PPPPPojęcie broni i amunicjiojęcie broni i amunicjiojęcie broni i amunicjiojęcie broni i amunicjiojęcie broni i amunicji

Artyku³ 4 u.b.a. okre�la definicjê legaln¹ broni i amunicji. Pod pojêciem
broni ustawodawca ka¿e rozumieæ broñ paln¹, w tym broñ bojow¹, my�liw-
sk¹, sportow¹, gazow¹8, alarmow¹ i sygna³ow¹, broñ pneumatyczn¹9 oraz
miotacze gazu obezw³adniaj¹cego. Broni¹ s¹ równie¿ narzêdzia i urz¹dze-
nia, których u¿ywanie mo¿e zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu. Chodzi o broñ bia³¹
(w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemaj¹cych wygl¹du broni, ka-
stetów i nunczaków, pa³ek posiadaj¹cych zakoñczenie z ciê¿kiego i twardego
materia³u lub zawieraj¹cych wk³adki z takiego materia³u10, pa³ek wykona-
nych z drewna lub innego ciê¿kiego i twardego materia³u, imituj¹cych kij
bejsbolowy), broñ ciêciwow¹ w postaci kusz oraz przedmioty przeznaczone
do obezw³adniania osób za pomoc¹ energii elektrycznej.

Broni¹ paln¹ w rozumieniu ustawy jest ka¿da przeno�na broñ lufowa,
która miota, jest przeznaczona do miotania lub mo¿e byæ przystosowana do
miotania jednego lub wiêkszej liczby pocisków lub substancji w wyniku dzia-
³ania materia³u miotaj¹cego (art. 7 ust. 1 u.b.a.)11. Za daj¹cy siê przystoso-
waæ do miotania jednego lub wiêkszej liczby pocisków lub substancji w wyni-
ku dzia³ania materia³u miotaj¹cego uznaje siê przedmiot, który ze wzglêdu
na swoj¹ budowê lub materia³, z którego jest wykonany, mo¿e byæ ³atwo
przerobiony w celu miotania12. Broni¹ paln¹ sygna³ow¹ w rozumieniu usta-
wy jest urz¹dzenie wielokrotnego u¿ycia, które w wyniku dzia³ania sprê¿o-
nych gazów, powstaj¹cych na skutek spalania materia³u miotaj¹cego, jest
zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym ni¿ 25 mm substancji

7 S. Maj, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa 2010, s. 31.
8 Zaliczenie broni gazowej do kategorii broni palnej nale¿y uznaæ bez w¹tpienia za

dyskusyjne.
9 W rozumieniu u.b.a. broni¹ pneumatyczn¹ jest niebezpieczne dla ¿ycia lub zdrowia

urz¹dzenie, które w wyniku dzia³ania sprê¿onego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku
z lufy lub elementu j¹ zastêpuj¹cego i przez to zdolne do ra¿enia celu na odleg³o�æ, a energia
kinetyczna pocisku opuszczaj¹cego lufê lub element j¹ zastêpuj¹cy przekracza 17 J (art. 8
u.b.a.).

10 S³usznie zwraca siê uwagê, ¿e sformu³owanie �ciê¿ki� i �twardy� materia³, pozo-
stawia szerokie mo¿liwo�ci interpretacyjne. S. Maj, Ustawa�, s. 70.

11 Broni¹ paln¹ jest równie¿ tzw. broñ samodzia³owa, tj. wytwarzana domowym sposo-
bem. C. Soñta, Broñ palna � g³ówne problemy wyk³adni przepisów kodeksu karnego, �Proku-
ratura i Prawo� 2004, Nr 5, s. 29.

12 R. Jancewicz, L.A. Niewiñski, Pojêcie broni palnej i amunicji w prawie polskim,
�Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2004, Nr 3, s. 24 i n.
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w postaci ³adunku pirotechnicznego celem wywo³ania efektu wizualnego lub
akustycznego (art. 7 ust. 2 u.b.a.). Broni¹ paln¹ alarmow¹ w rozumieniu
ustawy jest urz¹dzenie wielokrotnego u¿ycia, które w wyniku dzia³ania sprê-
¿onych gazów, powstaj¹cych na skutek spalania materia³u miotaj¹cego, wy-
wo³uje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu j¹ zastêpuj¹cego
substancja razi cel na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ jeden metr (art. 7 ust. 3
u.b.a.)13.

18.3.18.3.18.3.18.3.18.3. PPPPPozwolenie na brońozwolenie na brońozwolenie na brońozwolenie na brońozwolenie na broń

Posiadanie broni w Polsce nie ma charakteru wolnego, jest ono admini-
stracyjnie reglamentowane14. Zgodnie z art. 9 u.b.a. warunkiem posiadania
broni palnej jest uzyskanie pozwolenia komendanta wojewódzkiego Policji
w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce sta³ego pobytu zainteresowanej osoby lub
siedzibê zainteresowanego podmiotu. W odniesieniu do ¿o³nierzy zawodo-
wych organem w³a�ciwym jest komendant oddzia³u ¯andarmerii Wojsko-
wej. Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której
okre�la siê cel, w jakim zosta³o wydane oraz rodzaj i liczbê egzemplarzy
broni. Na wniosek osoby posiadaj¹cej pozwolenie na broñ wydaje siê za-
�wiadczenie uprawniaj¹ce do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni
zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni (art. 12 u.b.a.). Pozwolenie
przybiera postaæ: 1) pozwolenia na broñ � w przypadku broni palnej i amu-
nicji do tej broni15, jak równie¿ miotaczy gazu obezw³adniaj¹cego oraz na-
rzêdzi i urz¹dzeñ, których u¿ywanie mo¿e zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu;
2) karty rejestracyjnej � wydawanej na potrzeby broni palnej pozbawionej
cech u¿ytkowych oraz broni pneumatycznej. Dokumenty te s¹ wydawane na
czas nieokre�lony. Konieczno�æ uzyskania pozwolenia na broñ bez w¹tpienia
stanowi ograniczenie w sferze realizacji prawa w³asno�ci, wynikaj¹ce z re-
glamentacji dostêpu do broni16.

13 M. Tomaszewski, Pojêcie broni palnej w prawie karnym, �Prokuratura i Prawo� 2006,
Nr 10, s. 95 i n.

14 M. Karpiuk, Zasady oraz warunki wydawania (cofania) pozwoleñ na broñ, (w:)
J. Piêta, B. Purski (red.), Wspó³czesne dylematy bezpieczeñstwa � uwarunkowania zewnêtrz-
ne i wewnêtrzne, Warszawa 2012, s. 293.

15 Zastosowanie przez ustawodawcê koniunkcji (spójnik �i�) powoduje, ¿e niemo¿liwe
jest wydanie pozwolenia wy³¹cznie na amunicjê, B. Kurzêpa, Ustawa o broni i amunicji.
Komentarz, Warszawa 2010, s. 87. W wyroku z dnia 12 lutego 2013 r., II SA/Wa 2148/12,
LEX Nr 1323826, WSA w Warszawie orzek³, ¿e legalne posiadanie broni do celów kolekcjo-
nerskich nie upowa¿nia jeszcze do zakupu amunicji, a dokumentem uprawniaj¹cym nie
mo¿e byæ za�wiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 u.b.a.

16 Wyrok WSA z dnia 30 listopada 2009 r., II SA/Op 278/09, LEX Nr 558709.
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Postêpowanie w sprawie wydania pozwolenia na broñ paln¹ prowadzi
siê zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks postêpo-
wania administracyjnego17. W³a�ciwy organ Policji wydaje pozwolenie na
broñ, je¿eli wnioskodawca nie stanowi zagro¿enia dla samego siebie, po-
rz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego oraz przedstawi wa¿n¹ przyczynê
posiadania broni. Pozwolenie na broñ wydaje siê w szczególno�ci w celu ochro-
ny osobistej, ochrony osób i mienia, celach ³owieckich, sportowych, rekon-
strukcji historycznych, kolekcjonerskich, pami¹tkowych lub szkoleniowych
(art. 10 ust. 1�2 u.b.a.). Za wa¿n¹ przyczynê posiadania broni � zgodnie
z art. 10 ust. 1�2 u.b.a. � uwa¿a siê w szczególno�ci: 1) sta³e, realne i ponad-
przeciêtne zagro¿enie ¿ycia, zdrowia lub mienia � dla pozwolenia na broñ do
celów ochrony osobistej, osób i mienia; 2) posiadanie uprawnieñ do wykony-
wania polowania, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów � dla po-
zwolenia na broñ do celów ³owieckich; 3) udokumentowane cz³onkostwo
w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sporto-
wych oraz licencji w³a�ciwego polskiego zwi¹zku sportowego � dla pozwole-
nia na broñ do celów sportowych; 4) udokumentowane cz³onkostwo w stowa-
rzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji
historycznych oraz za�wiadczenie potwierdzaj¹ce czynny udzia³ w dzia³al-
no�ci statutowej � dla pozwolenia na broñ do celów rekonstrukcji historycz-
nych; 5) udokumentowane cz³onkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze
kolekcjonerskim � dla pozwolenia na broñ do celów kolekcjonerskich; 6) udo-
kumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyró¿nienia
� dla pozwolenia na broñ do celów pami¹tkowych; 7) posiadanie uprawnieñ
do prowadzenia szkoleñ o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane
zarejestrowanie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie szkoleñ strzeleckich
� dla pozwolenia na broñ do celów szkoleniowych. Je¿eli osoba ubiegaj¹ca
siê o pozwolenie udowodni zaistnienie okoliczno�ci uzasadniaj¹cej wydanie
pozwolenia na broñ, organ Policji nie mo¿e odmówiæ wydania tego pozwole-
nia. Ma jednak prawo swobodnej oceny zebranego materia³u dowodowego18.
Ustawodawca detalicznie okre�la rodzaj broni i amunicji do niej przy wyda-
waniu pozwoleñ ze wzglêdu na okre�lony cel19.

17 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
18 Wyrok WSA z dnia 29 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1825/06, CBOSA; zob. tak¿e

Z. Kopacz, Zarys postêpowania dowodowego w sprawach wydawania pozwoleñ na broñ pal-
n¹, (w:) D.R. Kijowski, A. Miruæ, P.J. Suwaj A. Su³awko-Karetko (red.), Kryzys prawa ad-
ministracyjnego?, t. I, Jako�æ prawa administracyjnego, Warszawa 2012, s. 646 i n.; K. Cha-
³upka, Pozwolenie na posiadanie broni palnej � uwagi de lege lata i de lege ferenda, �Nowa
Kodyfikacja Prawa Karnego� 2014, Nr 32, s. 103 i n.; A. Herzog, Ustawa o broni i amunicji
po nowelizacji, �Prokuratura i Prawo� 2011, Nr 10, s. 64 i n.

19 Do celów ochrony osobistej wydaje siê pozwolenie na posiadanie broni palnej: bojo-
wej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zap³onu o kali-
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Osoba, która wystêpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broñ, jest
obowi¹zana zdaæ egzamin przed komisj¹ powo³an¹ przez w³a�ciwy organ
Policji ze znajomo�ci przepisów dotycz¹cych posiadania i u¿ywania danej
broni oraz z umiejêtno�ci pos³ugiwania siê t¹ broni¹ (art. 16 u.b.a.)20. Egza-
min ma na celu sprawdzenie, czy kandydat dysponuje odpowiedni¹ wiedz¹
teoretyczn¹ i praktyczn¹ niezbêdn¹ do posiadania broni21. Tryb przeprowa-
dzania egzaminu okre�laj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze
znajomo�ci przepisów dotycz¹cych posiadania broni oraz umiejêtno�ci po-
s³ugiwania siê broni¹22. W³a�ciwy organ Policji odmawia wydania pozwole-
nia na broñ osobie, która nie zda³a egzaminu (art. 17 ust. 3 u.b.a.).

Pozwolenie na broñ nie mo¿e byæ wydane na broñ szczególnie niebez-
pieczn¹ w postaci: 1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do ra¿enia celów na
odleg³o�æ; 2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalaj¹-
cy na zatajenie jej przeznaczenia, a tak¿e broni imituj¹cej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposa¿onej w t³umik huku lub przystosowanej do strzelania

brach od 6 mm do 12 mm, jak równie¿ przedmiotów przeznaczonych do obezw³adniania osób
za pomoc¹ energii elektrycznej o �redniej warto�ci pr¹du w obwodzie przekraczaj¹cej 10 mA
oraz miotaczy gazu obezw³adniaj¹cego. Do celów ochrony osób lub mienia wydaje siê pozwo-
lenie na posiadanie broni palnej wymienionej wy¿ej oraz dodatkowo: pistoletów sygna³o-
wych, pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm, strzelb powtarzalnych
o kalibrze wagomiarowym 12 oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62
mm. Do celów sportowych wydaje siê pozwolenie na posiadanie broni palnej: bocznego za-
p³onu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, centralnego zap³onu z lufami gwintowa-
nymi, o kalibrze do 12 mm, g³adko lufowej oraz przystosowanej do strzelania wy³¹cznie
przy pomocy prochu czarnego (dymnego). Do celów rekonstrukcji historycznych wydaje siê
pozwolenie na posiadanie broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przezna-
czonej do strzelania wy³¹cznie amunicj¹ �lep¹, w tym samoczynnej.

20 Od egzaminu zwolnieni s¹ funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, S³u¿by Celnej, Biura Ochrony
Rz¹du, S³u¿by Wiêziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych pañstwowych formacji
uzbrojonych i ¿o³nierze zawodowi Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cz³onkowie Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckiego � w zakresie broni my�liwskiej, oraz cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku Strzelectwa Sportowego posiadaj¹cy licencjê zezwalaj¹c¹ na uprawianie strzelec-
twa sportowego � w zakresie broni sportowej, je¿eli zdali taki egzamin na podstawie odrêb-
nych przepisów. Samo legitymowanie siê pozwoleniem na broñ paln¹ sportow¹ nie mo¿e
stanowiæ okoliczno�ci zwalniaj¹cej z egzaminu. Fakt posiadania przez stronê pozwolenia na
broñ paln¹ sportow¹ móg³by mieæ znaczenie wy³¹cznie w przypadku, gdyby strona przed
uzyskaniem takiego pozwolenia zda³a egzamin ze znajomo�ci przepisów dotycz¹cych posia-
dania i u¿ywania broni palnej sportowej oraz umiejêtno�ci pos³ugiwania siê t¹ broni¹, albo-
wiem istotny jest nie sam fakt posiadania pozwolenia na broñ, ale fakt zdania egzaminu
sprawdzaj¹cego, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 wrze�nia 2005 r. VI SA/Wa 1074/05,
LEX Nr 192920.

21 S. Maj, Ustawa�, s. 236.
22 Dz.U. Nr 19, poz. 241. 
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z u¿yciem t³umika huku; 4) broni palnej, której nie mo¿na wykryæ przy po-
mocy urz¹dzeñ przeznaczonych do kontroli osób i baga¿u (art. 10 ust. 5 u.b.a.).

Podobnie ustawodawca zabrania posiadania amunicji szczególnie nie-
bezpiecznej w postaci: 1) amunicji z pociskami wype³nionymi materia³ami
wybuchowymi, zapalaj¹cymi albo innymi substancjami, których dzia³anie
zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji; 2) amunicji
z pociskami pe³nop³aszczowymi zawieraj¹cymi rdzeñ wykonany z materia³u
twardszego ni¿ stop o³owiu; 3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z p³asz-
czem lub elementem wiod¹cym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wy³¹-
czeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni g³adkolufowej; 4) amu-
nicji wytworzonej niefabrycznie, w tym tak¿e takiej, do której wytworzenia
wykorzystywane s¹ fabrycznie nowe elementy amunicji, z wy³¹czeniem amu-
nicji wytwarzanej na w³asny u¿ytek przez osoby posiadaj¹ce pozwolenie na
broñ my�liwsk¹, sportow¹ lub kolekcjonersk¹ (art. 10 ust. 6 u.b.a.).

W �wietle art. 11 u.b.a. pozwolenia na broñ nie wymaga siê w przypad-
ku: 1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych23; 2) u¿ywania broni
w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy dzia³a-
j¹cej na podstawie zezwolenia w³a�ciwego organu; 3) u¿ywania broni palnej
sygna³owej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszuki-
wawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpo-
czêcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, je¿eli wymaga
ona takiej sygnalizacji; 4) dysponowania broni¹ przez przedsiêbiorców doko-
nuj¹cych obrotu broni¹ i amunicj¹ na podstawie koncesji lub �wiadcz¹cych
us³ugi rusznikarskie na podstawie odrêbnych przepisów, o ile jest to zwi¹za-
ne bezpo�rednio z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej; 5) dysponowa-
nia broni¹ przekazan¹ w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia
cech u¿ytkowych; 6) posiadania broni palnej pozbawionej cech u¿ytkowych;
7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezw³adniania osób za po-
moc¹ energii elektrycznej o �redniej warto�ci pr¹du w obwodzie nieprzekra-
czaj¹cej 10 mA; 8) posiadania rêcznych miotaczy gazu obezw³adniaj¹cego;
9) posiadania broni pneumatycznej; 10) posiadania broni palnej rozdzielne-
go ³adowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni; 11) po-
siadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

18.4.18.4.18.4.18.4.18.4. Obowiązki posiadacza broniObowiązki posiadacza broniObowiązki posiadacza broniObowiązki posiadacza broniObowiązki posiadacza broni

Artyku³ 13 u.b.a nak³ada na nabywcê broni obowi¹zek zarejestrowania
jej w ci¹gu piêciu dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje siê na podstawie

23 Dotyczy to równie¿ broni wspó³czesnej przechowywanej w muzeum, B. Kurzêpa,
Ustawa�, s. 123.
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dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech u¿ytko-
wych � dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni pal-
nej cech u¿ytkowych. Rejestracji broni dokonuj¹ organy w³a�ciwe do wyda-
wania pozwoleñ na broñ, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech
u¿ytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej. Zarejestrowanie
broni wymagaj¹cej pozwolenia potwierdza siê w legitymacji posiadacza bro-
ni albo w �wiadectwie broni, za� zarejestrowanie broni palnej pozbawionej
cech u¿ytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza siê w karcie reje-
stracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni. Zarejestrowanie
broni palnej pozbawionej cech u¿ytkowych nie mo¿e nast¹piæ na rzecz osoby,
która nie ma ukoñczonych 18 lat. Broñ pneumatyczna nie mo¿e byæ zareje-
strowana na rzecz osoby, która: 1) nie ma ukoñczonych 18 lat; 2) nie przed-
stawi orzeczeñ lekarskich i psychologicznych24 lub informacji z Krajowego
Rejestru Karnego stwierdzaj¹cej, ¿e nie by³a ona skazana prawomocnym
orzeczeniem s¹du za przestêpstwo przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub mieniu.
W przypadku niespe³nienia powy¿szych wymogów w³a�ciwy organ wydaje
decyzjê administracyjn¹ o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawio-
nej cech u¿ytkowych albo broni pneumatycznej. W przypadku wydania ta-
kiej decyzji Policja, a w przypadku ¿o³nierzy zawodowych � ¯andarmeria
Wojskowa, mo¿e za pokwitowaniem przyj¹æ tê broñ do depozytu. Koszty zwi¹-
zane z deponowaniem broni ponosi osoba zg³aszaj¹ca broñ do rejestracji. 

W �wietle art. 25 u.b.a. posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobo-
wi¹zany niezw³ocznie, nie pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 24 godzin od chwili
stwierdzenia utraty broni, zawiadomiæ o tym Policjê albo ¯andarmeriê Woj-
skow¹25. Realizacja tego obowi¹zku nie zale¿y od winy posiadacza26. Dobo-
wy termin na z³o¿enie powiadomienia biegnie od momentu stwierdzenia
utraty broni, z uwzglêdnieniem konieczno�ci zachowania nale¿ytej staran-
no�ci, jakiej wymaga siê od osób, którym przys³uguje tak szczególne upraw-
nienie jak pozwolenie na broñ27.

Ustawodawca w art. 32 u.b.a. nak³ada na posiadaczy broni obowi¹zek
jej przechowywania i noszenia w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp do nich
osób nieuprawnionych. Obowi¹zek ten ma charakter bezwzglêdny � ¿aden
przepis ani ¿adna sytuacja nie zwalnia od jego realizacji28. Szczegó³owe za-
sady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni

24 S¹ one wydawane przez upowa¿nionego lekarza i upowa¿nionego psychologa, po-
twierdzaj¹cych, ¿e mog¹ dysponowaæ broni¹.

25 Obowi¹zek ten ci¹¿y nie tylko na osobie, która otrzyma³a pozwolenie na broñ, ale
równie¿ na ka¿dym faktycznym jej posiadaczu, B. Kurzêpa, Ustawa�, s. 249.

26 S. Maj, Ustawa�, s. 311.
27 Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2012 r. II OSK 1419/11, LEX Nr 1405211.
28 Wyrok WSA z dnia 24 marca 2014 r., II SA/Wa 127/14, LEX Nr 1465490.
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i amunicji okre�laj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji29.

18.5.18.5.18.5.18.5.18.5. Ograniczenie uprawnień do posiadania broniOgraniczenie uprawnień do posiadania broniOgraniczenie uprawnień do posiadania broniOgraniczenie uprawnień do posiadania broniOgraniczenie uprawnień do posiadania broni

Ustawodawca okre�la katalog osób, którym nie wydaje siê (obligatoryj-
nie) pozwolenia na broñ (art. 15). Je¿eli za� zosta³a ju¿ wcze�niej wydana
pozytywna decyzja, po stwierdzeniu zaistnienia wskazanych ni¿ej przes³a-
nek organ Policji musi wydaæ decyzjê o jej cofniêciu30. W pierwszej kolejno-
�ci chodzi o osoby niemaj¹ce ukoñczonych 21 lat31. Od tego zakazu dopusz-
czony jest jeden wyj¹tek. Mianowicie na wniosek szko³y, organizacji sportowej,
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie
mo¿e byæ wydane osobie maj¹cej ukoñczone 18 lat, jednak¿e tylko na broñ
s³u¿¹c¹ do celów sportowych lub ³owieckich. Ustawodawca nie przewiduje
¿adnej mo¿liwo�ci wydania pozwolenia na broñ ma³oletniemu.

W dalszej kolejno�ci ustawa zakazuje wydania pozwolenia na broñ
osobom z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego32 lub o znacznie ograni-
czonej sprawno�ci psychofizycznej33, wykazuj¹cym istotne zaburzenia funk-
cjonowania psychologicznego34, uzale¿nionym od alkoholu lub od substancji
psychoaktywnych. Osoba, która wystêpuje z wnioskiem o wydanie pozwo-
lenia na broñ, lub osoba, która zg³asza do rejestru broñ pneumatycz-
n¹, przedstawiaj¹ w³a�ciwemu organowi Policji odpowiednie orzeczenia
lekarskie i psychologiczne, potwierdzaj¹ce, ¿e mog¹ dysponowaæ broni¹, wy-
dane przez lekarza upowa¿nionego i psychologa upowa¿nionego, nie wcze-
�niej ni¿ trzy miesi¹ce przed dniem z³o¿enia wniosku35.

29 Dz.U. z 2014 r., poz. 1224.
30 Wyrok WSA z dnia 9 maja 2014 r. II SA/Wa 2191/13, LEX Nr 1476563.
31 Okre�lenie tak wysokiej granicy wieku ma gwarantowaæ, ¿e pozwolenie na broñ

bêdzie wydawane osobom posiadaj¹cym ju¿ pewne do�wiadczenie ¿yciowe i �wiadome pe³-
nej odpowiedzialno�ci za u¿ycie broni.

32 T.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375.
33 Oceny sprawno�ci psychofizycznej dokonuje na podstawie ca³okszta³tu cech fizycz-

nych i psychicznych cz³owieka w ich wzajemnym powi¹zaniu i wspó³zale¿no�ci. S. Maj,
Ustawa�, s. 176.

34 Jak stwierdzi³ WSA w wyroku z dnia 18 maja 2007 r., VI SA/Wa 1629/06, CBOSA,
zaburzenia psychiczne i istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego s¹ to dwie nieza-
le¿ne od siebie przes³anki, których zaistnienie skutkuje odmow¹ wydania pozwolenia na broñ.

35 Celem badañ nie jest wszechstronne przebadanie wnioskodawcy w celu ustalenia
jego stanu zdrowia, a jedynie odpowied� na pytanie, czy mo¿e dysponowaæ broni¹, Wyrok
WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1637/06, CBOSA.
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Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przys³uguje odwo³anie,
sk³adane na podstawie art. 15h u.b.a. przez osobê ubiegaj¹c¹ siê lub komen-
danta wojewódzkiego Policji do jednego z podmiotów odwo³awczych, który-
mi s¹: 1) wojewódzkie o�rodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwo³a-
nie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim o�rodku
medycyny pracy � instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy; 2) jed-
nostki s³u¿by medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych
i wyznaczonych przez ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych; 3) pod-
mioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
Odwo³anie wraz z jego uzasadnieniem wnosi siê w terminie 30 dni od dnia
dorêczenia orzeczenia, za po�rednictwem lekarza lub psychologa, który wy-
da³ orzeczenie. Organ Policji nie jest uprawniony do weryfikacji ostateczne-
go za�wiadczenia lekarskiego (np. przez powo³anie w³asnych bieg³ych)36. Oso-
bie, która nie przedstawi³a orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, w³a�ciwy
organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broñ (art. 17 ust. 4 u.b.a.).

W przypadku ujawnienia okoliczno�ci dostatecznie uzasadniaj¹cych po-
dejrzenie, i¿ osoba posiadaj¹ca pozwolenie na broñ lub zarejestrowan¹ broñ
pneumatyczn¹ nale¿y do osób, którym ustawa zakazuje wydania pozwolenia
na broñ z przyczyn zdrowotnych, w³a�ciwy organ Policji mo¿e zobowi¹zaæ tê
osobê do niezw³ocznego poddania siê badaniom lekarskim i psychologicz-
nym i przedstawienia wydanych orzeczeñ37. W przypadku wydania nega-
tywnego orzeczenia lekarz lub psycholog obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym
w³a�ciwy organ Policji. Niezale¿nie od tego osoba posiadaj¹ca pozwolenie na
broñ wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia obowi¹zana
jest raz na piêæ lat przedstawiæ w³a�ciwemu organowi Policji orzeczenia
lekarskie i psychologiczne, stwierdzaj¹ce, ¿e nie nale¿¹ do grupy osób, któ-
rym ustawa � z przyczyn zdrowotnych � nie pozwala na uzyskanie pozwole-
nia38. Orzeczenie musi byæ wystawione nie wcze�niej ni¿ trzy miesi¹ce przed
up³ywem piêcioletniego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwier-
dzaj¹cego, ¿e nale¿y ona do wspomnianej kategorii osób i ¿e nie mo¿e dyspo-
nowaæ broni¹, lekarz upowa¿niony lub psycholog upowa¿niony s¹ obowi¹za-
ni zawiadomiæ o tym w³a�ciwy organ Policji39.

36 Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 r., II OSK 1943/13, LEX Nr 1675563.
37 Ocena �niezw³oczno�ci� w tym przypadku powinna uwzglêdniaæ konieczno�æ prze-

prowadzenia odpowiednich badañ.
38 Na posiadaczu broni ci¹¿y obowi¹zek dostarczenia orzeczenia lekarskiego bez we-

zwania ze strony organu Policji. W razie niedope³nienia tego obowi¹zku organ Policji powi-
nien wszcz¹æ postêpowanie w sprawie cofniêcia pozwolenia, S. Maj, Ustawa�, s. 178.

39 Powy¿szych zasad nie stosuje siê wobec kwalifikowanych pracowników ochrony fi-
zycznej, ubiegaj¹cych siê lub posiadaj¹cych dopuszczenie do posiadania broni, którzy przed-
stawiaj¹ orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia.
Nie dotycz¹ one równie¿ funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, BOR, SG,
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Nie mo¿na ponadto wydaæ pozwolenia na broñ osobom nieposiadaj¹cym
miejsca sta³ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak równie¿
stanowi¹cym zagro¿enie dla siebie, porz¹dku lub bezpieczeñstwa publiczne-
go40, a mianowicie: skazanym prawomocnym orzeczeniem s¹du za umy�lne
przestêpstwo lub umy�lne przestêpstwo skarbowe lub te¿ skazanym prawo-
mocnym orzeczeniem s¹du za nieumy�lne przestêpstwo przeciwko ¿yciu
i zdrowiu b¹d� te¿ przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji pope³nione
w stanie nietrze�wo�ci lub pod wp³ywem �rodka odurzaj¹cego albo gdy spraw-
ca zbieg³ z miejsca zdarzenia41. Nie sposób wyprowadziæ wniosku, ¿e tylko
skazanie prawomocnym uniemo¿liwia wydanie pozwolenia na broñ, je¿eli,
w konkretnym stanie faktycznym, oka¿e siê, ¿e wnioskodawca mo¿e stano-
wiæ zagro¿enie dla samego siebie, porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego
z innych przyczyn, a zatem sam fakt nieskazania nie stanowi pozytywnej
przes³anki do wydania pozwolenia na broñ42.

Fakultatywnie w³a�ciwy organ Policji mo¿e odmówiæ wydania pozwole-
nia na broñ osobie, która naruszy³a: 1) warunki okre�lone w pozwoleniu na
broñ; 2) obowi¹zek rejestracji broni; 3) obowi¹zek zawiadomienia o utracie
broni; 4) obowi¹zek zawiadomienia o zmianie miejsca sta³ego pobytu; 5) za-
sady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich no-
szenia. W³a�ciwy organ Policji mo¿e odmówiæ wydania pozwolenia na broñ
osobie, której cofniêto pozwolenie na broñ ze wzglêdu na przemieszczanie

S³u¿by Celnej, S³u¿by Wiêziennej oraz funkcjonariuszy innych pañstwowych formacji uzbro-
jonych i ¿o³nierzy zawodowych Si³ Zbrojnych RP, je¿eli na podstawie odrêbnych przepisów
posiadaj¹ przydzielon¹ im broñ s³u¿bow¹.

40 Zagro¿enie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego nie musi byæ równoznaczne
z wydaniem wyroku skazuj¹cego za pope³nienie przestêpstwa. Je�li z tre�ci postawionych
zarzutów wynika np., i¿ osoba dzia³aj¹c w grupie przestêpczej, maj¹c na celu osi¹gniêcie
korzy�ci maj¹tkowych, wielokrotnie grozi³a pozbawieniem ¿ycia, pobiciem lub pope³nieniem
przestêpstw przeciwko mieniu, a tak¿e narusza³a nietykalno�æ cielesn¹ ró¿nych osób, wów-
czas fakt postawienia jej takich zarzutów a tak¿e ich ilo�æ i rodzaj mog¹ wskazywaæ na
realne niebezpieczeñstwo zaistnienia sytuacji z art. 15 ust. 1 pkt 6 u.b.a., Wyrok NSA z dnia
7 maja 2013 r., II OSK 278/12.

41 Stan prawny ustalony Ustaw¹ z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni
i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 38, poz. 195). W �wietle poprzednich roz-
wi¹zañ katalog osób, które nie dawa³y nale¿ytej rêkojmi w³a�ciwego u¿ycia broni by³ otwar-
ty, o czym �wiadczy³o u¿ycie przez ustawodawcê sformu³owania �w szczególno�ci�. Na tym
tle w praktyce pojawi³y siê rozbie¿ne interpretacje (równie¿ w orzecznictwie s¹dowym) co
do zakresu uznania w³a�ciwego organu Policji. Aktualnie katalog ów jest zamkniêty i wy-
klucza uznanie administracyjne. A. Herzog, Ustawa�, s. 70; zob. tak¿e B. Kurzêpa, Glosa
do wyroku WSA z dnia 14 grudnia 2011 r., II SA/Wa 2098/11, �Prokuratura i Prawo� 2013,
Nr 3, s. 182.

42 Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2015 r., II OSK 1683/13, LEX Nr 1666948.
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siê z roz³adowan¹ broni¹ albo noszenie broni w stanie po u¿yciu alkoholu,
�rodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej albo �rodka zastêpczego.
Odmowa wydania pozwolenia na broñ nastêpuje w formie decyzji admini-
stracyjnej43.

Na podstawie art. 18 u.b.a. w³a�ciwy organ Policji cofa pozwolenie na
broñ w razie zaistnienia okoliczno�ci wskazanych w tym przepisie44. Chodzi
w tym przypadku o cofniêcie uprawnieñ ju¿ uzyskanych45, dlatego mo¿na
mówiæ w tym przypadku o sankcji administracyjnej46. Obligatoryjnego cof-
niêcia pozwolenia na broñ nie mo¿na natomiast traktowaæ jako kary dodat-
kowej47. Cofniêcie nastêpuje, je¿eli osoba, której takie pozwolenie wydano:
1) nie przestrzega warunków okre�lonych w pozwoleniu na broñ; 2) nale¿y
do osób, którym ustawodawca nie pozwala na wydanie pozwolenia na broñ;
3) naruszy³a obowi¹zek zawiadomienia o utracie broni; 4) przemieszcza siê
z roz³adowan¹ broni¹ albo nosi broñ, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alko-
holu, �rodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej albo �rodka za-
stêpczego48. Fakultatywnie w³a�ciwy organ Policji mo¿e cofn¹æ pozwolenie
na broñ, je¿eli usta³y okoliczno�ci faktyczne, które stanowi³y podstawê do
jego wydania. W³a�ciwy organ Policji mo¿e równie¿ cofn¹æ pozwolenie na
broñ w przypadku naruszenia przez osobê posiadaj¹c¹ pozwolenie: 1) obo-
wi¹zku rejestracji broni; 2) obowi¹zku poddania siê badaniom lekarskim
i psychologicznym i przedstawienia orzeczeñ lekarskiego i psychologiczne-
go; 3) obowi¹zku zawiadomienia w³a�ciwego organu Policji o zmianie miej-
sca sta³ego pobytu; 4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowa-
nia broni i amunicji49; 5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji
za granicê; 6) nakazu u¿ywania w celach szkoleniowych i sportowych broni
palnej oraz innej broni zdolna do ra¿enia celów na odleg³o�æ tylko na strzel-

43 S. Maj, Ustawa�, s. 240.
44 Zob. J. Pa�nik, Cofanie pozwolenia na broñ � uwarunkowania normatywne i prakty-

ka s¹dowa, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2010, Nr 1, s. 42 i n.
45 Jak orzek³ WSA w wyroku z dnia 20 marca 2013 r., II SA/Wa 2177/12, LEX

Nr 1321477, nie mo¿na w odniesieniu do problematyki dostêpu do broni palnej podnosiæ
w sposób skuteczny twierdzeñ o prawach nabytych. Wynika to ze �ci�le reglamentowanego
charakteru uprawnieñ do posiadania broni, które nie nale¿¹ do zakresu praw i obowi¹zków
obywatelskich.

46 S. Maj, Ustawa�, s. 243.
47 Wyrok WSA z dnia 16 pa�dziernika 2007 r., VI SA/Wa 1029/07, LEX Nr 395415;

M. Rogalski, Odpowiedzialno�æ karna a odpowiedzialno�æ administracyjna, �Ius Novum�
2014, Nr 1, s. 77.

48 Osobom posiadaj¹cym zarejestrowan¹ broñ pneumatyczn¹ w razie zaistnienia po-
wy¿szych okoliczno�ci uniewa¿nia siê kartê rejestracyjn¹ broni.

49 Nawet jednorazowe b¹d� krótkotrwa³e przechowywanie broni z naruszeniem zasad
prawa bezwzglêdnie wi¹¿¹cych posiadacza broni czyni usprawiedliwionym cofniêcie pozwo-
lenia na broñ, Wyrok WSA z dnia 28 lutego 2013 r., II SA/Wa 2301/12, LEX Nr 1311232.
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nicach; 7) zakazu u¿yczania broni osobie nieupowa¿nionej50. Osoba, której
cofniêto pozwolenie na broñ, dopuszczenie do posiadania broni lub której unie-
wa¿niono kartê rejestracyjn¹ broni, jest obowi¹zana � w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania ostatecznej decyzji � zwróciæ dokumenty potwierdzaj¹ce
legalno�æ posiadania broni i amunicji do w³a�ciwego organu Policji.

Osoba, która utraci³a uprawnienie do posiadania broni lub której unie-
wa¿niono kartê rejestracyjn¹ broni pneumatycznej, jest obowi¹zana � na
podstawie art. 22 u.b.a. � niezw³ocznie zbyæ broñ i amunicjê do tej broni. Za
wykonanie tego obowi¹zku uwa¿a siê tak¿e pozbawienie broni palnej cech
u¿ytkowych. Zbycie broni mo¿e nast¹piæ za po�rednictwem przedsiêbiorcy
uprawnionego do obrotu broni¹. Dopuszczalne jest równie¿ zbycie broni pomiê-
dzy osobami posiadaj¹cymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Zbywaj¹cy broñ
i amunicjê do tej broni obowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ pisemnie
o tym fakcie w³a�ciwy organ Policji. Je¿eli broñ nie zostanie zbyta w terminie 30
dni, nale¿y j¹ z³o¿yæ wraz z amunicj¹ do depozytu w³a�ciwego organu Policji51.

Artyku³ 19 u.b.a. pozwala na prewencyjne zabezpieczenie broni. Zgod-
nie z jego postanowieniami osobie posiadaj¹cej broñ zgodnie z przepisami
ustawy Policja, a w przypadku ¿o³nierzy zawodowych ¯andarmeria Wojsko-
wa, mo¿e za pokwitowaniem odebraæ (równie¿ przymusowo) broñ i amunicjê
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce legalno�æ posiadania broni w przypadku ujaw-
nienia okoliczno�ci, które uzasadniaj¹ obligatoryjne lub fakultatywne cof-
niêcie pozwolenie na broñ, a zw³oka zagra¿a³aby bezpieczeñstwu publiczne-
mu. Policja, a w przypadku ¿o³nierzy zawodowych ¯andarmeria Wojskowa,
mo¿e ponadto za pokwitowaniem odebraæ broñ i amunicjê oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce legalno�æ posiadania broni osobie posiadaj¹cej broñ zgodnie
z przepisami, przeciwko której toczy siê postêpowanie karne o przestêpstwa
okre�lone w art. 15 ust. 1 pkt 6 u.b.a., do czasu prawomocnego zakoñczenia
tego postêpowania, na okres nie d³u¿szy ni¿ trzy lata52. Broñ oraz dokumen-
ty potwierdzaj¹ce legalno�æ posiadania broni niezw³ocznie przekazuje siê do
depozytu w³a�ciwemu organowi Policji albo ¯andarmerii Wojskowej. Powy¿-
sze uprawnienia i obowi¹zki realizuje tak¿e Stra¿ Graniczna na obszarze
przej�cia granicznego i w strefie nadgranicznej53.

50 Równie¿ i w tym przypadku przepisy znajduj¹ odpowiednie zastosowanie wobec
osób posiadaj¹cych zarejestrowan¹ broñ pneumatyczn¹, którym uniewa¿nia siê kartê reje-
stracyjn¹ broni.

51 Zob. Wyrok NSA z dnia 7 stycznia 2003 r., III SA 1156/01, LEX Nr 137805, w którym S¹d
nie podzieli³ w¹tpliwo�ci co do naruszenia konstytucyjnie gwarantowanego prawa w³asno�ci.

52 B. Kurzêpa, Glosa do wyroku TK z dnia 18 grudnia 2013 r., P 43/12, �Prokuratura
i Prawo� 2015, Nr 7�8, s. 273. W glosowanym wyroku Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ zgod-
no�æ komentowanego uprawnienia z ustaw¹ zasadnicz¹, OTK ZU 2013, Nr 9A, poz. 139.

53 Komentowane uprawnienia mog¹ byæ w praktyce realizowane przez ka¿dego funkcjo-
nariusza Policji, ¯andarmerii Wojskowej lub Stra¿y Granicznej, S. Maj, Ustawa�, s. 251.
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111119.1. Uprawnienie do użycia środków przymusu bezpośredniego9.1. Uprawnienie do użycia środków przymusu bezpośredniego9.1. Uprawnienie do użycia środków przymusu bezpośredniego9.1. Uprawnienie do użycia środków przymusu bezpośredniego9.1. Uprawnienie do użycia środków przymusu bezpośredniego
i broni palneji broni palneji broni palneji broni palneji broni palnej

W³a�ciwe okre�lenie zasad u¿ycia przez funkcjonariuszy pañstwowych
�rodków przymusu bezpo�redniego jest istotne ze wzglêdu na konstytucyjne
gwarancje wolno�ci jednostki1. Uprawnienia do u¿ycia �rodków przymusu
bezpo�redniego i broni palnej reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 24 maja 2013 r.
o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej2. Ustawa okre�la:
1) �rodki przymusu bezpo�redniego u¿ywane lub wykorzystywane przez oso-
by uprawnione; 2) przypadki u¿ywania lub wykorzystywania �rodków przy-
musu bezpo�redniego i broni palnej; 3) zasady u¿ywania lub wykorzystywa-
nia �rodków przymusu bezpo�redniego i broni palnej; 4) postêpowanie przed
u¿yciem lub wykorzystaniem �rodków przymusu bezpo�redniego i broni pal-
nej i po ich u¿yciu lub wykorzystaniu; 5) dokumentowanie u¿ycia lub wyko-
rzystania �rodków przymusu bezpo�redniego i broni palnej.

Zgodnie z art. 2 u.�.p.b. uprawnionymi do u¿ywania lub wykorzystywa-
nia �rodków przymusu bezpo�redniego i broni palnej s¹: funkcjonariusze
ABW, funkcjonariusze AW, funkcjonariusze BOR, funkcjonariusze celni, funk-
cjonariusze CBA, inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej, stra¿nicy
Pañstwowej Stra¿y £owieckiej, stra¿nicy Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, funk-
cjonariusze Policji, funkcjonariusze i ¿o³nierze SKW, funkcjonariusze S³u¿-
by Wiêziennej, funkcjonariusze i ¿o³nierze SWW, stra¿nicy stra¿y gminnych

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XIXXIXXIXXIXXIX

Użycie środków przymusu bezpośredniegoUżycie środków przymusu bezpośredniegoUżycie środków przymusu bezpośredniegoUżycie środków przymusu bezpośredniegoUżycie środków przymusu bezpośredniego
i broni palneji broni palneji broni palneji broni palneji broni palnej

1 R. Szynowski, �rodki przymusu bezpo�redniego w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów
oraz proponowane zmiany w tym zakresie, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñ-
stwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowe-
go, Warszawa 2011, s. 131.

2 Dz.U. z 2013 r., poz. 628 ze zm.
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(miejskich), funkcjonariusze Stra¿y Granicznej, stra¿nicy Stra¿y Le�nej, stra¿-
nicy Stra¿y Marsza³kowskiej, funkcjonariusze stra¿y ochrony kolei, funkcjo-
nariusze Stra¿y Parku, ¿o³nierze ¯andarmerii Wojskowej lub wojskowych
organów porz¹dkowych, pracownicy ochrony uprawnieni do u¿ycia lub wy-
korzystania �rodków przymusu bezpo�redniego lub broni palnej na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia3

oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Uprawnieni do u¿ywania
lub wykorzystywania �rodków przymusu bezpo�redniego s¹ cz³onkowie s³u¿by
porz¹dkowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpie-
czeñstwie imprez masowych4 oraz pracownicy zak³adów poprawczych, schro-
nisk dla nieletnich lub m³odzie¿owych o�rodków wychowawczych. Upraw-
niony do u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymusu bezpo�redniego lub
broni palnej mo¿e u¿yæ �rodka przymusu bezpo�redniego lub broni palnej
lub wykorzystaæ je do celów okre�lonych w niniejszej ustawie wy³¹cznie
w zakresie realizacji zadañ ustawowych podmiotu, w którym pe³ni s³u¿bê
albo w którym jest zatrudniony.

Zgodnie z art. 6 u.�.p.b. �rodków przymusu bezpo�redniego u¿ywa siê
lub wykorzystuje siê je w sposób niezbêdny do osi¹gniêcia celów tego u¿ycia
lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagro¿enia, wybieraj¹c �ro-
dek o mo¿liwie jak najmniejszej dolegliwo�ci. Broni palnej u¿ywa siê lub
wykorzystuje siê j¹ wy³¹cznie, je¿eli u¿ycie lub wykorzystanie �rodków przy-
musu bezpo�redniego okaza³o siê niewystarczaj¹ce do osi¹gniêcia celów tego
u¿ycia lub wykorzystania lub nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na okoliczno�ci
zdarzenia. Na podstawie tego przepisu mo¿na sformu³owaæ zasadê celowo�ci
(stosowanie �rodków przymusu bezpo�redniego musi wynikaæ z potrzeby
uzasadnionej okoliczno�ciami oraz zmierzaæ do osi¹gniêcia celu, jakim jest
zmuszenie do podporz¹dkowania siê poleceniom wydanym na podstawie
prawa) oraz zasadê niezbêdno�ci (stosowanie �rodków przymusu bezpo�red-
niego mo¿e nast¹piæ tylko w granicach niezbêdnych do usuniêcia zagro¿e-
nia). Z kolei na podstawie art. 7 u.�.p.b. mo¿na sformu³owaæ zasadê minima-
lizmu skutków, gdy¿ ustawodawca nakazuje takie u¿ycie lub wykorzystanie
�rodków przymusu bezpo�redniego, by wyrz¹dzi³y mo¿liwie najmniejsz¹ szkodê.
Od u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymusu bezpo�redniego lub broni
palnej nale¿y odst¹piæ, gdy cel ich u¿ycia lub wykorzystania zosta³ osi¹-
gniêty. Przepis powy¿szy jest równie¿ podstaw¹ zasady ostro¿no�ci i osta-
teczno�ci: �rodków przymusu bezpo�redniego u¿ywa siê lub wykorzystuje
siê je z zachowaniem szczególnej ostro¿no�ci, uwzglêdniaj¹c ich w³a�ciwo-
�ci, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia uprawnionego lub

3 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.
4 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.
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innej osoby; podejmuj¹c decyzjê o u¿yciu lub wykorzystaniu broni palnej,
nale¿y postêpowaæ ze szczególn¹ rozwag¹ i traktowaæ jej u¿ycie jako �rodek
ostateczny5.

19.2.19.2.19.2.19.2.19.2. PPPPPojęcie środków przymusu bezpośredniegoojęcie środków przymusu bezpośredniegoojęcie środków przymusu bezpośredniegoojęcie środków przymusu bezpośredniegoojęcie środków przymusu bezpośredniego
i broni palneji broni palneji broni palneji broni palneji broni palnej

Ustawodawca w art. 12 u.�.p.b. okre�la katalog �rodków przymusu bez-
po�redniego. Nale¿¹ do nich: 1) si³a fizyczna w postaci technik: transporto-
wych, obrony ataku, lub obezw³adnienia; 2) kajdanki: zak³adane na rêce,
zak³adane na nogi, lub zespolone; 3) kaftan bezpieczeñstwa; 4) pas obez-
w³adniaj¹cy; 5) siatka obezw³adniaj¹ca; 6) kask zabezpieczaj¹cy; 7) pa³ka
s³u¿bowa; 8) wodne �rodki obezw³adniaj¹ce; 9) pies s³u¿bowy; 10) koñ s³u¿-
bowy; 11) pociski niepenetracyjne; 12) chemiczne �rodki obezw³adniaj¹ce
w postaci: rêcznych miotaczy substancji obezw³adniaj¹cych, plecakowych mio-
taczy substancji obezw³adniaj¹cych, granatów ³zawi¹cych, lub innych urz¹-
dzeñ przeznaczonych do miotania �rodków obezw³adniaj¹cych; 13) przed-
mioty przeznaczone do obezw³adniania osób za pomoc¹ energii elektrycznej;
14) cela zabezpieczaj¹ca; 15) izba izolacyjna; 16) pokój izolacyjny; 17) kol-
czatka drogowa i inne �rodki s³u¿¹ce do zatrzymywania oraz unieruchamia-
nia pojazdów mechanicznych; 18) pojazdy s³u¿bowe; 19) �rodki przeznaczo-
ne do pokonywania zamkniêæ budowlanych i innych przeszkód, w tym
materia³y wybuchowe; 20) �rodki pirotechniczne o w³a�ciwo�ciach og³usza-
j¹cych lub ol�niewaj¹cych.

Broni¹ paln¹ w rozumieniu przepisów u.�.p.b. jest broñ palna bojowa,
o której mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji6,
tj. ka¿da przeno�na broñ lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania
lub mo¿e byæ przystosowana do miotania jednego lub wiêkszej liczby pocisków
lub substancji w wyniku dzia³ania materia³u miotaj¹cego (art. 7 ust. 1 u.b.a.).
Wykorzystaniem broni palnej jest oddanie strza³u z zastosowaniem amuni-
cji penetracyjnej w kierunku zwierzêcia, przedmiotu, lub w innym kierunku
niestwarzaj¹cym zagro¿enia dla osoby (art. 4 pkt 10 u.�.p.b.).

5 K. Fr¹ckowiak, Kontratyp stosowania s³u¿bowej broni palnej przez funkcjonariuszy
pañstwowych w �wietle ustawy o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej z dnia
24 maja 2013 r., �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2014, Nr 2, s. 63 i n.; M. Karczmarczyk,
U¿ycie �rodków przymusu bezpo�redniego i broni palnej w aspekcie bezpieczeñstwa osobiste-
go policjantów i innych uczestników zdarzeñ nadzwyczajnych, Szczytno 2007, s. 8�9. 

6 T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.
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19.3.19.3.19.3.19.3.19.3. Cel i procedura użycia środkówCel i procedura użycia środkówCel i procedura użycia środkówCel i procedura użycia środkówCel i procedura użycia środków
przymusu bezpośredniegoprzymusu bezpośredniegoprzymusu bezpośredniegoprzymusu bezpośredniegoprzymusu bezpośredniego

Zgodnie z art. 11 u.�.p.b. �rodków przymusu bezpo�redniego mo¿na u¿yæ
lub wykorzystaæ je w przypadku konieczno�ci podjêcia co najmniej jednego
z nastêpuj¹cych dzia³añ: 1) wyegzekwowania wymaganego prawem zacho-
wania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; 2) odparcia bez-
po�redniego, bezprawnego zamachu na ¿ycie, zdrowie lub wolno�æ upraw-
nionego lub innej osoby; 3) przeciwdzia³ania czynno�ciom zmierzaj¹cym
bezpo�rednio do zamachu na ¿ycie, zdrowie lub wolno�æ uprawnionego lub
innej osoby; 4) przeciwdzia³ania naruszeniu porz¹dku lub bezpieczeñstwa
publicznego; 5) przeciwdzia³ania bezpo�redniemu zamachowi na ochraniane
przez uprawnionego obszary, obiekty lub urz¹dzenia; 6) ochrony porz¹dku
lub bezpieczeñstwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez upraw-
nionego; 7) przeciwdzia³ania zamachowi na nienaruszalno�æ granicy pañ-
stwowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 pa�dziernika 1990 r.
o ochronie granicy pañstwowej7; 8) przeciwdzia³ania niszczeniu mienia;
9) zapewnienia bezpieczeñstwa konwoju lub doprowadzenia; 10) ujêcia oso-
by, udaremnienia jej ucieczki lub po�cigu za t¹ osob¹; 11) zatrzymania osoby,
udaremnienia jej ucieczki lub po�cigu za t¹ osob¹; 12) pokonania biernego
oporu; 13) pokonania czynnego oporu; 14) przeciwdzia³ania czynno�ciom
zmierzaj¹cym do autoagresji. U¿yte �rodki przymusu bezpo�redniego winny
byæ dostosowane nie tylko do okoliczno�ci ich u¿ycia, ale równie¿ do wieku
osoby, wobec której �rodki te s¹ stosowane8. Ustawodawca precyzyjnie okre-
�la sytuacje, w których mog¹ byæ zastosowane ww. �rodki przymusu bezpo-
�redniego.

Zgodnie z art. 34 u.�.p.b. �rodków przymusu bezpo�redniego mo¿na u¿yæ
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania siê zgodnego
z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze u¿ycia tych �rodków. Wezwa-
nia nie stosuje siê, w przypadku gdy wystêpuje bezpo�rednie zagro¿enie ¿y-
cia, zdrowia lub wolno�ci uprawnionego lub innej osoby lub zw³oka grozi³aby
niebezpieczeñstwem dla dobra chronionego prawem, a �rodków przymusu
bezpo�redniego u¿ywa siê prewencyjnie.

Decyzjê o u¿yciu lub wykorzystaniu �rodków przymusu bezpo�redniego
uprawniony podejmuje samodzielnie (art. 35 ust. 1 u.�.p.b.). Wyj¹tek funk-
cjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, pracowników zak³adu poprawczego, schroni-
ska dla nieletnich lub m³odzie¿owego o�rodka wychowawczego.

7 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 930 ze zm.
8 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2015 r., VI ACa 880/14, LEX

Nr 1814846.
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W przypadku gdy w wyniku u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymu-
su bezpo�redniego nast¹pi³o zranienie osoby lub wyst¹pi³y inne widoczne
objawy zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia tej osoby, uprawniony obowi¹zany jest
udzieliæ jej niezw³ocznie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnia we-
zwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów �wiadcz¹cych me-
dyczne czynno�ci ratunkowe (art. 36 ust. 1 u.�.p.b.)9. Uprawniony mo¿e od-
st¹piæ od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku gdy udzielenie tej pomocy
mo¿e zagroziæ ¿yciu, zdrowiu lub bezpieczeñstwu uprawnionego lub innej
osoby, udzielenie tej pomocy spowodowa³oby konieczno�æ zaniechania przez
uprawnionego czynno�ci ochronnych wobec osób, wa¿nych obiektów, urz¹-
dzeñ lub obszarów lub w ramach konwoju lub doprowadzenia albo udziele-
nie pomocy osobie poszkodowanej zosta³o zapewnione przez inne osoby lub
podmioty zobowi¹zane do jej udzielenia. W przypadku odst¹pienia od udzie-
lenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia siê udziele-
niu tej pomocy uprawniony zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy lub podmiotów �wiadcz¹cych medyczne czynno�ci ratunkowe. Upraw-
niony nie mo¿e odst¹piæ od zapewnienia udzielenia medycznych czynno�ci
ratunkowych kobiecie ciê¿arnej, wobec której u¿yto �rodków przymusu bez-
po�redniego.

W przypadku gdy w wyniku u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymu-
su bezpo�redniego nast¹pi³o zranienie osoby lub wyst¹pi³y inne widoczne
objawy zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia tej osoby albo nast¹pi³a jej �mieræ, zra-
nienie albo �mieræ zwierzêcia albo zniszczenie mienia, uprawniony zabez-
piecza miejsce zdarzenia, tak¿e przed dostêpem osób postronnych, ustala
�wiadków zdarzenia oraz powiadamia o zdarzeniu w³a�ciwego prze³o¿onego
lub osobê pe³ni¹c¹ s³u¿bê dy¿urn¹. Odstêpuje siê od tych procedur w razie
zniszczenia mienia na terenie jednostki organizacyjnej S³u¿by Wiêziennej.
Mo¿na równie¿ od nich odst¹piæ, w przypadku gdy zagrozi³oby to ¿yciu, zdro-
wiu lub bezpieczeñstwu uprawnionego lub innej osoby, b¹d� te¿ spowodowa-
³oby to konieczno�æ zaniechania przez uprawnionego czynno�ci ochronnych
wobec osób, wa¿nych obiektów, urz¹dzeñ lub obszarów lub w ramach konwo-
ju lub doprowadzenia � do czasu ustania tego zagro¿enia lub tej konieczno-
�ci (art. 37 u.�.p.b.).

W przypadku gdy w wyniku u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymu-
su bezpo�redniego przez pracownika ochrony lub cz³onka s³u¿by porz¹dko-
wej nast¹pi³o zranienie osoby, wyst¹pi³y inne widoczne objawy zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia tej osoby, nast¹pi³a �mieræ osoby, nast¹pi³o zniszczenie
mienia, nast¹pi³o zranienie lub �mieræ zwierzêcia, uprawniony jest obowi¹-
zany do zabezpiecza miejsce zdarzenia, tak¿e przed dostêpem osób postron-

9 M. Karczmarczyk, U¿ycie�, s. 17�18.



261

nych oraz ustalenia �wiadków zdarzenia oraz powiadomienia o zdarzeniu
w³a�ciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji (art. 38 u.�.p.b.). Upraw-
niony mo¿e odst¹piæ od podjêcia tych czynno�ci w przypadku gdy ich podjê-
cie mog³oby zagroziæ ¿yciu, zdrowiu lub bezpieczeñstwu uprawnionego lub
innej osoby10.

W przypadku gdy w wyniku u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymu-
su bezpo�redniego wyst¹pi³y objawy uzasadniaj¹ce konieczno�æ udzielenia
osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub medycznych czynno�ci ratun-
kowych albo nast¹pi³a �mieræ tej osoby lub wyrz¹dzona zosta³a szkoda
w mieniu znacznej warto�ci, w³a�ciwy prze³o¿ony lub osoba pe³ni¹ca s³u¿bê
dy¿urn¹ niezw³ocznie: 1) zapewnia w razie potrzeby wezwanie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy lub podmiotów �wiadcz¹cych medyczne czynno�ci ra-
tunkowe osobom poszkodowanym; 2) zapewnia zabezpieczenie �ladów i do-
wodów u¿ycia lub wykorzystania �rodków przymusu bezpo�redniego;
3) informuje o tym zdarzeniu w³a�ciw¹ miejscowo jednostkê organizacyjn¹
Policji, a w przypadku gdy �rodków przymusu bezpo�redniego u¿y³ upraw-
niony bêd¹cy ¿o³nierzem w³a�ciw¹ miejscowo jednostkê organizacyjn¹ ¯an-
darmerii Wojskowej (art. 39 u.�.p.b.). Prze³o¿ony funkcjonariusza ABW, CBA,
Policji, Stra¿y Granicznej lub Stra¿y Parku albo osoba pe³ni¹ca s³u¿bê dy-
¿urn¹ powiadamia o zdarzeniu w³a�ciwego miejscowo prokuratora. Nieza-
le¿nie od powy¿szych obowi¹zków prze³o¿ony ustala, czy u¿ycie lub wyko-
rzystanie �rodków przymusu bezpo�redniego nast¹pi³o zgodnie z prawem
oraz niezw³oczne powiadamia w³a�ciwego prze³o¿onego.

Na podstawie art. 40 u.�.p.b. o u¿yciu �rodków przymusu bezpo�rednie-
go wobec nieletniego umieszczonego w m³odzie¿owym o�rodku wychowaw-
czym, zak³adzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich dyrektor pla-
cówki niezw³ocznie powiadamia sêdziego rodzinnego sprawuj¹cego nadzór
nad t¹ placówk¹, s¹d rodzinny wykonuj¹cy �rodek wychowawczy albo �ro-
dek poprawczy lub organ, do którego dyspozycji pozostaje nieletni umiesz-
czony w schronisku dla nieletnich.

�rodki przymusu bezpo�redniego mog¹ byæ u¿yte lub wykorzystane przez
pododdzia³ zwarty. Zgody na u¿ycie lub wykorzystanie �rodków przymusu
bezpo�redniego przez pododdzia³ zwarty udzielaj¹ w przypadku: 1) Policji
� Komendant G³ówny Policji, w³a�ciwy miejscowo komendant wojewódzki
(Sto³eczny) albo osoby przez nich upowa¿nione; 2) Stra¿y Granicznej � Ko-
mendant G³ówny Stra¿y Granicznej, w³a�ciwy miejscowo komendant oddzia³u
Stra¿y Granicznej albo osoby przez nich upowa¿nione; 3) S³u¿by Wiêziennej
� Dyrektor Generalny S³u¿by Wiêziennej, w³a�ciwy miejscowo dyrektor okrê-
gowy S³u¿by Wiêziennej, w³a�ciwy miejscowo dyrektor zak³adu karnego albo

10 Niemniej obowi¹zany jest zawiadomiæ o zdarzeniu Policjê.
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aresztu �ledczego albo osoby przez nich upowa¿nione; 4) ¯andarmerii Woj-
skowej � Komendant G³ówny ¯andarmerii Wojskowej, w³a�ciwy miejscowo
komendant oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej albo osoby przez nich upowa¿-
nione. Zgody na u¿ycie lub wykorzystanie �rodków przymusu bezpo�rednie-
go przez pododdzia³ zwarty mo¿e udzieliæ tak¿e jego dowódca, gdy zw³oka
w u¿yciu lub wykorzystaniu tych �rodków grozi³aby bezpo�rednim niebezpie-
czeñstwem dla ¿ycia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub mienia lub
niebezpieczeñstwem zamachu na wa¿ne obiekty, urz¹dzenia lub obszary.

U¿ycie lub wykorzystanie �rodków przymusu bezpo�redniego przez pod-
oddzia³ zwarty nastêpuje na rozkaz dowódcy tego pododdzia³u. Bezpo�red-
nio przed wydaniem rozkazu u¿ycia �rodków przymusu bezpo�redniego przez
pododdzia³ zwarty jego dowódca wzywa do zachowania zgodnego z prawem,
w szczególno�ci do porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu
lub do zaniechania stosowania przemocy, a nastêpnie uprzedza o mo¿liwo�ci
u¿ycia �rodków przymusu bezpo�redniego w przypadku niepodporz¹dkowa-
nia siê temu wezwaniu.

W przypadku braku mo¿liwo�ci nawi¹zania kontaktu z dowódc¹ lub
w sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby
uprawniony wchodz¹cy w sk³ad pododdzia³u zwartego mo¿e u¿yæ �rodków
przymusu bezpo�redniego lub wykorzystaæ te �rodki na zasadach okre�lo-
nych w u.�.p.b. Zaprzestanie u¿ycia �rodków przymusu bezpo�redniego przez
pododdzia³ zwarty nastêpuje na rozkaz dowódcy lub niezw³ocznie po osi¹-
gniêciu zamierzonego celu.

W przypadku, gdy w wyniku u¿ycia lub wykorzystania �rodków przy-
musu bezpo�redniego przez pododdzia³ zwarty nast¹pi³o zranienie osoby,
wyst¹pi³y inne widoczne objawy zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia tej osoby, na-
st¹pi³a �mieræ osoby, zniszczenie mienia, nast¹pi³o zranienie lub �mieræ zwie-
rzêci � stosuje siê przepisy art. 39 u.�.p.b. (zob. wy¿ej). O zdarzeniach po-
wy¿szych dowódca niezw³ocznie powiadamia organ lub osobê, która udzieli³a
zgody na u¿ycie �rodków przymusu bezpo�redniego, albo osobê pe³ni¹c¹ s³u¿bê
dy¿urn¹.

19.4.19.4.19.4.19.4.19.4. Użycie broni palnejUżycie broni palnejUżycie broni palnejUżycie broni palnejUżycie broni palnej

Artyku³ 45 u.�.p.b. enumeratywnie okre�la przypadki u¿ycia broni pal-
nej. Zgodnie z jego postanowieniami broni palnej mo¿na u¿yæ, gdy istnieje
konieczno�æ odparcia bezpo�redniego, bezprawnego zamachu na: 1) ¿ycie,
zdrowie lub wolno�æ uprawnionego lub innej osoby albo konieczno�æ prze-
ciwdzia³ania czynno�ciom zmierzaj¹cym bezpo�rednio do takiego zamachu;
2) wa¿ne obiekty, urz¹dzenia lub obszary albo konieczno�æ przeciwdzia³ania
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czynno�ciom zmierzaj¹cym bezpo�rednio do takiego zamachu; 3) mienie, który
stwarza jednocze�nie bezpo�rednie zagro¿enie ¿ycia, zdrowia lub wolno�ci
uprawnionego lub innej osoby, albo konieczno�æ przeciwdzia³ania czynno-
�ciom zmierzaj¹cym bezpo�rednio do takiego zamachu; 4) nienaruszalno�æ
granicy pañstwowej przez osobê, która wymusza przekroczenie granicy pañ-
stwowej przy u¿yciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przed-
miotu; 5) bezpieczeñstwo konwoju lub doprowadzenia.

Dopuszczalne jest u¿ycie broni palnej ze wzglêdu na konieczno�æ prze-
ciwstawienia siê osobie niepodporz¹dkowuj¹cej siê wezwaniu do natychmia-
stowego porzucenia broni, materia³u wybuchowego lub innego niebezpiecz-
nego przedmiotu, którego u¿ycie mo¿e zagroziæ ¿yciu, zdrowiu lub wolno�ci
uprawnionego lub innej osoby, lub osobie, która usi³uje bezprawnie odebraæ
broñ paln¹ uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania.

U¿ycie broni palnej usprawiedliwia bezpo�redni po�cig za osob¹ (lub
konieczno�æ jej ujêcia), wobec której u¿ycie broni palnej jest dopuszczalne
w przypadkach okre�lonych w u.�.p.b. albo istnieje uzasadnione podejrze-
nie, ¿e pope³ni³a okre�lonego typu przestêpstwo.

Broni palnej mo¿na u¿yæ ze wzglêdu na konieczno�æ: 1) ujêcia osoby
wymuszaj¹cej przekroczenie granicy pañstwowej przy u¿yciu pojazdu, broni
palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub dokonuj¹cej zamachu na
bezpieczeñstwo konwoju lub doprowadzenia, je¿eli schroni³a siê w miejscu
trudno dostêpnym, a z okoliczno�ci zdarzenia wynika, ¿e mo¿e u¿yæ broni
palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu; 2) ujêcia lub udaremnienia
ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywaj¹cej karê
pozbawienia wolno�ci, je¿eli ucieczka tej osoby stwarza zagro¿enie ¿ycia lub
zdrowia uprawnionego lub innej osoby, istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e
osoba ta mo¿e u¿yæ materia³ów wybuchowych, broni palnej lub innego nie-
bezpiecznego przedmiotu, pozbawienie wolno�ci nast¹pi³o w zwi¹zku z uza-
sadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem pope³nienia okre�lonego typu
przestêpstwa.

Ustawodawca dopuszcza równie¿ u¿ycie broni palnej ze wzglêdu na ko-
nieczno�æ ujêcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo
aresztowanej lub odbywaj¹cej karê pozbawienia wolno�ci w zwi¹zku z uza-
sadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem pope³nienia lub przygotowania
do pope³nienia okre�lonego typu przestêpstwa, jak równie¿ ze wzglêdu na
konieczno�æ udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolno�ci z aresztu
�ledczego lub zak³adu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej,
a tak¿e po�cig za t¹ osob¹.

Na podstawie art. 47 u.�.p.b. broñ paln¹ mo¿na wykorzystaæ w przypad-
ku konieczno�ci podjêcia co najmniej jednego z nastêpuj¹cych dzia³añ:
1) zatrzymanie pojazdu, je¿eli jego dzia³anie zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu upraw-
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nionego lub innej osoby lub stwarza zagro¿enie dla wa¿nych obiektów, urz¹-
dzeñ lub obszarów; 2) pokonanie przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej lub utrud-
niaj¹cej ujêcie osoby albo ratowanie ¿ycia lub zdrowia uprawnionego, innej
osoby lub ratowanie mienia albo w przypadku naruszenia porz¹dku lub bez-
pieczeñstwa publicznego przez osobê pozbawion¹ wolno�ci, zatrzyman¹ lub
umieszczon¹ w strze¿onym o�rodku albo areszcie w celu wydalenia; 3) za-
alarmowanie lub wezwanie pomocy; 4) neutralizacja przedmiotów lub urz¹-
dzeñ mog¹cych stwarzaæ niebezpieczeñstwo wybuchu, powoduj¹cych jedno-
cze�nie bezpo�rednie zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia uprawnionego lub innej
osoby; 5) unieszkodliwienie zwierzêcia, którego zachowanie zagra¿a bezpo-
�rednio ¿yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby; 6) oddanie strza³u
ostrzegawczego.

W �wietle art. 48 u.�.p.b. przed u¿yciem broni palnej uprawniony podej-
muje nastêpuj¹ce dzia³ania: 1) identyfikuje swoj¹ formacjê albo s³u¿bê okrzy-
kiem przez wskazanie jej pe³nej nazwy lub ustawowego skrótu; 2) wzywa
osobê do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególno�ci do natychmia-
stowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego
u¿ycie mo¿e zagroziæ ¿yciu, zdrowiu lub wolno�ci uprawnionego lub innej
osoby, zaniechania ucieczki, lub odst¹pienia od u¿ycia przemocy. W przypad-
ku niepodporz¹dkowania siê wezwaniom uprawniony uprzedza o u¿yciu broni
palnej okrzykiem: �Stój, bo strzelam!�, a je¿eli wezwanie to oka¿e siê niesku-
teczne, oddaje strza³ ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. Od powy¿szej
procedury lub jej poszczególnych elementów, w szczególno�ci od oddania strza-
³u ostrzegawczego, mo¿na odst¹piæ, je¿eli ich zrealizowanie grozi³oby bezpo-
�rednim niebezpieczeñstwem dla ¿ycia lub zdrowia uprawnionego lub innej
osoby11. Przed rozpoczêciem konwoju lub doprowadzenia uprawniony uprze-
dza osobê pozbawion¹ wolno�ci, w stosunku do której mo¿liwe jest u¿ycie
broni palnej, o mo¿liwo�ci u¿ycia w stosunku do niej broni palnej w przypad-
ku podjêcia przez ni¹ próby ucieczki.

Zakazane jest u¿ycie lub wykorzystanie broni palnej przez pododdzia³
zwarty (art. 39 u.�.p.b.). W sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu lub zdrowiu upraw-
nionego lub innej osoby uprawniony wchodz¹cy w sk³ad pododdzia³u zwarte-
go mo¿e u¿yæ broni palnej lub wykorzystaæ j¹ na zasadach ogólnych.

11 M. Karczmarczyk, U¿ycie�, s. 25�27.
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W sferze bezpieczeñstwa, w drodze wyborów wy³aniany jest m.in. Pre-
zydent RP. Jest on wybierany przez naród w wyborach powszechnych, rów-
nych, bezpo�rednich oraz w g³osowaniu tajnym, na piêcioletni¹ kadencjê
i mo¿e byæ ponownie wybrany tylko raz. Na Prezydenta RP mo¿e byæ wybra-
ny obywatel polski, który najpó�niej w dniu wyborów koñczy 35 lat i korzy-
sta z pe³ni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zg³asza co najmniej 100.000
obywateli maj¹cych prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta RP wybra-
ny zostaje kandydat, który otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wiêkszo�ci, czter-
nastego dnia po pierwszym g³osowaniu przeprowadza siê ponowne g³osowa-
nie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje siê spo�ród dwóch kandyda-
tów, którzy w pierwszym g³osowaniu otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów. W przypadku, gdy którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa
zgodê na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce
do wyborów w ponownym g³osowaniu dopuszcza siê kandydata, który otrzy-
ma³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym g³osowaniu. W takim
przypadku datê ponownego g³osowania odracza siê o dalszych 14 dni. Na
Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który w ponownym g³osowaniu
otrzyma³ wiêcej g³osów1. Wybór zatem determinuje piastowanie jednego
z najwa¿niejszych urzêdów w pañstwie, jak te¿ w sferze bezpieczeñstwa. Ze
wzglêdu na formu³ê sprawowania w³adzy, w tym w³adzy wykonawczej, pozy-

1 Art. 127 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.)
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cja Prezydenta RP nie jest nadrzêdna w stosunku do Rady Ministrów i jej
cz³onków. Wa¿nym aspektem dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa pañstwa
jest kooperacja pomiêdzy naczelnymi organami w³adzy wykonawczej, co bê-
dzie s³u¿yæ poprawie tego¿ bezpieczeñstwa.

Wed³ug art. 128 ust. 1 Konstytucji RP kadencja Prezydenta RP rozpo-
czyna siê w dniu objêcia przez niego urzêdu. W zwi¹zku z powy¿szym rozpo-
czêcie przez niego kadencji nie jest zwi¹zane z dniem wyboru, czy te¿ z dniem
stwierdzenia przez SN wa¿no�ci wyboru, a z dniem objêcia urzêdu2.

Wed³ug art. 130 Konstytucji RP Prezydent RP obejmuje urz¹d po z³o¿e-
niu wobec Zgromadzenia Narodowego przysiêgi. Przysiêgê tê sk³ada w ostat-
nim dniu urzêdowania ustêpuj¹cego Prezydenta RP. Ustêpuj¹cy Prezydent
RP koñczy urzêdowanie z chwil¹ z³o¿enia przysiêgi przez nowo wybranego.
Prezydent RP wybrany w przedterminowych wyborach (w razie opró¿nienia
urzêdu) sk³ada przysiêgê wobec Zgromadzenia Narodowego w terminie 7 dni
od dnia og³oszenia uchwa³y S¹du Najwy¿szego o stwierdzeniu wa¿no�ci wy-
borów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej3 . Przepis ten precyzyj-
nie okre�la termin z³o¿enia przysiêgi, co pozwala zapewniæ ci¹g³o�æ urzêdo-
wania tego organu, a tym samym gwarantuje ci¹g³o�æ w³adzy pañstwowej4.

20.2.20.2.20.2.20.2.20.2. PPPPPowołanie jako podstawa wykonywania obowiązkówowołanie jako podstawa wykonywania obowiązkówowołanie jako podstawa wykonywania obowiązkówowołanie jako podstawa wykonywania obowiązkówowołanie jako podstawa wykonywania obowiązków
w sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwa

Wed³ug art. 154 Konstytucji RP Prezydent RP desygnuje Prezesa RM,
który proponuje sk³ad Rady Ministrów. Prezydent RP powo³uje Prezesa RM
wraz z pozosta³ymi cz³onkami Rady Ministrów w ci¹gu 14 dni od dnia pierw-
szego posiedzenia Sejmu lub przyjêcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów
i odbiera przysiêgê od cz³onków nowo powo³anej Rady Ministrów. Prezes RM
w ci¹gu 14 dni od dnia powo³ania przez Prezydenta RP, przedstawia Sejmo-
wi program dzia³ania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum
zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów. Status Prezesa RM
oraz pozosta³ych cz³onków Rady Ministrów determinuje nie tylko instytucja
powo³ania, gdy¿ jest on wyznaczany dwutorowo, obok powo³ania konieczne
jest równie¿ udzielenie wotum zaufania przez Sejm.

2 W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013,
s. 168.

3 Art. 291 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112
ze zm.).

4 S.J. Jaworski, (w:) K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Ry-
marz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 638.
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Szefa CBA powo³uje na czteroletni¹ kadencjê, jak te¿ odwo³uje Prezes RM,
po zasiêgniêciu opinii Prezydenta RP, Kolegium do Spraw S³u¿b Specjal-
nych oraz Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych. Ponowne powo³a-
nie na Szefa CBA mo¿e nast¹piæ tylko raz. Szef CBA pe³ni obowi¹zki do dnia
powo³ania jego nastêpcy. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego �mier-
ci lub odwo³ania. Prezes RM, na wniosek Szefa CBA, powo³uje i odwo³uje
zastêpców Szefa CBA po zasiêgniêciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b
Specjalnych5.

Wed³ug art. 53 ust. 1a u.CBA osobê, któr¹ powo³ano na stanowisko Sze-
fa CBA, albo której powierzono obowi¹zki Szefa CBA, mianuje siê funkcjo-
nariuszem w s³u¿bie sta³ej. Ustawodawca wprost rozstrzyga, ¿e Szef CBA
posiada status funkcjonariusza, a s³u¿ba jest oparta na mianowaniu, cho-
cia¿ art. 6 u.CBA stanowi, ¿e Szefa CBA powo³uje Prezes RM.

Jak wynika z art. 54a u.CBA w sprawach, które wynikaj¹ ze stosunku
s³u¿bowego Szefa CBA jest w³a�ciwy Prezes RM, b¹d� te¿ upowa¿niony przez
niego minister powo³any w celu koordynowania dzia³alno�ci s³u¿b specjal-
nych. Upowa¿nienie nie mo¿e jednak obejmowaæ spraw personalnych powo-
³ania oraz odwo³ania Szefa CBA.

Szefów ABW i AW powo³uje i odwo³uje Prezes RM, co czyni po zasiêgniê-
ciu opinii Prezydenta RP, Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych oraz Sej-
mowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych. Przewodnicz¹cy RM zwracaj¹c
siê do Prezydenta RP o wyra¿enie powy¿szej opinii za³¹cza opiniê Kolegium
do Spraw S³u¿b Specjalnych. Prezes RM, na wniosek Szefa w³a�ciwej agen-
cji, powo³uje i odwo³uje zastêpców Szefa ABW i Szefa AW, po zasiêgniêciu
opinii Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych6. Ze wzglêdu na status
ABW i AW na najwa¿niejsze stanowiska kierownicze w tych strukturach
powo³uje Prezes RM.

W sprawach wynikaj¹cych ze stosunku s³u¿bowego Szefa ABW oraz Sze-
fa AW, o czym stanowi art. 50a u.ABW, w³a�ciwy jest Prezes RM lub upowa¿-
niony przez niego minister powo³any w celu koordynowania dzia³alno�ci s³u¿b
specjalnych. Upowa¿nienie nie mo¿e obejmowaæ spraw dotycz¹cych powo³y-
wania i odwo³ywania Szefów ABW i AW oraz ich zastêpców.

Szefów SKW i SWW powo³uje i odwo³uje, na wniosek Ministra Obrony
Narodowej, Prezes RM, po zasiêgniêciu opinii Prezydenta RP oraz Kolegium

5 Art. 6 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411 ze zm.).

6 Art. 14 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Zob. tak¿e: D. Lebowa, Forma-
cje umundurowane podleg³e Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Spraw Wewnêtrz-
nych, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-
blicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015, s. 80.
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do Spraw S³u¿b Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjal-
nych. Prezes RM zwracaj¹c siê do Prezydenta RP o wyra¿enie opinii w po-
wy¿szej sprawie za³¹cza opinie Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych i Sej-
mowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych. Minister Obrony Narodowej,
na wniosek szefa w³a�ciwej s³u¿by, powo³uje i odwo³uje zastêpców Szefa SKW
i Szefa SWW, po zasiêgniêciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Spe-
cjalnych7. Powo³anie na stanowisko Szefa SKW, Szefa SWW lub ich zastêp-
ców osoby, która nie jest ¿o³nierzem zawodowym albo funkcjonariuszem SKW
albo SWW, jest równoznaczne z nawi¹zaniem stosunku pracy na podstawie
powo³ania, w rozumieniu przepisów k.p.8, co wynika z art. 15 u.s.f.SKW.
Jak wynika z art. 68 k.p. stosunek pracy nawi¹zuje siê na podstawie powo-
³ania w przypadkach okre�lonych w przepisach szczególnych. Ten stosunek
pracy nawi¹zuje siê na czas nieokre�lony, a je¿eli na podstawie przepisów
szczególnych pracownik zosta³ powo³any na czas okre�lony, stosunek pracy
nawi¹zuje siê na okres objêty powo³aniem. Powo³anie, wymienione jako jed-
na z podstaw nawi¹zania stosunku pracy, ma z racji ograniczonej ochrony
tak wykreowanego stosunku zatrudnienia wyj¹tkowy charakter i w my�l
art. 68 § 1 k.p. mo¿e staæ siê podstaw¹ nawi¹zania tego¿ stosunku wy³¹cznie
wtedy, je¿eli przepis odrêbny zawiera regulacjê uprawniaj¹c¹ do zastosowa-
nia tej podstawy9.

Centralnym organem administracji rz¹dowej w sprawach obrony cywil-
nej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Powo³uje go Prezes RM na wniosek
ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju
podlega ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych10.

Powo³anie do zawodowej s³u¿by wojskowej nastêpuje: 1) do s³u¿by sta³ej
� na czas nieokre�lony; 2) do s³u¿by kontraktowej � na czas okre�lony
w kontrakcie. Powo³anie do zawodowej s³u¿by wojskowej mo¿e nast¹piæ
w przypadku, gdy przemawiaj¹ za tym potrzeby Si³ Zbrojnych RP. Powo³a-
nie do zawodowej s³u¿by wojskowej nastêpuje: 1) do s³u¿by sta³ej � w korpu-
sach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych; 2) do s³u¿by kontrak-
towej � w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych
i szeregowych zawodowych. Stosunek s³u¿bowy ¿o³nierza s³u¿by sta³ej po-
wstaje w drodze powo³ania na podstawie dobrowolnego zg³oszenia siê do tej
s³u¿by. Z kolei stosunek s³u¿bowy ¿o³nierza s³u¿by kontraktowej powstaje
w drodze powo³ania na podstawie kontraktu zawartego pomiêdzy osob¹, która

7 Art. 13 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S³u¿bie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.).

8 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
9 Wyrok SN z dnia 12 listopada 2014 r., II PK 24/14, LEX Nr 1621336.

10 Art. 17 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827).
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dobrowolnie zg³osi³a siê do tej s³u¿by, a w³a�ciwym organem. Termin rozpo-
czêcia pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej oraz stanowisko s³u¿bowe, na
jakim bêdzie pe³niona ta s³u¿ba, okre�la rozkaz personalny, a w przypadku
¿o³nierzy kontraktowych � kontrakt11. Zawodowa s³u¿ba wojskowa odbywa
siê w ramach s³u¿by sta³ej lub kontraktowej. Powo³anie do tej pierwszej
nastêpuje na czas nieokre�lony, gdy druga jest terminowa, a okres s³u¿by
zawiera kontrakt.

Jak stanowi art. 10 u.s.w. rozkazy personalne o powo³aniu do zawodowej
s³u¿by wojskowej wydaj¹, w odniesieniu do stanowisk s³u¿bowych: 1) o stop-
niach etatowych pu³kownika (komandora) i genera³ów (admira³ów) � Mini-
ster Obrony Narodowej; 2) w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach
etatowych niewymienionych powy¿ej, jak te¿ w korpusach podoficerów za-
wodowych i szeregowych zawodowych w jednostkach wojskowych niewymie-
nionych poni¿ej � dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w³a�ciwego do spraw kadr; 3) w korpusach podoficerów zawodowych i szere-
gowych zawodowych � Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca
Generalny Rodzajów Si³ Zbrojnych RP, Dowódca Operacyjny Rodzajów Si³
Zbrojnych RP, Szef Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych RP, Komendant
G³ówny ¯andarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa, w podle-
g³ych jednostkach wojskowych; 4) w korpusie szeregowych zawodowych
� dowódca jednostki wojskowej zajmuj¹cy stanowisko s³u¿bowe zaszerego-
wane do stopnia etatowego co najmniej pu³kownika (komandora), w podle-
g³ych jednostkach wojskowych.

Wed³ug art. 3 u.s.w. ¿o³nierze zawodowi s¹ ¿o³nierzami w czynnej s³u¿-
bie wojskowej. ̄ o³nierze zawodowi pe³ni¹ czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ jako s³u¿-
bê sta³¹ albo s³u¿bê kontraktow¹12. Pe³ni oni zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹
dla dobra RP, a s³u¿ba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalno�ci oraz po�wiê-
cenia. Pañstwo zapewnia ¿o³nierzom zawodowym godne warunki ¿ycia, umo¿-
liwiaj¹ce oddanie siê s³u¿bie narodowi i ojczy�nie, rekompensuj¹c odpowied-
nio trud, ograniczenia i wyrzeczenia zwi¹zane z pe³nieniem zawodowej s³u¿by
wojskowej. Z przepisu tego wynika patos, który odnosi siê do s³u¿by wojsko-
wej, zatem trudno na jego podstawie wyprowadziæ prawa podmiotowe.

Z art. 56 u.s.w. wynika, ¿e ¿o³nierz zawodowy nie mo¿e podejmowaæ
pracy zarobkowej oraz prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej. Ustawodawca
za pracê zarobkow¹ uwa¿a pracê �wiadczon¹ osobi�cie: 1) w ramach stosun-
ku pracy; 2) na podstawie innego tytu³u, je¿eli praca jest wykonywana przez

11 Art. 9 Ustawy z dnia 11 wrze�nia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.).

12 Zawodowa s³u¿ba wojskowa pe³niona jest wy³¹cznie jako czynna s³u¿ba sta³a, b¹d�
te¿ czynna s³u¿ba kontraktowa, Wyrok WSA z dnia 5 stycznia 2011 r., II SA/Wa 1495/10,
LEX Nr 755215.
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okres d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c. Dowódca jednostki wojskowej, w której ¿o³-
nierz zawodowy zajmuje stanowisko s³u¿bowe, mo¿e zezwoliæ ¿o³nierzowi na
wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej,
je¿eli: 1) nie koliduje to z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych przez ¿o³nierza;
2) wp³ywa na podwy¿szenie jego kwalifikacji; 3) nie narusza presti¿u ¿o³nie-
rza zawodowego; 4) prowadzona dzia³alno�æ gospodarcza lub dzia³alno�æ
podmiotu, u którego bêdzie �wiadczona praca, nie dotyczy wyrobów, o któ-
rych mowa w przepisach dotycz¹cych klasyfikacji wyrobów obronnych oraz
dostaw, robót budowlanych i us³ug, przeznaczonych na zamówienie jedno-
stek wojskowych. Praca zarobkowa nie mo¿e byæ wykonywana przez ¿o³nie-
rza zawodowego w jednostce wojskowej, w której ¿o³nierz ten pe³ni s³u¿bê
oraz jednostce wojskowej bezpo�rednio podleg³ej. ¯o³nierz zawodowy mo¿e
jednak wykonywaæ pracê zarobkow¹ w tej samej lub podleg³ej jednostce woj-
skowej, w której pe³ni s³u¿bê, niebêd¹cej jednostk¹ bud¿etow¹, na podsta-
wie innej ni¿ umowa o pracê. Podmiotem zezwalaj¹cym na pracê zarobkow¹
(czy te¿ na dzia³alno�æ gospodarcz¹) ¿o³nierzowi zawodowemu jest dowódca
macierzystej jednostki wojskowej, który odno�nie aprobaty tego rodzaju ak-
tywno�ci dzia³a uznaniowo. W zwi¹zku z powy¿szym nawet spe³nienie usta-
wowych przes³anek nie oznacza, ¿e zgoda zostanie wyra¿ona.

Dowódca jednostki wojskowej, w której ¿o³nierz zajmuje stanowisko s³u¿-
bowe lub do której zosta³ skierowany w ramach pe³nienia zawodowej s³u¿by
wojskowej w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji mo¿e zezwoliæ ¿o³nierzowi
na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej na jego pisemny wniosek, skierowany drog¹ s³u¿bow¹13.

Do ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w jednostkach organizacyjnych ̄ W w spra-
wach nieuregulowanych w pragmatyce s³u¿bowej ¯W stosuje siê przepisy
dotycz¹ce jednostek wojskowych i ¿o³nierzy pe³ni¹cych czynn¹ s³u¿bê woj-
skow¹14.

Powo³anie na stanowisko kierownicze w formacji mundurowej charakte-
ryzuje siê os³abieniem trwa³o�ci tego stosunku w porównaniu ze stosunkiem
wynikaj¹cym z mianowania. Powy¿sze powoduje ³atwo�æ jego zmiany przez
organ powo³uj¹cy. Osoba, która zosta³a powo³ana, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
odwo³ana przez organ powo³uj¹cy bez konieczno�ci wykazywania przyczyn
podjêtej decyzji. W takim przypadku akt odwo³ania funkcjonariusza z zaj-
mowanego stanowiska kierowniczego stanowi czynno�æ prawn¹ oderwan¹
od przyczyny, zatem odwo³anie nie wymaga uzasadnienia. Teza, ¿e odwo³a-

13 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 pa�dziernika 2009 r.
w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez
¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 176, poz. 1366).

14 Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porz¹dkowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 568 ze zm.).
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nie ze stanowiska wymaga uzasadnienia oraz podania funkcjonariuszowi
przyczyny dokonanego odwo³ania nie ma oparcia w prawie i podwa¿a prak-
tyczny sens instytucji powo³ania15. Odwo³anie ze stanowiska kierowniczego
w administracji publicznej osoby powo³anej na to stanowisko nie jest decyzj¹
administracyjn¹ i na ten akt nie przys³uguje skarga do s¹du administracyj-
nego. Odwo³anie ze stanowiska dotyczy sfery organizacji s³u¿by, jest ono
elementem stosunku wynikaj¹cego z podleg³o�ci organizacyjnej pomiêdzy
organem administracji publicznej a osob¹ powo³an¹16.

Centralnym organem administracji rz¹dowej, w³a�ciwym w sprawach
ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, jest Komendant G³ówny Policji, podleg³y ministrowi w³a�ciwe-
mu do spraw wewnêtrznych. Jest on prze³o¿onym wszystkich funkcjonariu-
szy Policji. Powo³uje i odwo³uje go Prezes RM na wniosek ministra w³a�ci-
wego do spraw wewnêtrznych. Zastêpców Komendanta G³ównego Policji,
w tym I zastêpcê, powo³uje i odwo³uje minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych na wniosek Komendanta G³ównego Policji17. Poprzez personalne kszta³-
towanie sfery bezpieczeñstwa pañstwa Prezes RM realizuje w³asn¹ polity-
kê, wizjê wykonywania zadañ i kompetencji z tego zakresu18.

Jak stanowi art. 5a u.p. Komendanta Centralnego Biura �ledczego
Policji powo³uje, spo�ród oficerów Policji, jak te¿ odwo³uje minister w³a�ciwy
do spraw wewnêtrznych na wniosek Komendanta G³ównego Policji. Zastêp-
ców Komendanta CB�P powo³uje, spo�ród oficerów Policji, i odwo³uje Ko-
mendant G³ówny Policji na wniosek Komendanta CB�P.

Z instytucj¹ powo³ania mamy te¿ do czynienia w przypadku wojewódz-
kiego, zespolonego organu Policji, co wynika z art. 6b u.p. Przepis ten stano-
wi, ¿e komendanta wojewódzkiego Policji powo³uje i odwo³uje minister w³a-
�ciwy do spraw wewnêtrznych na wniosek Komendanta G³ównego Policji
z³o¿ony po zasiêgniêciu opinii wojewody. Komendanta Sto³ecznego Policji
powo³uje i odwo³uje minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych na wniosek
Komendanta G³ównego Policji z³o¿ony po zasiêgniêciu opinii wojewody oraz
opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Komendant G³ówny Policji, na wniosek
komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio Komendanta Sto³ecznego Poli-
cji, powo³uje i odwo³uje do trzech zastêpców komendanta wojewódzkiego lub
Komendanta Sto³ecznego Policji, w tym I zastêpcê. Na stanowisko komen-

15 Wyrok WSA z dnia 11 wrze�nia 2007 r., II SA/Wa 1096/07, LEX Nr 469840.
16 Wyrok NSA z dnia 3 listopada 2010 r., I OSK 1067/10, LEX Nr 744923.
17 Art. 5 ust. 1�4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r.,

poz. 355 ze zm.).
18 M. Czuryk, Prezes Rady Ministrów jako organ administracji bezpieczeñstwa publicz-

nego, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa
2013, s. 52.
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danta wojewódzkiego i Komendanta Sto³ecznego Policji oraz zastêpców ko-
mendanta wojewódzkiego i Komendanta Sto³ecznego Policji powo³uje siê
oficerów Policji, z wyj¹tkiem stanowisk zastêpców do spraw s³u¿b wspoma-
gaj¹cych dzia³alno�æ Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i tech-
nicznym, na które mo¿na powo³aæ tak¿e osoby niebêd¹ce policjantami. Opi-
nia wojewody oraz opinia Prezydenta m.st. Warszawy nie maj¹ wi¹¿¹cego
charakteru19.

Jak wynika z art. 6c u.p. komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
powo³uje i odwo³uje komendant wojewódzki Policji, po zasiêgniêciu opinii
starosty. Komendanta rejonowego Policji powo³uje i odwo³uje Komendant
Sto³eczny Policji, po zasiêgniêciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Ko-
mendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miej-
skiego) Policji, powo³uje i odwo³uje I zastêpcê i pozosta³ych zastêpców ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji. Komendant Sto³eczny Policji,
na wniosek komendanta rejonowego Policji, powo³uje i odwo³uje I zastêpcê
i pozosta³ych zastêpców komendanta rejonowego Policji. Na stanowisko
komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji
oraz zastêpcy komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejono-
wego Policji powo³uje siê oficerów Policji. Tryb powo³ania (odwo³ania) ko-
mendantów Policji (ich zastêpców) wyra�nie wskazuje na instytucjê podpo-
rz¹dkowania wertykalnego, co z kolei potwierdza zasadê hierarchiczno�ci
struktury.

W �wietle art. 6d u.p. komendanta komisariatu Policji powo³uje i odwo-
³uje komendant powiatowy (miejski) Policji po zasiêgniêciu opinii w³a�ciwe-
go terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Opi-
niowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego.
Zastêpców komendanta komisariatu Policji powo³uje i odwo³uje komendant
powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji. Na
stanowisko komendanta komisariatu Policji i zastêpcy komendanta komisa-
riatu Policji powo³uje siê oficerów lub aspirantów Policji. W procesie opinio-
wania uczestnicz¹ organy wykonawcze gminy, jako organy odpowiedzialne
za bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny na obszarze podstawowej jednostki
samorz¹du terytorialnego. Wspó³dzia³anie to jest jednak ograniczone, gdy¿
opinia ta dla organu powo³uj¹cego nie jest wi¹¿¹ca.

Jak stanowi art. 6e u.p. odwo³aæ ze stanowiska komendanta CB�P oraz
jego zastêpców, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Sto³eczne-
go Policji, komendanta rejonowego Policji i jego zastêpców, komendanta po-

19 M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rz¹dowej w sferze bez-
pieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warsza-
wa 2013, s. 208.
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wiatowego Policji i jego zastêpców, komendanta komisariatu Policji i jego
zastêpców, mo¿na w ka¿dym czasie. W przypadku braku stosownych opinii
o kandydatach, organ uprawniony do powo³ania na stanowisko komendanta
mo¿e odwo³aæ odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i sto³ecznego, po-
wiatowego (miejskiego), rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po
up³ywie 14 dni od dnia dorêczenia wniosku o wydanie opinii20.

U¿yte w art. 6e ust. 1 u.p. pojêcie �w ka¿dym czasie�, wskazuje na specy-
ficzn¹ procedurê w stosunku do ogólnych zasad prowadzenia postêpowania
administracyjnego. Zwrot ten, bez dope³nienia go materialnoprawnymi prze-
s³ankami ingerowania w stosunek s³u¿bowy sprawia, ¿e regulacja ta zapew-
nia pe³n¹ uznaniowo�æ w podejmowaniu rozstrzygniêcia przez uprawniony
organ. Powy¿sze oznacza, ¿e osoba wyra¿aj¹ca zgodê na objêcie stanowiska
komendanta policji musi siê liczyæ zarówno z mo¿liwo�ci¹ odwo³ania jej
w ka¿dym czasie, jak te¿ z brakiem pewno�ci co do stanowiska, jakie obej-
mie po odwo³aniu21. Stosunek s³u¿bowy policjanta z powo³ania ma charak-
ter organizacyjny, w zwi¹zku z czym nie korzysta ze szczególnej ochrony
prawnej charakterystycznej dla mianowania, którego rozwi¹zanie jest wy-
³¹cznie mo¿liwe w przypadkach ustawowo okre�lonych. Brak powy¿szej ochro-
ny wynika z istoty samego powo³ania. Powo³anie nastêpuje w celu realizacji
okre�lonych zadañ oraz wi¹¿e siê zwykle ze sprawowaniem odpowiedzial-
nych funkcji kierowniczych, a gwarancj¹ realizacji tych funkcji jest pe³na
przydatno�æ okre�lonej osoby na konkretnym stanowisku s³u¿bowym. Sto-
sunek ten oparty jest na zaufaniu. Warunkiem powo³ania, obok fachowo�ci,
jak te¿ do�wiadczenia, jest równie¿ zaufanie, jakim osobê powo³an¹ na dane
stanowisko darzy organ powo³uj¹cy. W zwi¹zku z powy¿szym uzasadnienie
odwo³ania komendanta policji mo¿e sprowadzaæ siê jedynie do stwierdzeñ
o autonomicznym prawie organu w zakresie doboru kadry, bez konieczno�ci
wykazywania braku odpowiednich kwalifikacji, zas³ug, osi¹gniêæ, czy te¿
dokonywania ocen, poniewa¿ te s³u¿¹ zupe³nie innym celom. Mo¿e byæ

20 Ustawodawca nakazuje organom policyjnym przestrzeganie czternastodniowego
terminu od chwili dorêczenia wniosku o przedstawienie opinii w przedmiocie odwo³ania
m.in. komendanta komisariatu policji przez w³a�ciwy organ samorz¹du terytorialnego do
chwili rozstrzygniêcia o odwo³aniu. Daje siê bowiem czas organom samorz¹du terytorialne-
go na zaznajomienie siê ze spraw¹ i wydanie opinii, która jest zgodna ze zdaniem mieszkañ-
ców danej jednostki samorz¹du terytorialnego. Przyjêcie, i¿ mo¿na dokonaæ odwo³ania
z uchybieniem czternastodniowego terminu oznacza³oby, ¿e organy policyjne faktycznie nie
licz¹ siê ze zdaniem organów wykonawczych samorz¹du terytorialnego, a zatem ca³y proces
opiniowania jest czyst¹ formalno�ci¹. Taka interpretacja zniechêca³aby organy samorz¹du
terytorialnego do wydawania opinii i w rezultacie faktycznie pozbawia³by je prawa do wy-
dawania opinii w sprawach maj¹cych znaczenie dla bezpieczeñstwa mieszkañców, Wyrok
WSA z dnia 28 listopada 2006 r., II SA/Wa 1283/06, LEX Nr 328941.

21 Wyrok WSA z dnia 28 maja 2010 r., II SA/Ke 241/10, LEX Nr 665127.
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zatem wyrazem braku zaufania do osoby pe³ni¹cej funkcjê na danym stano-
wisku22.

Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej jest centralnym organem admi-
nistracji rz¹dowej, który podlega ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrz-
nych. Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej powo³uje i odwo³uje Prezes
RM na wniosek ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych. Zastêpców
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej powo³uje i odwo³uje minister w³a-
�ciwy do spraw wewnêtrznych na wniosek Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej. Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej jest prze³o¿onym wszyst-
kich funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej23.

Wed³ug art. 5 u.SG komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej powo³uje,
jak te¿ i odwo³uje minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych na wniosek
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej. Zastêpców komendanta oddzia³u
Stra¿y Granicznej powo³uje i odwo³uje Komendant G³ówny Stra¿y Granicz-
nej na wniosek komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej. Komendanta pla-
cówki i dywizjonu Stra¿y Granicznej powo³uje i odwo³uje Komendant G³ów-
ny Stra¿y Granicznej na wniosek komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej.
Komendanci oddzia³ów, placówek i dywizjonów Stra¿y Granicznej s¹ prze³o-
¿onymi wszystkich podleg³ych im funkcjonariuszy. Jak wynika z analizowa-
nego przepisu w drodze powo³ania wy³aniane s¹ równie¿ terenowe organy
Stra¿y Granicznej.

Szef BOR podlega ministrowi w³a�ciwemu do spraw wewnêtrznych i jest
on prze³o¿onym funkcjonariuszy BOR oraz pracowników zatrudnionych
w BOR. Szefa BOR powo³uje i odwo³uje Prezes RM na wniosek ministra
w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych. Zastêpców Szefa BOR, na wniosek Sze-
fa BOR, powo³uje i odwo³uje minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych24.
BOR, jak te¿ i inne formacje tego rodzaju jest organizacj¹ zhierarchizowan¹,
na której czele stoi kierownik, nazwany przez ustawodawcê szefem BOR25.

22 Wyrok WSA z dnia 12 lipca 2007 r., II SA/Wa 517/07, LEX Nr 447280. Ustawodawca
nie wprowadzi³ ¿adnych warunków, od spe³nienia których uzale¿nione by³oby odwo³anie
komendanta komisariatu Policji. Brak konkretnych kryteriów uzasadniaj¹cych odwo³anie
oznacza, ¿e uruchomienie procedury powo³ania, jak te¿ odwo³ania komendanta pozostawio-
ne zosta³o uznaniu w³a�ciwego organu administracji publicznej, który w ka¿dym czasie mo¿e
odwo³aæ osobê ze stanowiska kierowniczego jednostki, o ile usta³y przes³anki uzasadniaj¹ce
powo³anie, a tym samym pozostawienie okre�lonej osoby na zajmowanym stanowisku, Wy-
rok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., I OSK 648/07, LEX Nr 472367.

23 Art. 3 ust. 1�4 Ustawy z dnia 12 pa�dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1402 ze zm.).

24 Art. 6 ust. 1�4 Ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 170 ze zm.).

25 J. Lipski, (w:) K. Zeidler (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rz¹du. Komentarz, War-
szawa 2008, s. 27.
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20.3.20.3.20.3.20.3.20.3. Mianowanie jako podstawa wykonywania obowiązkówMianowanie jako podstawa wykonywania obowiązkówMianowanie jako podstawa wykonywania obowiązkówMianowanie jako podstawa wykonywania obowiązkówMianowanie jako podstawa wykonywania obowiązków
w sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwa

Istotne znaczenie z punktu widzenia instytucji mianowania pe³ni art.
54 u.CBA. Stanowi on, ¿e Szef CBA jest w³a�ciwy do przyjmowania do s³u¿-
by w CBA, mianowania funkcjonariuszy na stanowiska s³u¿bowe oraz ich
przenoszenia, delegowania, oddelegowania, zwalniania i odwo³ywania ze
stanowisk s³u¿bowych, zawieszania i uchylania zawieszenia w czynno�ciach
s³u¿bowych, zwalniania ze s³u¿by oraz stwierdzania wyga�niêcia stosunku
s³u¿bowego. W sprawach osobowych funkcjonariuszy innych, ni¿ powy¿ej,
w³a�ciwi s¹ prze³o¿eni, upowa¿nieni przez Szefa CBA. Powy¿sze sprawy oso-
bowe rozstrzygane s¹ w drodze decyzji. Mianowanie na stanowisko s³u¿bo-
we odbywa siê z uwzglêdnieniem wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych
funkcjonariusza.

Jak stanowi art. 53 u.CBA osobê przyjêt¹ do s³u¿by w CBA mianuje siê
funkcjonariuszem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 3 lat. Osobê, któr¹
powo³ano na stanowisko Szefa CBA, albo której powierzono obowi¹zki Szefa
CBA, mianuje siê funkcjonariuszem w s³u¿bie sta³ej. W okresie s³u¿by przy-
gotowawczej funkcjonariusz CBA podlega szkoleniu, a po jej up³ywie i uzy-
skaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii s³u¿bowej funkcjonariusz zostaje
mianowany funkcjonariuszem w s³u¿bie sta³ej. W przypadku przerwy
w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowi¹zków s³u¿bowych trwaj¹cej
³¹cznie d³u¿ej ni¿ 30 dni Szef CBA mo¿e przed³u¿yæ okres jego s³u¿by przy-
gotowawczej. W uzasadnionych przypadkach Szef CBA mo¿e nawet skróciæ
okres s³u¿by przygotowawczej, b¹d� te¿ zwolniæ funkcjonariusza od odbywa-
nia tej s³u¿by.

Funkcjonariusze CBA pe³ni¹ s³u¿bê w rozk³adzie czasu s³u¿by: 1) zmia-
nowym lub równorzêdnym � na stanowiskach s³u¿bowych, na których wy-
maga siê pe³nienia s³u¿by w systemie zmianowym lub w sposób ci¹g³y;
2) podstawowym � na pozosta³ych stanowiskach s³u¿bowych. Rozk³ad czasu
s³u¿by wprowadza kierownik jednostki organizacyjnej CBA26.

Funkcjonariuszowi nie wolno pozostawaæ w stosunku pracy oraz podej-
mowaæ innego zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹, przy czym Szef CBA mo¿e
zezwoliæ funkcjonariuszowi na wykonywanie zajêcia zarobkowego poza s³u¿-
b¹ o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym, je¿eli nie koliduje to
z wykonywaniem przez niego zadañ s³u¿bowych, co wynika z art. 72 u.CBA27.

26 § 1 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie
rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. Nr 203,
poz. 1496).

27 Funkcjonariusz CBA ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na wykonywanie poza s³u¿b¹ zajêcia
zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym sk³ada pisemny wniosek,
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W �wietle art. 48 u.ABW stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza ABW albo
AW powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zg³oszenia
siê do s³u¿by. Pocz¹tek s³u¿by funkcjonariusza liczy siê od dnia okre�lonego
w rozkazie personalnym o przyjêciu do s³u¿by i mianowaniu na stanowisko
s³u¿bowe w ABW albo AW. Mianowanie mo¿e nast¹piæ po odbyciu zasadni-
czej s³u¿by wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

Jak stanowi art. 49 u.ABW osobê, która zosta³a przyjêta do s³u¿by
w ABW albo AW mianuje siê funkcjonariuszem w s³u¿bie przygotowawczej
na okres 3 lat. Po up³ywie okresu s³u¿by przygotowawczej i uzyskaniu pozy-
tywnej oceny ogólnej w opinii s³u¿bowej funkcjonariusz zostaje mianowany
na sta³e. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami funk-
cjonariusza Szef ABW i Szef AW, ka¿dy w zakresie swojego dzia³ania, mo¿e
skróciæ okres jego s³u¿by przygotowawczej albo zwolniæ funkcjonariusza od
odbywania tej s³u¿by. W przypadku przerwy w wykonywaniu przez funkcjo-
nariusza obowi¹zków s³u¿bowych trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce w³a�ciwy
Szef ABW lub Szef AW mo¿e przed³u¿yæ okres jego s³u¿by przygotowawczej.

Szef ABW i Szef AW, ka¿dy w zakresie swojego dzia³ania, jest w³a�ciwy
do przyjmowania do s³u¿by w agencji, mianowania funkcjonariuszy na sta-
nowiska s³u¿bowe oraz ich przenoszenia, delegowania, oddelegowania, zwal-
niania i odwo³ywania ze stanowisk s³u¿bowych, zawieszania i uchylania za-
wieszenia w czynno�ciach s³u¿bowych, zwalniania ze s³u¿by oraz stwierdzania
wyga�niêcia stosunku s³u¿bowego. W sprawach osobowych funkcjonariuszy
innych, ni¿ powy¿ej, s¹ w³a�ciwi prze³o¿eni, upowa¿nieni przez Szefa ABW
lub Szefa AW, o czym rozstrzyga art. 50 u.ABW. Upowa¿nienie do rozstrzy-
gania w sprawach osobowych, nie obejmuje spraw wy³¹czonych przez ustawo-
dawcê, nawet je¿eli Szef ABW lub Szef AW upowa¿ni prze³o¿onego danego
funkcjonariusza w zakresie przyjmowania do s³u¿by w agencji, mianowania
funkcjonariuszy na stanowiska s³u¿bowe oraz ich przenoszenia, delego-
wania, oddelegowania, zwalniania i odwo³ywania ze stanowisk s³u¿bo-
wych, zawieszania i uchylania zawieszenia w czynno�ciach s³u¿bowych,
zwalniania ze s³u¿by oraz stwierdzania wyga�niêcia stosunku s³u¿bo-
wego, to dokonanie powy¿szej czynno�ci i tak bêdzie dotkniête sankcj¹ nie-
wa¿no�ci.

który zawiera nastêpuj¹ce elementy: 1) nazwê i adres podmiotu, u którego zamierza podj¹æ
zajêcie zarobkowe; 2) szczegó³owy charakter zajêcia zarobkowego i przewidywany zakres
obowi¹zków; 3) czas, jak te¿ miejsce wykonywania zajêcia zarobkowego; 4) przewidywany
okres trwania zajêcia zarobkowego; 5) wysoko�æ wynagrodzenia; 6) formê prawn¹ zajêcia
zarobkowego, § 2 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego w przypadkach wystêpowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykony-
wanie zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹ oraz sk³adania o�wiadczeñ o zaci¹ganych zobowi¹-
zaniach finansowych (Dz.U. Nr 214, poz. 1579).
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Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, pe³ni¹ s³u¿bê
w rozk³adzie czasu s³u¿by: 1) zmianowym lub równorzêdnym � na stanowi-
skach s³u¿bowych, na których wymaga siê pe³nienia s³u¿by w systemie zmia-
nowym lub w sposób ci¹g³y; 2) podstawowym � na pozosta³ych stanowiskach
s³u¿bowych. Rozk³ad czasu s³u¿by w ABW wprowadza i zmienia Szef ABW,
uwzglêdniaj¹c potrzebê i specyfikê s³u¿by w poszczególnych jednostkach or-
ganizacyjnych ABW28. Funkcjonariusze AW równie¿ pe³ni¹ s³u¿bê w rozk³a-
dzie czasu s³u¿by zmianowym lub równorzêdnym, czy te¿ podstawowym, nie
mniej jednak w uzasadnionych przypadkach, wynikaj¹cych w szczególno�ci
ze sposobu pe³nienia s³u¿by albo szczególnego charakteru wykonywanych
zadañ, funkcjonariusz mo¿e pe³niæ s³u¿bê w indywidualnym rozk³adzie cza-
su s³u¿by29.

Funkcjonariuszowi ABW i AW, jak wynika z art. 80 u.ABW, nie wolno
podejmowaæ zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹. Prze³o¿ony posiadaj¹cy upraw-
nienia w sprawach osobowych mo¿e jednak zezwoliæ funkcjonariuszowi na
wykonywanie zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹, je�li nie koliduje to z wyko-
nywaniem przez niego zadañ s³u¿bowych oraz nie narusza honoru, godno�ci
lub dobrego imienia s³u¿by. Zezwolenie prze³o¿onego nale¿y do sfery uzna-
nia, nawet je¿eli zajêcie zarobkowe poza s³u¿b¹ spe³nia ustawowe kryteria,
zatem nie koliduje z wykonywaniem przez niego zadañ s³u¿bowych oraz nie
narusza honoru, godno�ci lub dobrego imienia s³u¿by, nie ma on obowi¹zku
jego udzielenia.

Stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza SKW albo SWW, powstaje w drodze
mianowania na podstawie dobrowolnego zg³oszenia siê do s³u¿by. Pocz¹tek
s³u¿by funkcjonariusza liczony jest od dnia okre�lonego w rozkazie perso-
nalnym o przyjêciu do s³u¿by i mianowaniu na stanowisko s³u¿bowe w SKW
albo SWW. Mianowanie mo¿e nast¹piæ po odbyciu zasadniczej s³u¿by woj-
skowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Warunek dotycz¹cy odbycia zasad-
niczej s³u¿by wojskowej albo po przeniesienia do rezerwy nie ma zastosowa-
nia do kobiet. Od warunku tego mo¿na odst¹piæ równie¿ w stosunku do
absolwentów szkó³ wy¿szych30.

W �wietle art. 8 u.s.f.SKW osobê przyjêt¹ do s³u¿by w SKW albo SWW
mianuje siê funkcjonariuszem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 3 lat. Po
up³ywie okresu s³u¿by przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej oceny ogól-

28 § 1 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 pa�dziernika 2003 r. w spra-
wie rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 935).

29 § 1 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 86, poz. 793).

30 Art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1106 ze zm.).
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nej w opinii s³u¿bowej funkcjonariusz zostaje mianowany na sta³e. W przy-
padkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza Szef
SKW i Szef SWW, ka¿dy w zakresie swojego dzia³ania, mo¿e skróciæ okres
jego s³u¿by przygotowawczej albo zwolniæ funkcjonariusza od odbywania tej
s³u¿by. W przypadku przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obo-
wi¹zków s³u¿bowych trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce Szef SKW albo Szef
SWW mo¿e przed³u¿yæ okres jego s³u¿by przygotowawczej.

Z kolei wed³ug art. 9 u.s.f.SKW Szef SKW i Szef SWW, ka¿dy w zakresie
swojego dzia³ania, jest w³a�ciwy do przyjmowania do s³u¿by, mianowania
funkcjonariuszy na stanowiska s³u¿bowe oraz ich przenoszenia, delegowa-
nia, oddelegowania, zwalniania i odwo³ywania ze stanowisk s³u¿bowych,
zawieszania i uchylania zawieszenia w czynno�ciach s³u¿bowych, zwalnia-
nia ze s³u¿by oraz stwierdzania wyga�niêcia stosunku s³u¿bowego, te spra-
wy osobowe za³atwiane s¹ w drodze rozkazu personalnego. W innych ni¿
powy¿ej sprawach osobowych funkcjonariuszy, w³a�ciwi s¹ prze³o¿eni, upo-
wa¿nieni przez Szefa SKW albo Szefa SWW.

Funkcjonariusze SKW i SWW pe³ni¹ s³u¿bê w rozk³adzie czasu s³u¿by:
1) zmianowym � na stanowiskach s³u¿bowych, na których jest wymagane
pe³nienie s³u¿by w systemie zmianowym lub w sposób ci¹g³y; 2) podstawo-
wym � na pozosta³ych stanowiskach s³u¿bowych. W uzasadnionych przy-
padkach, które w szczególno�ci wynikaj¹ ze sposobu pe³nienia s³u¿by albo
szczególnego charakteru wykonywanych zadañ, funkcjonariusz mo¿e pe³niæ
s³u¿bê w indywidualnym rozk³adzie czasu s³u¿by31.

Ograniczenia w zakresie podejmowania zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹
przez funkcjonariusza SKW lub SWW ustanawia art. 39 u.s.f.SKW. Przepis
ten stanowi, ¿e funkcjonariuszowi nie wolno podejmowaæ zajêcia zarobkowego
poza s³u¿b¹. Szef SKW albo Szef SWW mo¿e zezwoliæ funkcjonariuszowi na
wykonywanie zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹, je�li nie koliduje to z wyko-
nywaniem przez niego zadañ s³u¿bowych oraz nie narusza honoru, godno�ci
lub dobrego imienia s³u¿by. Zakaz podejmowania zajêcia zarobkowego poza
s³u¿b¹ jest standardem w formacjach bezpieczeñstwa. Nie ma on jednak
charakteru bezwzglêdnego i prze³o¿ony (w tym przypadku Szef SKW albo
Szef SWW) mo¿e zezwoliæ, je¿eli uzna to za w³a�ciwe, na wykonywanie zajê-
cia zarobkowego przy zachowaniu ustawowych przes³anek (nie koliduje to
z wykonywaniem przez niego zadañ s³u¿bowych, jak te¿ nie narusza honoru,
godno�ci lub dobrego imienia s³u¿by)

31 § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrze�nia 2006 r. w spra-
wie rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy S³u¿by Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 174,
poz. 1249) oraz § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrze�nia 2006 r.
w sprawie rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U.
Nr 174, poz. 1248).
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W �wietle art. 134 ust. 3�4 Konstytucji RP Prezydent RP mianuje Szefa
Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Si³ Zbrojnych RP na czas okre�lo-
ny. Na czas wojny, na wniosek Prezesa RM, mianuje on Naczelnego Dowódcê
Si³ Zbrojnych RP. Mianuj¹c Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów
Si³ Zbrojnych RP Prezydent RP nie dzia³a na ¿aden wniosek, gdy mianowa-
nie Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych RP odbywa siê na wniosek Prezesa
RM32. W pierwszym przypadku nie wymaga siê wspó³dzia³ania, aczkolwiek
dobrze by³oby podj¹æ konsultacje w tym zakresie chocia¿by z Ministrem
Obrony Narodowej.

Wed³ug art. 28 u.p. stosunek s³u¿bowy policjanta powstaje w drodze
mianowania na podstawie dobrowolnego zg³oszenia siê do s³u¿by. Mo¿e ono
nast¹piæ: 1) na okres s³u¿by przygotowawczej lub kandydackiej; 2) na okres
s³u¿by kontraktowej; 3) na sta³e. Mianowanie w s³u¿bie kontraktowej mo¿e
nast¹piæ po zawarciu umowy (kontraktu) zawartej pomiêdzy osob¹, która
zg³osi³a siê do tej s³u¿by, a prze³o¿onym (Komendantem G³ównym Policji,
komendant wojewódzki oraz powiatowi (miejscy) Policji, jak te¿ komendanci
szkó³ policyjnych). Kontrakt zawierany jest na okres od 3 do 5 lat. Zawarcie
kontraktu z t¹ sam¹ osob¹ mo¿e nast¹piæ najwy¿ej dwukrotnie. Pocz¹tek
s³u¿by liczy siê od dnia okre�lonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariu-
sza Policji. Mianowanie mo¿e nast¹piæ po odbyciu zasadniczej s³u¿by woj-
skowej albo po przeniesieniu do rezerwy, co nie ma jednak zastosowania do
kobiet, policjantów w s³u¿bie kandydackiej, a tak¿e do osób rozpoczynaj¹cych
naukê lub przeszkolenie zawodowe w szko³ach resortu spraw wewnêtrznych33.

Stosunek s³u¿bowy policjanta nie jest stosunkiem pracy, którego istotn¹
cech¹ jest równorzêdno�æ stron. S³u¿ba w Policji nie stanowi zwyk³ej pracy
najemnej i w zwi¹zku z powy¿szym stosunek s³u¿bowy ma charakter admi-
nistracyjnoprawny, dlatego te¿ prze³o¿ony w³a�ciwy w sprawach osobowych
jednostronnie i w³adczo kszta³tuje istotne sk³adniki tego stosunku. Z tego w³a-
�nie wzglêdu art. 28 ust. 1 u.p. stanowi, ¿e mianowanie bêd¹ce �ród³em sto-
sunku s³u¿bowego policjanta nastêpuje na podstawie dobrowolnego zg³osze-
nia siê do s³u¿by. Zatem konsensusu stron wymaga jedynie zdecydowanie
o przyjêciu do s³u¿by, a nie ustalenie warunków pe³nienia tej s³u¿by34. Nale¿y
równie¿ podkre�liæ, ¿e mianowanie policjanta na okre�lony stopieñ jest aktem
z zakresu sfery dyspozycyjno�ci policjanta wobec jego w³adzy s³u¿bowej35.

32 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009,
s. 667�668.

33 Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p. policjanta ³¹czy z Policj¹ stosunek s³u¿bowy, który
powstaje w drodze mianowania, Wyrok NSA z dnia 12 maja 2000 r., I SA/Lu 95/99, LEX
Nr 43388, czy Wyrok NSA z dnia 17 marca 2000 r., I SA/£d 1052/98, LEX Nr 40579.

34 Wyrok WSA z dnia 5 kwietnia 2006 r., II SA/Wa 66/06, LEX Nr 213845, zob. tak¿e:
Wyrok WSA z dnia 5 lutego 2009 r., IV SA/Po 430/08, LEX Nr 484089.

35 Postanowienie NSA z dnia 16 stycznia 2001 r., II SA 2754/00, LEX Nr 54759.
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Zgodnie z art. 29 u.p. osobê przyjêt¹ do s³u¿by w Policji mianuje siê
policjantem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 3 lat36. Po up³ywie okresu
s³u¿by przygotowawczej policjant zostaje mianowany na sta³e. W szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach prze³o¿ony uprawniony do dokonania mia-
nowania, z wy³¹czeniem komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, mo¿e
skróciæ okres s³u¿by przygotowawczej policjanta albo zwolniæ go od odbywa-
nia tej s³u¿by. W przypadku przerwy w wykonywaniu przez policjanta obo-
wi¹zków s³u¿bowych, trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, prze³o¿ony mo¿e przed-
³u¿yæ okres jego s³u¿by przygotowawczej. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e
ustawodawca nie wprowadza obowi¹zku przed³u¿enia s³u¿by przygotowaw-
czej w przypadku ponad trzymiesiêcznej przerwy w wykonywaniu obowi¹z-
ków. Okres s³u¿by przygotowawczej zasadniczo trwa 3 lata i tylko wyj¹tko-
wo mo¿e byæ skrócony, b¹d� te¿ wy³¹czony, gdy¿ jest to przygotowanie do
wykonywania trudnych i zarazem niebezpiecznych obowi¹zków. Nie bêd¹ to
tylko uzasadnione przypadki umo¿liwiaj¹ce skrócenie s³u¿by przygotowaw-
czej (jej wy³¹czenie), a �szczególnie uzasadnione�.

Wed³ug art. 32 u.p. do mianowania policjanta na stanowiska s³u¿bowe,
przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk w³a�ciwi s¹ prze³o¿eni: Ko-
mendant G³ówny Policji, Komendant CB�P, komendanci wojewódzcy i po-
wiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkó³ policyjnych. Od powy¿szych
decyzji policjantowi s³u¿y odwo³anie do wy¿szego prze³o¿onego. Je¿eli decy-
zjê ustawodawca zastrzega dla Komendanta G³ównego Policji, od decyzji
takiej s³u¿y odwo³anie do ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych37.

Stosunek s³u¿bowy policjanta ma charakter administracyjnoprawny,
zatem prze³o¿ony, w sprawach osobowych, jednostronnie i w³adczo kszta³tu-
je jego istotne sk³adniki38.

W jednostkach organizacyjnych Policji wprowadza siê rozk³ad czasu s³u¿-
by: 1) zmianowy � na stanowiskach s³u¿bowych, na których wymaga siê
pe³nienia s³u¿by w systemie zmianowym lub w sposób ci¹g³y; 2) podstawowy
� na pozosta³ych stanowiskach s³u¿bowych. Rozk³ad czasu s³u¿by wprowa-
dza w podleg³ej jednostce organizacyjnej Policji Komendant G³ówny Policji,

36 Celem s³u¿by przygotowawczej jest przygotowanie policjanta do wykonywania pe³-
nowarto�ciowych czynno�ci s³u¿bowych. Trzyletni termin wydaje siê wystarczaj¹cy, aby po-
znaæ zalety funkcjonariusza, które �wiadcz¹ o jego przydatno�ci do s³u¿by na sta³e, W. Ko-
towski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 513.

37 Wy³¹cznie w sprawach wymienionych w art. 32 ust. 1 u.p., zatem dotycz¹cych mia-
nowania, przeniesienia i zwolnienia ze s³u¿by, organem odwo³awczym jest minister w³a�ci-
wy do spraw wewnêtrznych, w przypadku gdy organem orzekaj¹cym w pierwszej instancji
by³ Komendant G³ówny Policji. Natomiast w pozosta³ych sprawach w takiej sytuacji przy-
s³uguje wy³¹cznie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, Wyrok WSA z dnia 28 lutego
2013 r., II SA/Wa 2038/12, LEX Nr 1321466.

38 Wyrok WSA z dnia 21 marca 2013 r., II SA/Wa 265/13, LEX Nr 1301212.
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Komendant Centralnego Biura �ledczego Policji, komendant wojewódzki
(Komendant Sto³eczny) Policji, komendant powiatowy (miejski) lub rejono-
wy Policji, Komendant-Rektor Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie, komen-
dant szko³y policyjnej oraz dyrektor instytutu badawczego39.

Ustawodawca w art. 62 u.p. wprowadza m.in. zakaz zatrudnienia. Poli-
cjant nie mo¿e podejmowaæ zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹ bez pisemnej
zgody prze³o¿onego ani wykonywaæ czynno�ci lub zajêæ sprzecznych z obo-
wi¹zkami wynikaj¹cymi z u.p. lub podwa¿aj¹cych zaufanie do Policji. Zwrot
�zajêcie zarobkowe� obejmuje wszelkie formy zatrudnienia po³¹czone z uzy-
skiwaniem dochodów czyli dzia³alno�æ gospodarcz¹, stosunek pracy, stosu-
nek s³u¿bowy oraz ka¿dy rodzaj umowy cywilnoprawnej. W tym zakresie
nale¿y równie¿ uwzglêdniæ cz³onkostwo w organach statutowych jakichkol-
wiek instytucji je¿eli jest to po³¹czone z uzyskiwaniem dochodów pieniê¿-
nych sta³ych b¹d� okresowych. Zajêciem zarobkowym bêdzie te¿ �wiadcze-
nie pracy za wynagrodzeniem bez podpisania umowy, która precyzowa³aby
warunki wykonywanej dzia³alno�ci40. Zajêcie zarobkowe to takie zajêcie, za
które wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów przys³uguje wynagrodzenie. Koniecz-
no�æ wyp³aty wynagrodzenia mo¿e równie¿ wynikaæ z zawartej umowy lub
ogólnie przyjêtych zwyczajów. Nieodebranie pieniêdzy b¹d� scedowanie ich
na inn¹ osobê nie jest czynno�ci¹ przes¹dzaj¹c¹ o tym czy dane zajêcie by³o
zajêciem zarobkowym, czy te¿ nie41.

Sprawy dotycz¹ce udzielania zezwoleñ na podjêcie przez policjanta zajê-
cia zarobkowego poza s³u¿b¹ nale¿¹ do spraw wynikaj¹cych z podleg³o�ci
s³u¿bowej miêdzy podw³adnymi a prze³o¿onymi42. W zwi¹zku z czym ich
kontrola jest znacznie ograniczona.

Jak stanowi art. 34 u.SG stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza SG powstaje
w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zg³oszenia siê do s³u¿by43.

39 § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 pa�-
dziernika 2001 r. w sprawie rozk³adu czasu s³u¿by policjantów (Dz.U. Nr 131, poz. 1471 ze zm.).

40 Wyrok WSA z dnia 28 pa�dziernika 2013 r., IV SA/Gl 1104/12, LEX Nr 1663466.
41 Wyrok WSA z dnia 7 maja 2008 r., II SA/Sz 99/08, LEX Nr 515274.
42 Postanowienie NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., I OSK 303/06, ONSAiWSA 2006,

Nr 6, poz. 179.
43 Z faktu, ¿e mianowanie bêd¹ce �ród³em stosunku s³u¿bowego funkcjonariusza na-

stêpuje na podstawie dobrowolnego zg³oszenia siê do s³u¿by, wynika, ¿e konsensusu stron
wymaga jedynie zadecydowanie o przyjêciu do s³u¿by, a nie ustalenie warunków pe³nienia
tej s³u¿by. W zwi¹zku z czym zawarte w u.SG ograniczenia w zakresie rozstrzygania o prze-
niesieniu funkcjonariusza na inne stanowisko s³u¿bowe nale¿y traktowaæ jako wyj¹tki od
zasady daj¹cej prze³o¿onemu s³u¿bowemu w³adzê jednostronnego ustalenia tre�ci stosunku
s³u¿bowego. Poza tymi ustawowymi ograniczeniami w³a�ciwy prze³o¿ony mo¿e bez zgody
funkcjonariusza przenie�æ go na równorzêdne stanowisko s³u¿bowe, Wyrok NSA z dnia
12 marca 2002 r., II SA 3504/01, LEX Nr 83725, czy Wyrok NSA z dnia 12 marca 2002 r.,
II SA 3361/01, LEX Nr 81811.
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Pocz¹tek s³u¿by liczy siê od dnia okre�lonego w rozkazie personalnym o mia-
nowaniu funkcjonariusza. Mianowanie mo¿e nast¹piæ po odbyciu zasadni-
czej s³u¿by wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy, co nie ma jednak
zastosowania do kobiet, osób podlegaj¹cych kwalifikacji wojskowej skiero-
wanych do s³u¿by kandydackiej za zgod¹ organów wojskowych oraz absol-
wentów szkó³ wy¿szych. Stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza Stra¿y Granicz-
nej ma charakter administracyjnoprawny. Ró¿ni siê od stosunku cywilnego
specyficznymi warunkami zatrudnienia, w szczególno�ci charakteryzuje go
dyspozycyjno�æ, jak te¿ podleg³o�æ, z któr¹ zwi¹zany jest czas s³u¿by, uregu-
lowany w odmienny sposób od ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad44.

W �wietle art. 35 u.SG osobê zg³aszaj¹c¹ siê do podjêcia s³u¿by w Stra-
¿y Granicznej mianuje siê funkcjonariuszem w s³u¿bie przygotowawczej na
okres 3 lat. Po up³ywie okresu s³u¿by przygotowawczej i uzyskaniu opinii
s³u¿bowej stwierdzaj¹cej przydatno�æ do s³u¿by funkcjonariusz zostaje mia-
nowany na sta³e. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacja-
mi funkcjonariusza Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej, z urzêdu albo na
wniosek komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej, o�rodka szkolenia Stra¿y
Granicznej lub o�rodka Stra¿y Granicznej, mo¿e skróciæ okres s³u¿by przy-
gotowawczej funkcjonariusza albo zwolniæ go od odbywania tej s³u¿by.
W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowi¹zków s³u¿bo-
wych trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej
mo¿e, z urzêdu albo na wniosek komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej,
komendanta o�rodka szkolenia Stra¿y Granicznej lub komendanta o�rodka
Stra¿y Granicznej, przed³u¿yæ okres s³u¿by przygotowawczej funkcjonariu-
sza. Wniosek uprawnionego podmiotu nie oznacza automatycznie przed³u-
¿enia s³u¿by przygotowawczej, gdy¿ organ decyzyjny, jakim jest Komendant
G³ówny Stra¿y Granicznej, nie ma obowi¹zku uwzglêdnienia wniosku, �mo¿e�
on przed³u¿yæ okres s³u¿by przygotowawczej, a nie musi.

Podmioty w³a�ciwe w zakresie mianowania na stanowisko s³u¿bowe okre-
�la art. 36 u.SG. Na gruncie tego przepisu do mianowania funkcjonariusza
na stanowisko s³u¿bowe, przenoszenia na inne stanowisko oraz zwalniania
z tego stanowiska w³a�ciwi s¹ prze³o¿eni: Komendant G³ówny Stra¿y Gra-
nicznej, komendanci oddzia³ów Stra¿y Granicznej, komendanci o�rodków
szkolenia Stra¿y Granicznej oraz komendanci o�rodków Stra¿y Granicznej.
Od powy¿szych decyzji funkcjonariuszowi przys³uguje odwo³anie do wy¿sze-
go prze³o¿onego oraz dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej. Je¿eli powy¿-
sz¹ decyzjê ustawodawca zastrzega dla Komendanta G³ównego Stra¿y Gra-
nicznej, od decyzji takiej s³u¿y odwo³anie do ministra w³a�ciwego do spraw
wewnêtrznych. Przy czym minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych jest

44 Wyrok WSA z dnia 10 listopada 2006 r., II SA/Wa 1264/06, LEX Nr 328593.
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organem w³a�ciwym do rozpoznawania odwo³añ od decyzji wydanych w pierw-
szej instancji przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej jedynie w spra-
wach wymienionych w art. 36 ust.1 u.SG45.

Zwolnienie funkcjonariusza i mianowanie na równorzêdne stanowisko,
czy te¿ przeniesienie na stanowisko równorzêdne, jest rozstrzygniêciem uzna-
niowym w³a�ciwego prze³o¿onego. Granice tego uznania wyznaczaj¹ takie
kryteria, jak interes spo³eczny i s³uszny interes obywateli46.

W jednostkach organizacyjnych wprowadza siê rozk³ady czasu s³u¿by:
1) zmianowy � na stanowiskach s³u¿bowych, na których wymaga siê pe³nie-
nia s³u¿by w systemie zmianowym lub w sposób ci¹g³y; 2) za³ogowy � na
stanowiskach s³u¿bowych za³óg jednostek p³ywaj¹cych Stra¿y Granicznej,
w okresie wykonywania czynno�ci s³u¿bowych w sk³adzie za³ogi jednostki
p³ywaj¹cej Stra¿y Granicznej wyznaczonej do pe³nienia s³u¿by granicznej
lub prowadzenia dzia³añ granicznych, w okresie pe³nienia tej s³u¿by lub pro-
wadzenia tych dzia³añ; 3) lotniczy � na stanowiskach s³u¿bowych za³óg
i obs³ugi naziemnej statków powietrznych Stra¿y Granicznej, w okresie ob-
s³ugiwania tych statków powietrznych; 4) jednozmianowy � na pozosta³ych
stanowiskach s³u¿bowych. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierow-
nik komórki organizacyjnej Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej, mog¹ usta-
liæ indywidualny rozk³ad czasu s³u¿by funkcjonariusza: 1) gdy jest to podyk-
towane sposobem pe³nienia s³u¿by lub inn¹ szczególn¹ potrzeb¹ s³u¿by,
a zadania lub czynno�ci realizowane przez funkcjonariusza nie mog¹ byæ
prawid³owo realizowane w ramach rozk³adów czasu s³u¿by; 2) na pisemny
wniosek funkcjonariusza, je¿eli nie koliduje to z wykonywaniem powierzo-
nych mu zadañ s³u¿bowych47.

Funkcjonariusz Stra¿y Granicznej nie jest pracownikiem w rozumieniu
k.p., w zwi¹zku z czym nie maj¹ do niego zastosowania, bez wyra�nego upo-
wa¿nienia ustawowego, przepisy k.p., w tym przepisy o czasie pracy i wyna-
grodzeniu za godziny nadliczbowe. Nie ma zatem przepisów prawa mate-
rialnego, z których mo¿na by wywie�æ roszczenie funkcjonariusza Stra¿y
Granicznej o ekwiwalent pieniê¿ny z tytu³u pe³nienia s³u¿by w czasie wy-
znaczonym mu przez prze³o¿onych, a nieprzekraczaj¹cym czasu wynikaj¹ce-
go z rozk³adu czasu s³u¿by. Jedynym takim ekwiwalentem realizuj¹cym cel
okre�lony w art. 37 ust. 1 u.SG jest czas wolny48. Przepisy k.p. nie mog¹
stanowiæ podstawy prawnej do dochodzenia roszczeñ przez funkcjonariuszy

45 Wyrok WSA z dnia 20 marca 2012 r., II SA/Wa 2468/11, LEX Nr 1145916.
46 Wyrok NSA z dnia 1 lipca 2011 r., I OSK 199/11, LEX Nr 1082688.
47 § 4 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 10 czerwca

2009 r. w sprawie rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. Nr 95,
poz. 794 ze zm.).

48 Wyrok WSA z dnia 4 stycznia 2011 r., II SA/Wa 1145/10, LEX Nr 953463.
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Stra¿y Granicznej, poniewa¿ ich prawa i obowi¹zki zwi¹zane z pe³nion¹ s³u¿b¹
zosta³y uregulowane w u.SG, a ustawa ta nie odsy³a do k.p. Stosunek
s³u¿bowy funkcjonariusza Stra¿y Granicznej nie jest stosunkiem pracy re-
gulowanym przez prawo pracy, lecz ma charakter stosunku administracyj-
noprawnego. Ró¿ni siê od stosunku pracy specyficznymi warunkami zatrud-
nienia, w szczególno�ci charakteryzuje go dyspozycyjno�æ oraz podleg³o�æ,
z któr¹ zwi¹zany jest czas s³u¿by, uregulowany w odmienny sposób od ogól-
nie obowi¹zuj¹cych zasad49.

Zakaz podejmowania bez zezwolenia prze³o¿onego zajêcia zarobkowego
poza s³u¿b¹ okre�la art. 67 u.SG, a przes³anki umo¿liwiaj¹ce uzyskanie zgo-
dy okre�laj¹ przepisy wewnêtrzne, wed³ug których udzielenie funkcjonariu-
szowi SG zezwolenia mo¿e nast¹piæ je¿eli zajêcie zarobkowe nie bêdzie:
1) kolidowaæ z wykonywaniem zadañ lub obowi¹zków s³u¿bowych przez funk-
cjonariusza; 2) pozostawaæ w sprzeczno�ci z interesem s³u¿by i jej zadania-
mi; 3) naruszaæ presti¿u oraz dobrego imienia s³u¿by; 4) podwa¿aæ zaufania
do bezstronno�ci funkcjonariusza przy wykonywaniu zadañ i obowi¹zków
s³u¿bowych; 5) sprzeczne z zasadami etyki zawodowej funkcjonariuszy Stra-
¿y Granicznej; 6) prowadziæ do wykorzystania autorytetu urzêdowe-
go, informacji s³u¿bowych lub �rodków publicznych do celów pozas³u¿bo-
wych, albo w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem; 7) prowadziæ do po-
gorszenia zdolno�ci fizycznej lub psychicznej funkcjonariusza do pe³nienia
s³u¿by50.

Stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza BOR powstaje w drodze mianowa-
nia na podstawie dobrowolnego zg³oszenia siê do s³u¿by � art. 23 ust. 1 u.BOR,
przy czym osobê zg³aszaj¹c¹ siê do podjêcia s³u¿by w BOR mianuje siê funk-
cjonariuszem w s³u¿bie przygotowawczej na okres 3 lat, a po up³ywie okresu
s³u¿by przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej opinii s³u¿bowej funkcjona-
riusza mianuje siê na sta³e (w przypadkach, które s¹ uzasadnione szczegól-
nymi kwalifikacjami funkcjonariusza, Szef BOR mo¿e skróciæ okres s³u¿by
przygotowawczej funkcjonariusza, b¹d� te¿ zwolniæ go od odbywania tej s³u¿-
by) � art. 24 u.BOR. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy z funkcjonariu-
szem BOR jest mianowanie (stosunek pracy z Szefem BOR i jego zastêpcami
powstaje na mocy powo³ania). Mianowanie jest decyzj¹ administracyjn¹ okre-
�laj¹c¹ prawa i obowi¹zki funkcjonariusza BOR. Ustawodawca w art. 23
ust. 1 u.BOR podkre�la dobrowolno�æ zg³oszenia siê do s³u¿by, nie ma zatem
w tym zakresie ¿adnego obywatelskiego obowi¹zku.

49 Wyrok NSA z dnia 14 wrze�nia 2007 r., I OSK 1763/06, LEX Nr 443875.
50 § 2 Wytycznych Nr 65 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 17 kwietnia

2015 r. w sprawie udzielania zezwoleñ funkcjonariuszom Stra¿y Granicznej na podjêcie
zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹ (Dz.Urz.KGSG z 2015 r., poz. 27).
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Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko s³u¿bowe, przenoszenia
oraz zwalniania z tych stanowisk w³a�ciwy jest Szef BOR, od którego decyzji
s³u¿y odwo³anie do ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych, co wynika
z art. 25 u.BOR51. Przepis ten okre�la nie tylko organ w³a�ciwy w indywidu-
alnych sprawach w nim okre�lonych, ale równie¿ wskazuje na organ wy¿sze-
go stopnia w postêpowaniu administracyjnym, czyni¹c jednocze�nie zado�æ
zasadzie dwuinstancyjno�ci tego¿ postêpowania.

Funkcjonariusze BOR pe³ni¹ s³u¿bê w rozk³adzie czasu s³u¿by: 1) zmia-
nowym � na stanowiskach s³u¿by operacyjnej, dy¿urnej i ochronnej; 2) pod-
stawowym � na pozosta³ych stanowiskach s³u¿bowych. Rozk³ad czasu s³u¿-
by wprowadza szef komórki organizacyjnej BOR za zgod¹ Szefa BOR52.

Wed³ug art. 56 u.BOR funkcjonariusz nie mo¿e bez zezwolenia prze³o¿o-
nego podejmowaæ dodatkowych zajêæ zarobkowych poza s³u¿b¹. Prze³o¿ony
mo¿e zezwoliæ funkcjonariuszowi na podejmowanie zajêæ zarobkowych poza
s³u¿b¹, je¿eli nie koliduje to z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych przez funk-
cjonariusza oraz wp³ywa dodatnio na podwy¿szenie jego kwalifikacji, a tak-
¿e nie narusza presti¿u s³u¿by. Funkcjonariusz BOR jest zobowi¹zany do
z³o¿enia, na polecenie prze³o¿onego, o�wiadczenia o stanie maj¹tkowym.
Przedmiot zakazu w tym przepisie jest sformu³owany w sposób niedookre-
�lony53. Presti¿ s³u¿by jest pojêciem na tyle nieostry, ¿e daje to prze³o¿one-
mu bardzo szeroki margines interpretacyjny, co bêdzie skutkowa³o brakiem
zezwolenia na podejmowanie zajêæ zarobkowych poza s³u¿b¹.

Szef BOR lub upowa¿niona przez niego osoba mo¿e udzieliæ funkcjona-
riuszowi BOR zezwolenia na podjêcie zajêcia zarobkowego, je¿eli zajêcie ta-
kie: 1) nie koliduje z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych, okre�lonych w u.BOR
przez funkcjonariusza, 2) nie pozostaje w sprzeczno�ci z interesem s³u¿by
i jej zadaniami; 3) nie narusza presti¿u s³u¿by; 4) nie podwa¿y zaufania do
bezstronno�ci funkcjonariusza54.

51 Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie s³u¿y odwo³anie tylko do jednej
instancji, art. 127 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). Odwo³anie jest prawnym �rodkiem zaskar¿e-
nia s³u¿¹cym od decyzji wydanej w pierwszej instancji, A. Wróbel, (w:) M. Ja�kowska,
A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 739.

52 § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du (Dz.U. Nr 7,
poz. 63).

53 B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007, s. 175.
54 § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 3 kwiet-

nia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania zezwolenia na podjêcie
zajêcia zarobkowego przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du oraz w³a�ciwo�ci prze³o-
¿onych w tych sprawach (Dz.U. Nr 47, poz. 445).



286

20.4.20.4.20.4.20.4.20.4. PPPPPowierzenie (przejęcie) pełnienia obowiązkówowierzenie (przejęcie) pełnienia obowiązkówowierzenie (przejęcie) pełnienia obowiązkówowierzenie (przejęcie) pełnienia obowiązkówowierzenie (przejęcie) pełnienia obowiązków
w sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwa

W sposób naturalny okres sprawowania urzêdu Prezydenta RP koñczy
siê z up³ywem kadencji. Mog¹ mieæ jednak miejsce okoliczno�ci nadzwyczaj-
ne, które bêd¹ powodowaæ wyga�niêcie jego mandatu i które powinno prze-
widywaæ i rozwi¹zywaæ prawo55. O takich okoliczno�ciach stanowi art. 131
Konstytucji RP. Wed³ug tego przepisu, je¿eli Prezydent RP nie mo¿e przej-
�ciowo sprawowaæ urzêdu, zawiadamia o tym Marsza³ka Sejmu, który tym-
czasowo przejmuje obowi¹zki Prezydenta RP. W przypadku, gdy Prezydent
RP nie jest w stanie zawiadomiæ Marsza³ka Sejmu o niemo¿no�ci sprawowa-
nia urzêdu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzêdu przez
Prezydenta RP rozstrzyga Trybuna³ Konstytucyjny na wniosek Marsza³ka
Sejmu56. W razie uznania przej�ciowej niemo¿no�ci sprawowania urzêdu
przez Prezydenta RP Trybuna³ Konstytucyjny powierza Marsza³kowi Sejmu
tymczasowe wykonywanie obowi¹zków Prezydenta RP. Marsza³ek Sejmu
tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta RP, wykonuje obowi¹zki
Prezydenta RP w przypadku: 1) �mierci Prezydenta RP; 2) zrzeczenia siê
urzêdu przez Prezydenta RP; 3) stwierdzenia niewa¿no�ci wyboru Prezy-
denta RP lub innych przyczyn nieobjêcia urzêdu po wyborze; 4) uznania
przez Zgromadzenie Narodowe trwa³ej niezdolno�ci Prezydenta RP do spra-
wowania urzêdu ze wzglêdu na stan zdrowia, uchwa³¹ podjêt¹ wiêkszo�ci¹
co najmniej 2/3 g³osów ustawowej liczby cz³onków Zgromadzenia Narodowe-
go; 5) z³o¿enia Prezydenta RP z urzêdu orzeczeniem Trybuna³u Stanu.
W przypadku, gdy Marsza³ek Sejmu nie mo¿e wykonywaæ obowi¹zków Pre-
zydenta RP, obowi¹zki te przejmuje Marsza³ek Senatu. Osoba, która wyko-
nuje obowi¹zki Prezydenta RP nie mo¿e postanowiæ o skróceniu kadencji
Sejmu. Powy¿szy przepis wychodzi naprzeciw potrzebie uregulowania ewen-
tualnych sytuacji, które mog¹ mieæ miejsce w przypadku powstania prze-
szkody w sprawowaniu urzêdu Prezydenta RP, b¹d� opró¿nienia tego urzê-
du57. Dzia³ania wykonywane w ramach przejêcia obowi¹zków, b¹d� ich
powierzenia maj¹ charakter tymczasowy. W zwi¹zku z czym urz¹d ten nie
jest sprawowany w sposób trwa³y, a przej�ciowy, up³yw kadencji w tych szcze-

55 P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków
2000, s. 48.

56 Oddanie w przypadku, gdy Prezydent RP nie jest w stanie zawiadomiæ Marsza³ka
Sejmu o niemo¿no�ci sprawowania urzêdu, decyzji w rêce Trybuna³u Konstytucyjnego ma
zapobiec bezpodstawnemu, a przez to bezprawnemu przejêciu w³adzy prezydenckiej przez
Marsza³ka Sejmu, P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 287.

57 W. Skrzyd³o, Konstytucja�, s. 171.
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gólnych okoliczno�ciach, na które wskazuje art. 131 Konstytucji RP, nie ma
znaczenia, a dodatkowo osoba sprawuj¹ca ten urz¹d w drodze przejêcia lub
powierzenia obowi¹zków nie posiada wszystkich kompetencji przys³uguj¹-
cych Prezydentowi RP wy³onionemu w drodze wyboru (nie mo¿e postanowiæ
o skróceniu kadencji Sejmu).

Na gruncie art. 9 u.CBA, w przypadku zwolnienia stanowiska Szefa CBA
lub czasowej niemo¿no�ci sprawowania przez niego funkcji, Prezes RM mo¿e
powierzyæ pe³nienie obowi¹zków Szefa CBA, na czas nie d³u¿szy ni¿ 3 mie-
si¹ce, jego zastêpcy lub innej osobie, która spe³nia ustawowe warunki. Po-
dobnie w przypadku zwolnienia stanowiska Szefa ABW lub AW, b¹d� te¿
czasowej niemo¿no�ci sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Mini-
strów, jak wynika z art. 17 u.ABW, mo¿e powierzyæ pe³nienie obowi¹zków
Szefa ABW lub AW, na czas nie d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce, jego zastêpcy lub
innej osobie. Je¿eli chodzi o zwolnienie stanowiska Szefa SKW albo Szefa
SWW lub czasowej niemo¿no�ci sprawowania przez niego funkcji, to na pod-
stawie art. 18 u.s.f.SKW, Prezes RM mo¿e powierzyæ pe³nienie obowi¹zków
Szefa, na czas nie d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce, jego zastêpcy lub, na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, innej osobie.

Jak stanowi art. 5 ust. 5�6 u.p. w razie zwolnienia stanowiska Komen-
danta G³ównego Policji, minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, do cza-
su powo³ania nowego komendanta, powierza pe³nienie obowi¹zków Komen-
danta G³ównego Policji, na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce, jednemu z jego
zastêpców. W przypadku czasowej niemo¿no�ci sprawowania funkcji przez
Komendanta G³ównego Policji, minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych,
do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczaso-
wego komendanta, jednak na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, powierza pe³-
nienie obowi¹zków Komendanta G³ównego Policji jednemu z jego zastêpców.
Ustawodawca nie przes¹dza, któremu z zastêpców Komendanta G³ównego
Policji, minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych powierzy wykonywanie
obowi¹zków komendanta, dzia³a on w tym zakresie w ramach przys³uguj¹-
cego mu uznania58.

W przypadku zwolnienia stanowiska Komendanta CB�P Komendant
G³ówny Policji, do czasu powo³ania nowego komendanta, powierza pe³nienie
obowi¹zków Komendanta CB�P, na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, jed-
nemu z jego zastêpców lub wyznaczonemu oficerowi Policji, co wynika z art.
5a u.p. Powierzenie obowi¹zków nastêpuje na rzecz zastêpcy Komendanta
CB�P lub wyznaczonego oficera Policji, konstrukcja ta ró¿ni od powierzenia

58 M. Czuryk, W³a�ciwo�æ Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz Ministra Obrony Naro-
dowej w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Pra-
wo�, s. 62.
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obowi¹zków w przypadku zwolnienia stanowiska Komendanta G³ównego Po-
licji, czy te¿ czasowej niemo¿no�ci sprawowania przez niego funkcji, gdzie
pe³ni obowi¹zki wy³¹cznie jego zastêpca.

Na gruncie art. 6b ust. 5 u.p. w razie zwolnienia stanowiska komendan-
ta wojewódzkiego lub Komendanta Sto³ecznego Policji Komendant G³ówny
Policji, do czasu powo³ania nowego komendanta, powierza pe³nienie obo-
wi¹zków komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Sto³ecznego Policji,
na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, jednemu z jego zastêpców lub wyznaczo-
nemu oficerowi. Z kolei wed³ug art. 6c ust. 6�7 u.p. w przypadku zwolnienia
stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji komendant woje-
wódzki Policji, do czasu powo³ania nowego komendanta, powierza pe³nienie
obowi¹zków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie d³u¿-
szy ni¿ 6 miesiêcy, jednemu z jego zastêpców lub wyznaczonemu oficerowi.
W razie zwolnienia stanowiska komendanta rejonowego Policji Komendant
Sto³eczny Policji, do czasu powo³ania nowego komendanta, powierza pe³nie-
nie obowi¹zków komendanta rejonowego Policji, na okres nie d³u¿szy ni¿
6 miesiêcy, jednemu z jego zastêpców lub wyznaczonemu oficerowi.

Jak stanowi art. 3 ust. 5�6 u.SG w razie zwolnienia stanowiska Komen-
danta G³ównego Stra¿y Granicznej minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrz-
nych do czasu powo³ania nowego komendanta powierza pe³nienie obowi¹z-
ków Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej, na okres nie d³u¿szy ni¿
3 miesi¹ce, jednemu z jego zastêpców. W przypadku czasowej niemo¿no�ci
sprawowania funkcji przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej mini-
ster w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, do czasu ustania przeszkody w spra-
wowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, nie d³u¿ej jednak
ni¿ na 6 miesiêcy, powierza pe³nienie obowi¹zków Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej jednemu z jego zastêpców. O powierzeniu obowi¹zków
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej na rzecz jego zastêpcy minister
w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych bêdzie decydowa³ samodzielnie, wed³ug
w³asnej wizji tymczasowo obejmowanej funkcji, mo¿e on dowolnemu z za-
stêpców powierzyæ wykonywanie powy¿szych obowi¹zków59. Z kolei wed³ug
art. 5 ust. 3�7 u.SG, w razie zwolnienia stanowiska komendanta oddzia³u
Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej, do czasu powo³ania nowego komen-
danta, powierza pe³nienie obowi¹zków komendanta oddzia³u, na okres nie
d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce, jednemu z jego zastêpców lub wyznaczonemu funk-
cjonariuszowi Stra¿y Granicznej. W przypadku czasowej niemo¿no�ci spra-
wowania funkcji przez komendanta oddzia³u Komendant G³ówny Stra¿y
Granicznej, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez
dotychczasowego komendanta, nie d³u¿ej jednak ni¿ na 6 miesiêcy, powierza

59 M. Czuryk, W³a�ciwo�æ�, s. 63.
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pe³nienie obowi¹zków komendanta jednemu z jego zastêpców lub wyznaczo-
nemu funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej. W razie zwolnienia stanowiska
komendanta placówki lub komendanta dywizjonu w³a�ciwy komendant od-
dzia³u, do czasu powo³ania nowego komendanta, powierza pe³nienie obo-
wi¹zków komendanta placówki lub dywizjonu, na okres nie d³u¿szy ni¿
3 miesi¹ce, jednemu z jego zastêpców lub wyznaczonemu funkcjonariuszowi
Stra¿y Granicznej. W przypadku czasowej niemo¿no�ci sprawowania funk-
cji komendanta placówki lub komendanta dywizjonu, w³a�ciwy komendant
oddzia³u, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez do-
tychczasowego komendanta, na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, powierza
pe³nienie obowi¹zków komendanta placówki lub dywizjonu jednemu z jego
zastêpców lub wyznaczonemu funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej.

W razie opró¿nienia stanowiska Szefa BOR, minister w³a�ciwy do spraw
wewnêtrznych, do czasu powo³ania nowego szefa, powierza pe³nienie obo-
wi¹zków Szefa BOR jednemu z jego zastêpców, na okres nie d³u¿szy ni¿
3 miesi¹ce, a w razie czasowej niemo¿no�ci sprawowania funkcji przez Szefa
BOR, minister w³a�ciwy do spraw wewnêtrznych, do czasu ustania prze-
szkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego szefa, nie d³u¿ej
jednak ni¿ na 6 miesiêcy, powierza pe³nienie obowi¹zków Szefa BOR jedne-
mu z jego zastêpców, co wynika z art. 6 ust. 5�6 u.BOR. W przypadku opró¿-
nienia stanowiska Szefa BOR czasowe wykonywanie obowi¹zków wynosi
maksymalnie 3 miesi¹ce, gdy w sytuacji czasowej niemo¿no�ci sprawowania
funkcji przez Szefa BOR, powierzenie obowi¹zków nastêpuje na okres mak-
symalnie 6 miesiêcy.

20.5.20.5.20.5.20.5.20.5. Umowa o pracę jako podstawa wykonywaniaUmowa o pracę jako podstawa wykonywaniaUmowa o pracę jako podstawa wykonywaniaUmowa o pracę jako podstawa wykonywaniaUmowa o pracę jako podstawa wykonywania
obowiązków w sferze bezpieczeństwa państwaobowiązków w sferze bezpieczeństwa państwaobowiązków w sferze bezpieczeństwa państwaobowiązków w sferze bezpieczeństwa państwaobowiązków w sferze bezpieczeństwa państwa

W sferze bezpieczeñstwa pañstwa oprócz stosunku s³u¿bowego, wystê-
puje równie¿ stosunek pracy nawi¹zany na podstawie umowy o pracê. Na
takiej podstawie zatrudniani s¹ przede wszystkim pracownicy aparatu po-
mocniczego. Czasem ustawodawca wprost rozstrzyga o zatrudnianiu pra-
cowników w sferze bezpieczeñstwa pañstwa, czyni tak np. w art. 23 u.s.f.SKW.

Wed³ug art. 25 k.p. umowê o pracê zawiera siê na czas nieokre�lony, na
czas okre�lony lub na czas wykonania okre�lonej pracy. W przypadku, gdy
zachodzi konieczno�æ zastêpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwio-
nej nieobecno�ci w pracy, pracodawca mo¿e w tym celu zatrudniæ innego
pracownika na podstawie umowy o pracê na czas okre�lony, obejmuj¹cy czas
tej nieobecno�ci. Ka¿da z tych umów mo¿e byæ poprzedzona umow¹ o pracê
na okres próbny, nieprzekraczaj¹cy jednak 3 miesiêcy. Umowa o pracê jest
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umow¹ wzajemn¹, w ramach której pracownik zobowi¹zuje siê �wiadczyæ
pracê, a pracodawca wyp³acaæ wynagrodzenie60.

Stosunek pracy nawi¹zuje siê w terminie okre�lonym w umowie jako
dzieñ rozpoczêcia pracy, a je¿eli terminu tego nie okre�lono � w dniu zawar-
cia umowy, jak wynika z art. 26 k.p. Z przepisu tego p³ynie sugestia, aby
w umowie o pracê oznaczyæ datê rozpoczêcia pracy. W tak oznaczonym dniu
nastêpuje nawi¹zanie stosunku pracy61. Ustawodawca w art. 26 k.p. nie
uzale¿nia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczêcia przez
pracownika. W przypadku, gdy termin rozpoczêcia pracy w umowie jest okre-
�lony, to stosunek pracy powstaje w tej okre�lonej dacie niezale¿nie od tego,
czy pracownik przyst¹pi do wykonywania pracy, a je¿eli nieprzyst¹pienie do
pracy przez pracownika nast¹pi³o z przyczyn przez niego zawinionych, to
pracodawca mo¿e stosowaæ przewidziane prawem sankcje, a¿ do rozwi¹za-
nia umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika62.

60 W. Muszalski, (w:) W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005,
s. 69.

61 W. Sanetra, (w:) J. Iwulski, W. Sanetra (red.), Komentarz do Kodeksu pracy, War-
szawa 2009, s. 242.

62 Wyrok SN z dnia 29 pa�dziernika 2007 r., II PK 56/07, OSNP 2008, Nr 23�24,
poz. 350.
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21.1.21.1.21.1.21.1.21.1. Ochotnicza Straż POchotnicza Straż POchotnicza Straż POchotnicza Straż POchotnicza Straż Pożarnaożarnaożarnaożarnaożarna

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna nale¿y do katalogu jednostek ochrony prze-
ciwpo¿arowej i tym samym stanowi jeden z elementów krajowego systemu
ratowniczo-ga�niczego. Formacja ta jest tworzona w celu realizacji zadania,
jakim jest ochrona przeciwpo¿arowa, zatem cel, jaki przy�wieca podmiotom
tworz¹cym tê formacjê jest celem publicznym.

Ustawodawca wskazuje, ¿e jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej s¹:
1) jednostki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej; 2) jednostki organi-
zacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpo¿arowej; 3) zak³adowa stra¿ po¿arna;
4) zak³adowa s³u¿ba ratownicza; 5) gminna zawodowa stra¿ po¿arna; 6) po-
wiatowa (miejska) zawodowa stra¿ po¿arna; 7) terenowa s³u¿ba ratownicza;
8) ochotnicza stra¿ po¿arna; 9) zwi¹zek ochotniczych stra¿y po¿arnych;
8) inne jednostki ratownicze1. W przypadku katalogu jednostek ochrony prze-
ciwpo¿arowej to ustawodawca przyj¹³ model administracyjno-spo³eczny.
Funkcjonuj¹ w jego ramach zarówno podmioty wywodz¹ce siê ze sfery admi-
nistracji publicznej, jak równie¿ organizacje spo³eczne.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, bêd¹ca jednostk¹ ochrony przeciwpo¿arowej,
tworzona jest jako jednostka umundurowana oraz wyposa¿ona w specjalistycz-
ny sprzêt, przeznaczona m.in. do walki z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi,
b¹d� te¿ innymi miejscowymi zagro¿eniami, co okre�la art. 19 ust. 1a u.o.p.2

RozdziałRozdziałRozdziałRozdziałRozdział     XXIXXIXXIXXIXXI

Organizacje społeczne i ich zadaniaOrganizacje społeczne i ich zadaniaOrganizacje społeczne i ich zadaniaOrganizacje społeczne i ich zadaniaOrganizacje społeczne i ich zadania
w sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwaw sferze bezpieczeństwa państwa

1 Art. 15 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j. Dz.U.
z 178, poz. 1380 ze zm.). Zob. tak¿e: M. Karpiuk, Ochrona przeciwpo¿arowa w systemie
gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo powszechne i jednostkowe, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.),
S³u¿by i formacje mundurowe w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rzeczypospolitej
Polskiej, Rzeszów 2010, s. 226�227.

2 Organy kieruj¹ce dzia³aniami ratowniczymi podczas klêski ¿ywio³owej mog¹ wspó³-
pracowaæ ze spo³ecznymi organizacjami ratowniczymi, R. Kostrubiec, Ograniczenia wolno-
�ci i praw cz³owieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych w polskim porz¹dku praw-
nym, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014, s. 69.
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna jest zatem umundurowan¹ jednostk¹ ochrony prze-
ciwpo¿arowej przeznaczon¹ do walki z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi, jak
równie¿ innymi zagro¿eniami o charakterze miejscowym, a ze wzglêdu na
potrzebê realizacji powy¿szych zadañ � zaopatrzon¹ w specjalistyczny sprzêt.
Nie jest to zatem formacja uzbrojona. Walka z po¿arami, klêskami ¿ywio³o-
wymi lub innymi miejscowymi zagro¿eniami nie wyczerpuje katalogu zadañ
OSP, s¹ to zadania przyk³adowe i zarazem podstawowe tej jednostki, zatem
mo¿e ona wykonywaæ równie¿ inne zadania, zgodne z celami statutowymi.

Ustawodawca wprowadza ograniczenia wiekowe dla osób, które bior¹
bezpo�redni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych. Wed³ug art. 19 ust. 1b u.o.p.
bezpo�redni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ jedynie ci cz³on-
kowie OSP, którzy ukoñczyli 18 lat oraz nie przekroczyli 65 lat, posiadaj¹cy
aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratow-
niczych, jak te¿ odbyli szkolenie po¿arnicze. Wszystkie te przes³anki nale¿y
spe³niæ ³¹cznie. Kumulacja warunków przewidzianych w art. 19 ust. 1b u.o.p.
ma zapewniæ w³a�ciwe wykonywanie zadañ realizowanych w drodze dzia³añ
ratowniczych.

Wed³ug art. 19 ust. 2�3 u.o.p. szczegó³owe zadania oraz organizacjê Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej i ich zwi¹zku okre�la statut. Wszystkie sprawy doty-
cz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej, które okre�lone zosta³y w statucie OSP
i ich zwi¹zku, wymagaj¹ uzgodnienia z komendantem powiatowym (miej-
skim) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, który jest w³a�ciwy ze wzglêdu na teren
dzia³ania, b¹d� z Komendantem G³ównym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, gdy
zwi¹zek ochotniczych stra¿y po¿arnych dzia³a na terenie ca³ego kraju. Kwe-
stie organizacyjne oraz dotycz¹ce dookre�lenia w³a�ciwo�ci rzeczowej (za-
dañ) zosta³y przekazane do uregulowania w ramach wewnêtrznego aktu
normatywnego, jakim jest statut. Statut zatem jest wa¿nym aktem z punktu
widzenia funkcjonowania OSP. Jednak ta forma spo³eczna, jak¹ jest OSP,
nie ma swobody w zakresie kszta³towania w³asnej struktury organizacyjnej,
czy te¿ uszczegó³owienia zadañ, gdy¿ dla wa¿no�ci statutu potrzebna jest
zgoda terenowego organu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej � jej komendanta
powiatowego (miejskiego).

Na Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, jak te¿ na Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ spoza tego zwi¹zku, na gruncie art. 21 u.o.p., zosta³ na³o¿ony obo-
wi¹zek informacyjny odno�nie zakresu dzia³alno�ci tych podmiotów. Woje-
woda mo¿e zatem ¿¹daæ od Zwi¹zku OSP, jak te¿ OSP pozostaj¹cej poza
strukturami tego zwi¹zku, informacji, które s¹ zwi¹zane z wykonywaniem
ich zadañ w przedmiocie ochrony przeciwpo¿arowej na terenie danego woje-
wództwa. Ustawodawca wyra�nie stwierdza, ¿e wojewoda mo¿e �¿¹daæ� sto-
sownych informacji, w zwi¹zku z czym zwrócenie siê z takim ¿¹daniem do
odpowiedniego podmiotu nie nale¿y do katalogu obowi¹zków organu, ale
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je¿eli ju¿ siê on zdecyduje wyst¹piæ z nim, to po stronie adresata takiego
¿¹dania wystêpuje ju¿ obowi¹zek udzielenia stosownych informacji, miesz-
cz¹cych siê w dyspozycji art. 21 ust. 1 u.o.p. ¯¹danie z którym wystêpuje
przedstawiciel Rady Ministrów w terenie mo¿e obejmowaæ jedynie obszar
województwa (jego czê�æ), którym zawiaduje wojewoda.

Obowi¹zek �konsultacyjny� ustawodawca wprowadza w art. 21 u.o.p.
Organy administracji rz¹dowej maj¹ obowi¹zek zasiêgaæ opinii ogólnokrajo-
wych organizacji zrzeszaj¹cych stra¿aków jednostek ochrony przeciwpo¿a-
rowej, jak te¿ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej, dotycz¹cych projektów ustaw oraz rozporz¹dzeñ od-
nosz¹cych siê do ochrony przeciwpo¿arowej. Na gruncie tego przepisu admini-
stracja rz¹dowa zosta³a zobowi¹zana do zapoznania siê ze stanowiskiem pod-
miotu specjalizuj¹cego siê w sprawach ochrony przeciwpo¿arowej wyra¿onym
w formie opinii. Opinia nie ma jednak charakteru wi¹¿¹cego, zatem wniosko-
dawca mo¿e podj¹æ stosowne rozwi¹zania normatywne wbrew opinii.

Ustawodawca w art. 23 u.o.p. wprowadza obowi¹zek uczestniczenia
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, na wezwanie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
w dzia³aniach ratowniczych poza terenem w³asnego dzia³ania. Koszty zwi¹-
zane z tego rodzaju dzia³aniami ratowniczymi zwracane s¹ OSP z bud¿etu
pañstwa. Ze wzglêdu na wagê dzia³añ ratowniczych i ich istotê z punktu
widzenia zapewnienia bezpieczeñstwa, w szczególno�ci je¿eli chodzi o ochro-
nê ¿ycia, zdrowia, mienia lub �rodowiska musz¹ one byæ niekiedy urucha-
miana na szerok¹ skalê, co wymaga zaanga¿owania szeregu jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej, w tym równie¿ poza terenem ich dzia³ania. Wówczas
wa¿niejszy jest cel dzia³añ ratowniczych, ni¿ standardowa w³a�ciwo�æ miej-
scowa tych jednostek. Przepis ten najwa¿niejsz¹ pozycjê w sferze ochrony
przeciwpo¿arowej i podejmowanych w jej ramach dzia³añ ratowniczych przy-
pisuje jednak Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a nie strukturom ochotniczym.
Dzia³ania OSP maj¹ jedynie charakter pomocniczy, co nie jest jednoznaczne
z pojêciem �zbêdny�, gdy¿ system ochrony przeciwpo¿arowej musi byæ kom-
plementarny i wa¿ne miejsce w jego ramach zajmuj¹ organizacje spo³eczne.

Cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy bior¹ udzia³ w dzia-
³aniu ratowniczym, b¹d� te¿ wykonuj¹cy inne zadania zwi¹zane z ochron¹
przeciwpo¿arow¹, jak wskazuje art. 27 u.o.p., korzystaj¹ z ochrony przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ochron¹ t¹ s¹ oni jednak objêci
wy³¹cznie w przypadku, gdy podejmuj¹ dzia³ania dotycz¹ce ochrony prze-
ciwpo¿arowej, w tym dzia³ania ratownicze, w pozosta³ych przypadkach nie
korzystaj¹ oni z tej gwarancji.

Wa¿ny aspekt w ramach dzia³añ ratowniczych stanowi wspó³dzia³anie
poszczególnych podmiotów w sferze ochrony przeciwpo¿arowej. Wspó³dzia-
³anie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, które bior¹ udzia³ w dzia³aniu
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ratowniczym polega na: 1) wzajemnej pomocy na rzecz zachowania ci¹g³o�ci
oraz skuteczno�ci procedur ratowniczych; 2) powiadamianiu odno�nie wy-
stêpuj¹cych zagro¿eñ, jak te¿ zastosowanych oraz wymaganych �rodków
ochrony osobistej ratowników i zabezpieczeniu obszaru dzia³añ ratowniczych;
3) informowaniu o stosowanych technikach dotycz¹cych ratowania ¿ycia,
zdrowia, �rodowiska, czy mienia, jak te¿ sposobach ewakuacji poszkodowa-
nych oraz zagro¿onych ludzi oraz zwierz¹t z obszaru zagro¿enia; 4) wzajem-
nym, logistycznym wsparciu prowadzonych dzia³añ ratowniczych; 5) zagwa-
rantowaniu ³¹czno�ci oraz ci¹g³o�ci wymiany informacji z powiatowym
(miejskim) stanowiskiem kierowania tworzonym w komendzie powiatowej
(miejskiej) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Powy¿sze wspó³dzia³anie jest orga-
nizowane przez kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym3. Aby w³a�ciwie, spraw-
nie, czy te¿ skutecznie prowadziæ dzia³ania ratownicze, nale¿y posiadaæ od-
powiednie wyposa¿enie oraz w³a�ciwie przeszkolony personel, gdy bardzo
czêsto si³y i �rodki pojedynczych podmiotów sfery ochrony przeciwpo¿arowej
s¹ niewystarczaj¹ce, zatem niezbêdne okazaæ siê mo¿e w tym zakresie wspó³-
dzia³anie. Zakres tego wspó³dzia³ania determinuje cel, jakim jest ratowanie
¿ycia, zdrowia, �rodowiska oraz mienia.

Jak stanowi art. 32 ust. 2�3 u.o.p. koszty wyposa¿enia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowo�ci bojowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
ponosi podstawowa jednostka samorz¹du terytorialnego jak¹ jest gmina (przy
czym szkolenie cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej prowadzi nieodp³atnie
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna). Ma ona tak¿e obowi¹zek: 1) bezp³atnego umun-
durowania cz³onków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej; 2) dokonania ubezpiecze-
nia cz³onków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i m³odzie¿owej dru¿yny po¿arni-
czej w instytucji ubezpieczeniowej, przy czym ubezpieczenie to mo¿e byæ
imienne, b¹d� te¿ zbiorowe nieimienne; 3) finansowania kosztów okreso-
wych badañ lekarskich4. Zasadnicze koszty dotycz¹ce finansowania OSP
zosta³y przerzucone na gminê, zatem ochrona przeciwpo¿arowa w tym za-
kresie jest traktowana jako zadanie w³asne gminy, w zwi¹zku z czym jest
ona finansowana z lokalnego (gminnego) bud¿etu.

Koszty wyposa¿enia, utrzymania, wyszkolenia oraz zapewnienia
gotowo�ci bojowej OSP funkcjonuj¹cej w budynku, obiekcie, b¹d� te¿ na
terenie niebêd¹cym w³asno�ci¹, nieu¿ytkowanym, czy niezarz¹dzanym przez
gminê, ponosz¹ podmioty tworz¹ce te jednostki, co wynika z art. 32
ust. 4 u.o.p.

3 § 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony prze-
ciwpo¿arowej bior¹cych udzia³ w dzia³aniu ratowniczym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 709).

4 Zob. tak¿e: M. Karpiuk, Miejsce samorz¹du terytorialnego w przestrzeni bezpieczeñ-
stwa narodowego, Warszawa 2014, s. 148.
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Organ wykonawczy gminy, wed³ug art. 32 ust. 3a u.o.p., mo¿e zatrudniæ
komendanta gminnego ochrony przeciwpo¿arowej. Na tym stanowisku mo¿e
byæ równie¿ zatrudniony komendant gminny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. Zatrudnienie, o którym mowa w tym przepisie, powinno byæ ro-
zumiane jako nawi¹zanie z osob¹ maj¹c¹ zajmowaæ stanowisko komendanta
gminnego ochrony przeciwpo¿arowej stosunku pracy, przy czym ustawodaw-
ca nie precyzuje jaka ma byæ forma jego nawi¹zania, zasadniczo bêdzie to
zatem umowa o pracê.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna mo¿e byæ dotowana ze �rodków samorz¹do-
wych. Na podstawie art. 32 ust. 3b u.o.p. jednostki samorz¹du terytorialne-
go mog¹ przekazywaæ ochotniczym stra¿om po¿arnym �rodki pieniê¿ne
w formie dotacji. Nie zastrzega siê przy tym, ¿e to okre�lona jednostka sa-
morz¹du terytorialnego (np. gmina) ma wspieraæ finansowo OSP, mo¿e to
byæ zatem zarówno samorz¹d lokalny, jak te¿ regionalny.

Ustawodawca nie ustanawia delegacji dla organu stanowi¹cego samo-
rz¹du terytorialnego do podjêcia odrêbnej uchwa³y w sprawie udzielenia
dotacji dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, jak równie¿ dla udzielenia organo-
wi wykonawczemu upowa¿nienia do zawarcia stosownej umowy wed³ug usta-
lonego przez organ stanowi¹cy w uchwale wzoru5. Kompetencji prawodaw-
czych, w tym równie¿ samorz¹dowych, nie nale¿y domniemywaæ, a art. 32
ust. 3b u.o.p. nie stanowi podstawy prawnej dla podejmowania uchwa³
w sprawie udzielenia dotacji OSP.

W zakresie funkcjonowania OSP i zwi¹zku OSP zastosowanie bêd¹ mia-
³y przepisy dotycz¹ce stowarzyszeñ. Stowarzyszenie wed³ug definicji legal-
nej to dobrowolne, samorz¹dne oraz trwa³e zrzeszenie o celach niezarobko-
wych. Stowarzyszenie samodzielnie okre�la swoje cele, programy dzia³ania,
jak te¿ struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnêtrzne, które doty-
cz¹ w³asnej dzia³alno�ci. Opiera ono swoj¹ dzia³alno�æ na pracy spo³ecznej
cz³onków, nie mniej jednak do prowadzenia swoich spraw mo¿e zatrudniaæ
pracowników6. Samorz¹dno�æ stowarzyszeñ bêdzie oznaczaæ swobodê w za-

5 Uchwa³a Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc³awiu z dnia 18 grudnia 2013 r.,
119/13, LEX Nr 1729048. Dotacja jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ przeznaczo-
na na finansowanie OSP w zakresie, który wyznacza art. 32 ust. 2�3 u.o.p., D.P. Ka³a, Glosa
do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z 9 maja 2013 r. (V SA/Wa
39/13), �Samorz¹d Terytorialny� 2014, Nr 11, s. 88.

6 Art. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1393). Art. 2 ust. 1 p.s. zawiera ustawow¹ definicjê stowarzyszenia, jako jednego
z rodzajów zrzeszeñ obywatelskich, które realizuje konstytucyjn¹ wolno�æ zrzeszania siê,
P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2007, s. 28. Wspó³cze�nie
nieodzowne wydaje siê uzupe³nienie demokracji przedstawicielskiej ró¿nymi instytucjami
spo³eczeñstwa obywatelskiego, a chodzi w tym przypadku przede wszystkim o organizacje
pozarz¹dowe, bêd¹ce podstawowym no�nikiem warto�ci konstytuuj¹cych to spo³eczeñstwo,
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kresie kszta³towania struktury organizacyjnej, przyjmowania dowolnych
metod funkcjonowania (w ramach obowi¹zuj¹cego prawa), wyznaczania so-
bie zadañ, okre�lania kryterium cz³onkostwa, w intensywno�ci podejmowa-
nia stosownych dzia³añ, w obsadzaniu przez konkretne osoby stanowisk we
w³adzach, jak te¿ w podejmowaniu decyzji o rozwi¹zaniu7. Samorz¹dno�æ t¹
w przypadku OSP nale¿y jednak rozpatrywaæ m.in. w kontek�cie art. 19
ust. 3 u.o.p., który to przepis wymaga uzgodnienia spraw dotycz¹cych ochro-
ny przeciwpo¿arowej uregulowanych w statucie z komendantem powiato-
wym (miejskim) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Fakt, ¿e stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych nie
oznacza, ¿e nie mo¿e ono prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej i to przynosz¹-
cej zysk8. Jednak zamiar prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej musi byæ
przewidziany przez statut stowarzyszenia.

Wed³ug art. 3 p.s. prawo tworzenia stowarzyszeñ przys³uguje obywate-
lom polskim, którzy maj¹ pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych oraz nie s¹
pozbawieni praw publicznych. Ma³oletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy
maj¹ ograniczon¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych, mog¹ jednak nale¿eæ do
stowarzyszeñ oraz korzystaæ z czynnego i biernego prawa wyborczego, przy
czym w sk³adzie zarz¹du stowarzyszenia wiêkszo�æ musz¹ stanowiæ osoby,
które posiadaj¹ pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych. Ma³oletni, którzy nie
maj¹ jeszcze 16 lat mog¹, za zgod¹ przedstawicieli ustawowych, nale¿eæ do
stowarzyszeñ wed³ug zasad wskazanych w ich statutach, ale bez prawa udzia-
³u w g³osowaniu na walnych zebraniach cz³onków, jak te¿ bez prawa korzy-
stania z czynnego i biernego prawa wyborczego do w³adz stowarzyszenia.
Wyj¹tkowo, w przypadku, gdy jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrze-
sza wy³¹cznie ma³oletnich, mog¹ oni wybieraæ oraz byæ wybierani do w³adz
tej jednostki.

Z kolei na gruncie art. 4 p.s. cudzoziemcy, którzy maj¹ miejsce zamieszka-
nia na terytorium RP mog¹ zrzeszaæ siê w stowarzyszeniach, zgodnie z prze-
pisami obowi¹zuj¹cymi obywateli polskich, a cudzoziemcy niemaj¹cy miej-

M. Augustyniak, Spo³eczeñstwo obywatelskie jako pod³o¿e funkcjonowania organizacji poza-
rz¹dowych, (w:) M. Falej, P. Majer, U. Szymañska (red.), Dzia³alno�æ organizacji pozarz¹do-
wych � 10 lat do�wiadczeñ. Pod rz¹dami ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i wolon-
tariacie, Olsztyn 2015, s. 21. Trzeci sektor tworz¹ przede wszystkim organizacje spo³eczne
oraz ró¿nego typu zrzeszenia osób fizycznych, a tak¿e inne osoby prawne, które nie s¹ na-
stawione na zysk podczas wype³niania swoich statutowych zadañ, J. Kawa, T. Opar, Wybra-
ne problemy tworzenia i funkcjonowania wspó³czesnej organizacji trzeciego sektora, (w:)
U. Szymañska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Perspektywy rozwoju sektora organi-
zacji pozarz¹dowych, Olsztyn 2015, s. 33.

7 Wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 9 kwietnia 2013 r., I ACa 1294/12, LEX
Nr 1313313.

8 Postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., II OZ 480/11, LEX Nr 1083757.
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sca zamieszkania na terytorium Polski mog¹ wstêpowaæ do stowarzyszeñ,
których statuty przewiduj¹ tak¹ mo¿liwo�æ. Ustawowe rozró¿nienie cudzo-
ziemców na tych, którzy maj¹ miejsce zamieszkania na terytorium RP
(art. 4 ust. 1 p.s.) oraz niemaj¹cych miejsca zamieszkania na terytorium RP
(art. 4 ust. 2 p.s.) pozwala na postawienie tezy, ¿e ci drudzy korzystaj¹
z prawa zrzeszania siê w ograniczonym zakresie w porównaniu do tych pierw-
szych, którzy mog¹ zrzeszaæ siê w stowarzyszeniach jak obywatele polscy9.
Cudzoziemcy (maj¹cy miejsce zamieszkania w Polsce) na gruncie tego prze-
pisu mog¹ zrzeszaæ siê jak obywatele polscy tworz¹c OSP, czy te¿ wstêpowaæ
do nich � cudzoziemcy, którzy nie posiadaj¹ miejsca zamieszkania w Polsce
wstêpuj¹ do OSP, gdy statut Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przewiduje tak¹
mo¿liwo�æ (brak wykluczenia takich cudzoziemców w statucie nie przes¹dza
o mo¿liwo�ci ich wst¹pienia do OSP).

Osoby w liczbie co najmniej piêtnastu, które pragn¹ za³o¿yæ stowarzy-
szenie, uchwalaj¹ statut stowarzyszenia oraz wybieraj¹ komitet za³o¿yciel-
ski, co wprost wynika z art. 9 p.s.10 Jest to stowarzyszenie rejestrowe, które
z chwil¹ uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego uzyskuje osobo-
wo�æ prawn¹ i mo¿e rozpocz¹æ dzia³alno�æ, co z kolei okre�la art. 17 ust. 1
p.s. Stowarzyszenia s¹ zatem co do zasady, osobami prawnymi11. Od tej za-
sady ustawodawca zrobi³ wyj¹tek dla stowarzyszeñ zwyk³ych. Wed³ug
art. 40 p.s. uproszczon¹ form¹ stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwyk³e,
nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej. Osoby w liczbie co najmniej trzech, któ-
re pragn¹ za³o¿yæ stowarzyszenie zwyk³e, uchwalaj¹ regulamin dzia³alno-
�ci, okre�laj¹c w szczególno�ci jego nazwê, cel, teren i �rodki dzia³ania, sie-
dzibê, jak równie¿ przedstawiciela reprezentuj¹cego stowarzyszenie.
O utworzeniu stowarzyszenia zwyk³ego jego za³o¿yciele pisemnie informuj¹
w³a�ciwy, ze wzglêdu na przysz³¹ siedzibê stowarzyszenia, organ nadzoruj¹-
cy, podaj¹c jednocze�nie powy¿sze dane. Stowarzyszeniu zwyk³emu niew¹t-
pliwie przys³uguje zdolno�æ s¹dowa jako organizacji spo³ecznej, przy czym
legitymacjê procesow¹, a zatem zdolno�æ do czynno�ci procesowych posiada-
j¹ wy³¹cznie wszyscy cz³onkowie tego stowarzyszenia. Przedstawiciel okre-
�lony w regulaminie stowarzyszenia zwyk³ego mo¿e je reprezentowaæ, je¿eli

9 A. Radwan, Wolno�æ zrzeszania siê cudzoziemców wed³ug prawa polskiego, wspólno-
towego oraz postulatów polityki prawa, �Pañstwo i Prawo� 2005, Nr 5, s. 57.

10 Górna granica liczby osób, które podejmuj¹ czynno�ci celem powo³ania stowarzy-
szenia nie jest w p.s. okre�lona, P. Sarnecki, Prawo�, s. 47.

11 Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2012 r., I CSK 234/12, LEX Nr 1307997. Stowarzysze-
nia pe³ni¹ szereg wa¿nych zadañ spo³ecznie u¿ytecznych, a jako osoby prawne mog¹ sku-
teczniej reprezentowaæ swoich cz³onków, a tak¿e na odpowiednim poziomie realizowaæ pod-
jête cele, M. Karpiuk, Stowarzyszenia i fundacje jako organizacje po¿ytku publicznego
urzeczywistniaj¹ce zasadê wolno�ci zrzeszania siê i prawo czynnego organizowania ¿ycia
publicznego w demokratycznym pañstwie, �Administracja i Zarz¹dzanie� 2007, Nr 4, s. 17.
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pozostali cz³onkowie stowarzyszenia upowa¿ni¹ go do tego w nale¿ytej for-
mie prawnej12.

Najwa¿niejsz¹ grupê stowarzyszeñ stanowi¹ stowarzyszenia rejestrowe,
przy czym swoboda powo³ywania przez obywateli swoich organizacji mo¿e
przybieraæ postaæ stowarzyszeñ zwyk³ych. Stowarzyszenia zwyk³e jest o wiele
³atwiej za³o¿yæ, w mniejszym stopniu poddane s¹ nadzorowi, jednak posia-
daj¹ mniejsze uprawnienia13 . W zwi¹zku z powy¿szym stowarzyszenia tego
rodzaju odgrywaj¹ mniejsz¹ rolê spo³eczn¹. Nie mniej jednak nawet stowa-
rzyszenia zwyk³e stanowi¹ element partycypacji spo³ecznej w ¿yciu publicz-
nym i inicjatywê tego rodzaju nale¿y oceniaæ pozytywnie, gdy¿ stanowi ona
realizacjê zasady demokracji, w ramach której obywatele maj¹ realny wp³yw
na kszta³towanie polityki pañstwa czy samorz¹du terytorialnego.

21.2.21.2.21.2.21.2.21.2. WWWWWodne Ochotnicze Podne Ochotnicze Podne Ochotnicze Podne Ochotnicze Podne Ochotnicze Pogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zosta³o powo³ane w celu wyko-
nywania ratownictwa wodnego, w ramach którego podejmowane s¹ dzia³a-
nia ratownicze, polegaj¹ce min. na: 1) przyjêciu zg³oszenia o wypadku, b¹d�
te¿ zagro¿eniu; 2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzêtem
ratunkowym; 3) udzielaniu pierwszej pomocy o charakterze kwalifikowa-
nym; 4) zabezpieczeniu miejsca wypadku, czy te¿ zagro¿enia; 5) ewakuacji
osób z miejsca, które stanowi zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia; 6) transpor-
cie osób, które uleg³y wypadkowi, b¹d� które s¹ nara¿one na niebezpieczeñ-
stwo utraty ¿ycia lub zdrowia na obszarze wodnym, tam, gdzie jest mo¿liwe
podjêcie w³a�ciwych medycznych czynno�ci ratunkowych przez jednostki
systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego, po wcze�niejszym uzgod-
nieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego; 7) poszukiwaniu osób, które zaginê³y na obszarze
wodnym14. Nie jest to katalog zamkniêty dzia³añ ratowniczych podejmowa-
nych przez WOPR. Dzia³ania te jednak maj¹ charakter podstawowy i s¹
podejmowane najczê�ciej.

Wed³ug art. 14 ust. 1 u.b.w. WOPR jako podmiot uprawniony do wyko-
nywania ratownictwa wodnego: 1) organizuje, kieruje, koordynuje oraz pro-
wadzi bezpo�rednio dzia³ania ratownicze w ramach ratownictwa wodnego;
2) prowadzi dzia³alno�æ profilaktyczn¹ oraz edukacyjn¹, która dotyczy bez-
pieczeñstwa na obszarach wodnych; 3) prowadzi dokumentacjê dzia³añ ra-

12 Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2015 r., II OSK 1444/13, LEX Nr 1652901.
13 P. Sarnecki, Prawo�, s. 81.
14 Art. 13 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na

obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.).
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towniczych w ramach ratownictwa wodnego, w tym tak¿e rejestr dzia³añ
ratowniczych; 4) ujawnia zagro¿enia odnosz¹ce siê do bezpieczeñstwa osób
przebywaj¹cych na obszarach wodnych; 5) przekazuje informacjê o zagro¿e-
niach dla bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych w³a-
�ciwej radzie gminy. Powy¿sze zadania i kompetencje WOPR wykonuje
w ramach prowadzenia dzia³añ ratowniczych, które m.in. polegaj¹ na orga-
nizowaniu, jak te¿ udzielaniu pomocy osobom, które uleg³y wypadkowi, b¹d�
te¿ s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia na obszarze
wodnym.

Kierowanie dzia³aniami ratowniczymi w ramach ratownictwa wodnego,
jako zadanie WOPR, doznaje uszczerbku w przypadku zdarzeñ, w powi¹za-
niu z którymi prowadzone s¹ równie¿ dzia³ania dotycz¹ce gaszenia po¿arów,
ratownictwa chemicznego, ekologicznego, b¹d� te¿ technicznego. Do kiero-
wania tego rodzaju dzia³aniami, wed³ug art. 14 ust. 1 u.b.w., uprawniony
jest kieruj¹cy dzia³aniem ratowniczym prowadzonym przez jednostki ochro-
ny przeciwpo¿arowej.

Ustawodawca w art. 15 ust. 1 u.b.w. uprawnia WOPR do organizowania
i prowadzenia szkolenia ratowników wodnych oraz instruktorów w zakresie
ratownictwa wodnego, jak te¿ psów ratowniczych wraz z ich przewodnika-
mi. Szkolenia ratowników wodnych oraz instruktorów w zakresie ratownic-
twa wodnego obejmuj¹ zarówno czê�æ teoretyczn¹, jak te¿ praktyczn¹. Zajê-
cia teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych prowadzone s¹
przez ratownika wodnego, posiadaj¹cego co najmniej trzyletnie do�wiadcze-
nie w wykonywaniu dzia³añ ratowniczych, jak równie¿ aktualn¹ wiedzê
i umiejêtno�ci z zakresu objêtego ramowym programem oraz odpowiednie
przygotowanie pedagogiczne, b¹d� instruktor posiadaj¹cy w³a�ciwe przygo-
towanie pedagogiczne. W przypadku zajêæ teoretycznego i praktycznego szko-
lenia instruktorów, to prowadzi je ratownik wodny lub instruktor, który po-
siada co najmniej dwunastomiesiêczne do�wiadczenie szkoleniowe z zakresu
ratownictwa wodnego, jak równie¿ aktualn¹ wiedzê i umiejêtno�ci ze sfery
objêtej ramowym programem szkolenia oraz stosowne przygotowanie peda-
gogiczne15.

Do obowi¹zków ratowników wodnych, na gruncie art. 16 u.b.w., nale¿y
nie tylko wykonywanie dzia³añ ratowniczych, lecz tak¿e: 1) obserwowanie
wyznaczonego obszaru wodnego, jak te¿ niezw³oczne reagowanie na ka¿dy
sygna³ dotycz¹cy wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
zapobieganie skutkom zagro¿eñ; 2) przegl¹d stanu urz¹dzeñ oraz sprzêtu,
który jest wykorzystywany do ratownictwa wodnego; 3) okre�lanie g³êboko-

15 § 2�3 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie szkoleñ w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r., poz. 747).
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�ci wyznaczonego obszaru wodnego; 4) kontrola stanu urz¹dzeñ, jak te¿ sprzê-
tu, zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo osób p³ywaj¹cych, k¹pi¹cych siê, upra-
wiaj¹cych sport lub rekreacjê; 5) wywieszanie na maszcie flag informacyj-
nych; 6) sygnalizowanie naruszeñ zasad korzystania z wyznaczonego obszaru
wodnego, co w szczególno�ci dotyczy granicy strefy dla umiej¹cych p³ywaæ,
a w k¹pieliskach tak¿e nadchodz¹cej burzy, za po�rednictwem urz¹dzeñ alar-
mowych; 7) reagowanie w przypadku naruszenia zasad korzystania z wy-
znaczonego obszaru wodnego; 8) wpisywanie na tablicy informacyjnej tem-
peratury wody, powietrza, jak równie¿ innych aktualnych informacji, w tym
dotycz¹cych m.in. nag³ych zmian warunków atmosferycznych; 9) niezw³ocz-
ne informowanie zarz¹dzaj¹cego obszarem wodnym, jak te¿ swojego prze³o-
¿onego o zagro¿eniach bezpieczeñstwa osób, które przebywaj¹ na obszarze
wodnym; 10) bie¿¹ce dokumentowanie prowadzonych dzia³añ ratowniczych.
Zakres obowi¹zków ratowników wodnych jest szerszy od wykonywanie dzia-
³añ ratowniczych wskazanych w art. 13 u.b.w., te wskazane w art. 16 u.b.w.
pozwalaj¹ na zapobieganie zagro¿eniom i tym samym podejmowaniu dzia-
³añ ratowniczych sensu stricte.

Ratownik wodny, który prowadzi dzia³ania ratownicze, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, która to ochrona zapewnio-
na jest na gruncie art. 18 u.b.w. Na gruncie przepisów karnych penalizowa-
ne jest m.in. naruszenie nietykalno�ci cielesnej funkcjonariusza publiczne-
go, jak równie¿ dopuszczenie siê czynnej napa�ci na niego.

Wed³ug art. 21 u.b.w. organizowanie oraz finansowanie dzia³añ ratowni-
czych na wyznaczonym obszarze wodnym nale¿y do zarz¹dzaj¹cego tym ob-
szarem. Zarz¹dzaj¹cy wyznaczonym obszarem wodnym mo¿e zleciæ organi-
zowanie, kierowanie i koordynowanie dzia³añ ratowniczych podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (w tym WOPR), co
czyni na podstawie umowy. Umowa ta ma charakter cywilnoprawny.

Jak stanowi art. 22 u.b.w. podmioty uprawnione do wykonywania ra-
townictwa wodnego: 1) wykonuj¹ zadania z zakresu ratownictwa wodnego;
2) organizuj¹ i prowadz¹ szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratow-
nictwa wodnego � czyni¹ to na podstawie zlecania realizacji zadañ publicz-
nych ze sfery u¿yteczno�ci publicznej, jako organizacje pozarz¹dowe. Zada-
nia te s¹ dofinansowywane przez wojewodów w ramach dotacji celowych,
które s¹ przyznawane z czê�ci bud¿etu pañstwa, której s¹ dysponentami.
Jednostki samorz¹du terytorialnego, na terenie których wykonywane jest
ratownictwo wodne mog¹ udzielaæ dotacji celowych na rzecz WOPR (w tym
tak¿e innym podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wod-
nego) na realizacjê zadañ ratownictwa wodnego, czy szkolenia ratowników
wodnych. W przypadku dotacji udzielanych przez samorz¹d terytorialny
i wojewodê, mo¿e zostaæ pominiêty otwarty konkurs ofert. Dotacje te mog¹
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byæ udzielane na: 1) utrzymanie gotowo�ci ratowniczej; 2) prowadzenie dzia-
³añ ratowniczych; 3) organizowanie, jak te¿ prowadzenie szkoleñ ratowni-
ków wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników; 4) utrzymanie
gotowo�ci operacyjnej sprzêtu ratowniczego; 5) prowadzenie dokumentacji
wypadków16 . Zasad¹ jest, ¿e finansowanie podejmowanych przez WOPR
dzia³añ ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym nale¿y do zarz¹-
dzaj¹cego tym obszarem, nie mniej jednak partycypowaæ w kosztach mo¿e
równie¿ administracja publiczna. Form¹ partycypacji finansowej w kosztach
dzia³añ ratowniczych jest dotacja celowa. Jednak w przypadku dofinanso-
wania przez ministra w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych szkolenia ratow-
ników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego ustawodawca nie rozstrzy-
ga o jej formie prawnej.

21.3.21.3.21.3.21.3.21.3. Górskie Ochotnicze PGórskie Ochotnicze PGórskie Ochotnicze PGórskie Ochotnicze PGórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkoweogotowie Ratunkowe

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mo¿e wykonywaæ ratownic-
two górskie, w ramach którego podejmowane s¹ dzia³ania ratownicze pole-
gaj¹ce m.in. na: 1) przyjêciu zg³oszenia o wypadku, czy innym zdarzeniu;
2) dotarciu na miejsce wypadku wraz z wyposa¿eniem ratowniczym; 3) udzie-
leniu pierwszej pomocy o charakterze kwalifikowanym; 4) zabezpieczeniu
oraz ewakuacji osób, które przebywaj¹ w górach z terenów stanowi¹cych
zagro¿enie dla ¿ycia oraz zdrowia; 5) transporcie osób, które uleg³y wypad-
kowi, b¹d� te¿ s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia
tam, gdzie jest mo¿liwe podjêcie medycznych czynno�ci ratunkowych przez
jednostki systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne, po wcze�niejszym
uzgodnieniu miejsca przekazania osoby, której udzielono pomocy w ramach
przeprowadzanych dzia³añ ratowniczych, z dyspozytorem jednostki systemu
Pañstwowe Ratownictwo Medyczne; 6) poszukiwaniu osób, które zaginê³y
w górach; 7) transporcie zw³ok z gór17. Dzia³ania ratownicze okre�lone
w art. 6 u.b.r.g. maj¹ charakter przyk³adowy, ustawodawca i s³usznie, nie
reprezentuje podej�cia kazuistycznego. Po przyjêciu zg³oszenia nastêpuje ci¹g
czynno�ci, które GOPR wykonuje w ramach ratownictwa górskiego. Kolej-
no�æ czynno�ci opisanych w tym przepisie nie jest przypadkowa, nastêpuj¹
one kolejno po sobie.

Wed³ug art. 7 ust. 1 u.b.r.g. podmioty uprawnione do wykonywania ra-
townictwa górskiego (w tym GOPR): 1) organizuj¹, kieruj¹, koordynuj¹, jak

16 Zob. tak¿e: M. Karpiuk, Miejsce�, s. 154.
17 Art. 6 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach

i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241 ze zm.).
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te¿ bezpo�rednio prowadz¹ dzia³ania ratownicze w sferze ratownictwa gór-
skiego; 2) organizuj¹ oraz prowadz¹ szkolenia ratowników górskich i nar-
ciarskich, jak równie¿ psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, ³¹cznie
z ich przewodnikami; 3) nadaj¹ uprawnienia ratownicze oraz instruktorskie
w zakresie ratownictwa górskiego, ratownictwa narciarskiego, czy te¿ ra-
townictwa z u¿yciem psów oraz ratownictwa podwodnego w akwenach gór-
skich i jaskiniach; 4) prowadz¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ dzia³añ ratowni-
czych w zakresie ratownictwa górskiego, w tym rejestr dzia³añ ratowniczych;
5) prowadz¹ dzia³alno�æ profilaktyczn¹ oraz edukacyjn¹, która dotyczy bez-
pieczeñstwa w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich. W³a-
�ciwo�æ ochotniczych jednostek ratowniczych � GOPR umiejscowiona jest
w sferze organizowania oraz udzielania pomocy osobom, które uleg³y wy-
padkowi, b¹d� te¿ s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdro-
wia w górach, czy na zorganizowanych terenach narciarskich.

GOPR, jak wynika z art. 7 ust. 2 u.b.r.g., mo¿e równie¿ w szczególno�ci:
1) prowadziæ ewakuacjê osób z kolei linowych, które s¹ przeznaczone do trans-
portu osób; 2) zabezpieczaæ imprezy sportowe oraz imprezy turystyczne na
wniosek organizatora imprezy, co odbywa siê w zakresie ratownictwa gór-
skiego i narciarskiego; 3) wydawaæ, na wniosek organu jednostki samorz¹du
terytorialnego, dyrektora parku narodowego lub krajobrazowego, b¹d� te¿
zarz¹dzaj¹cego zorganizowanym terenem narciarskim, osoby fizycznej, oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowo�ci prawnej
prowadz¹cej dzia³alno�æ w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki opinie,
które dotycz¹ dotycz¹ce warunków bezpieczeñstwa osób, które uprawiaj¹
sport, rekreacjê lub turystykê w górach, czy na zorganizowanych terenach
narciarskich; 4) organizowaæ, kierowaæ, koordynowaæ, jak równie¿ bezpo-
�rednio prowadziæ dzia³ania ratownicze na zorganizowanych terenach nar-
ciarskich, co podmioty te czyni¹ na podstawie umowy z zarz¹dzaj¹cym zor-
ganizowanym terenem narciarskim; 5) organizowaæ i prowadziæ szkolenia
wysoko�ciowe z ewakuacji osób z unieruchomionych kolei linowych, które to
koleje przeznaczone s¹ do transportu osób, w szczególno�ci dla pracowników
zorganizowanych terenów narciarskich, na których powy¿sze urz¹dzenia siê
znajduj¹; 6) prowadziæ rejestr wypadków na zorganizowanym terenie narciar-
skim, na podstawie upowa¿nienia, którego udziela zarz¹dzaj¹cy zorganizowa-
nym terenem narciarskim; 7) braæ udzia³ w dzia³aniach ratowniczych poza
obszarem gór, uwzglêdniaj¹c przy tym szczególne znaczenie klêsk ¿ywio³o-
wych oraz katastrof, na wezwanie w³a�ciwych s³u¿b i sztabów kryzysowych;
8) organizowaæ, jak równie¿ prowadziæ szkolenia dla osób uprawiaj¹cych sport,
rekreacjê lub turystykê w górach oraz na zorganizowanych terenach narciar-
skich, podkre�laj¹c przy tym zagadnienia bezpieczeñstwa. Zadania i kompe-
tencje z art. 7 ust. 2 u.b.r.g. nie maj¹ charakteru wyczerpuj¹cego. Stanowi¹
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one uszczegó³owienie i rozszerzenie katalogu zawartego w art. 7 ust. 1 u.b.r.g.
Na podstawie art. 11 ust. 1 u.b.r.g. ratownik górski, jak te¿ ratownik

narciarski przy wykonywaniu dzia³añ ratowniczych korzysta z ochrony prze-
widzianej dla funkcjonariuszy publicznych18.

W przypadku gdy wykonywane przez ratownika górskiego, jak równie¿
ratownika narciarskiego dzia³ania ratownicze polegaj¹ na udzieleniu pierw-
szej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjêciu medycznych czyn-
no�ci ratunkowych, jak wynika z art. 11 ust. 2 u.b.r.g., posiada on ustawowe
przyzwolenie dotycz¹ce mo¿liwo�ci po�wiêcenia dóbr osobistych innej osoby,
(innych ni¿ ¿ycie lub zdrowie), a tak¿e dóbr maj¹tkowych, w zakresie,
w jakim jest to konieczne z punktu widzenia ratowania ¿ycia lub zdrowia
osoby, która znajduje siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego. Ratowa-
nie ¿ycia lub zdrowia osoby stanowi cel ratownictwa górskiego oraz ratow-
nictwa narciarskiego, a je¿eli zachodzi przes³anka stanu nag³ego zagro¿enia
zdrowotnego to przy udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej
pomocy lub podjêciu medycznych czynno�ci ratunkowych mo¿na po�wiêciæ
dobra osobiste innej osoby, poza ¿yciem lub zdrowiem, a tak¿e dobra maj¹t-
kowe, przy zachowaniu dodatkowego warunku, jakim jest niezbêdno�æ inge-
rencji w te dobra (osobiste oraz maj¹tkowe) ze wzglêdu na ochronê innych
dóbr, jakimi s¹ ¿ycie i zdrowie.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 u.b.r.g. wykonywanie zadañ z zakresu ratow-
nictwa górskiego przez GOPR, czy te¿ inne podmioty uprawnione do wyko-
nywania ratownictwa górskiego nastêpuje na podstawie powierzenia im re-
alizacji zadañ publicznych, jako organizacjom pozarz¹dowym w zakresie
okre�lonym w umowie. Zakres podejmowanych dzia³añ w ramach ratownic-
twa górskiego determinuje zatem umowa, jako forma cywilnoprawna, na
której podstawie strony usytuowane wzglêdem siebie równorzêdnie okre�la-
j¹ wzajemne prawa i obowi¹zki.

Co do zasady, jak wynika z art. 17 ust. 2 u.b.r.g., zadania z zakresu
ratownictwa górskiego s¹ powierzane, jak te¿ finansowane przez ministra
w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych w ramach dotacji celowych przyznawa-
nych z czê�ci bud¿etu pañstwa, której jest dysponentem. Niemniej jednak
na podstawie art. 17 ust. 3 u.b.r.g. jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹
udzielaæ dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratow-
nictwa górskiego na finansowanie zadañ w zakresie ratownictwa górskiego,
jednak tylko tych, które nie zosta³y objête umow¹ powierzaj¹c¹ im wykony-
wanie zadañ publicznych.

18 Zob. tak¿e: J. Stelmasiak, L. Bielecki, Organizacje spo³eczne w zakresie bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015,
s. 352.
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Zadania, które s¹ finansowane z dotacji celowych, wed³ug 17 ust. 6 u.b.r.g.
obejmuj¹: 1) utrzymanie gotowo�ci ratowniczej; 2) prowadzenie dzia³añ ra-
towniczych; 3) organizowanie, jak równie¿ prowadzenie szkoleñ ratowników
górskich oraz psów ratowniczych, w tym m.in. psów lawinowych; 4) opraco-
wywanie, jak równie¿ udostêpnianie komunikatu lawinowego; 5) utrzyma-
nie �mig³owca ratowniczego wraz z za³og¹ lotniczo-techniczn¹, który jest
w dyspozycji GOPR lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania
ratownictwa górskiego, a zosta³ przeznaczonego w szczególno�ci do wykony-
wania dzia³añ ratownictwa górskiego w Tatrach, jak te¿ na terenie po³u-
dniowej Ma³opolski; 6) prowadzenie dokumentacji wypadków. Dzia³ania te,
jak stanowi art. 17 ust. 8 u.b.r.g., realizowane s¹ w drodze: 1) utrzymania
kadry ratowników górskich zawodowych oraz ochotników, jak te¿ ich szkole-
nia; 2) zakupu oraz utrzymania obiektów, jak te¿ ich wyposa¿enia; 3) zaku-
pu oraz utrzymania �rodków transportu, jak i ³¹czno�ci; 4) wyposa¿ania ra-
towników górskich w sprzêt, jak równie¿ ekwipunek; 5) zakupu oraz
utrzymania sprzêtu ratowniczego; 6) utrzymania obs³ugi administracyjnej;
7) prowadzenia dzia³añ o charakterze profilaktycznym, które maj¹ na celu
zapobieganie wypadkom. Ustawodawca w art. 17 ust. 6 u.b.r.g. zawar³ kata-
log dotowanych zadañ, uszczegó³owiaj¹c jednocze�nie w art. 17 ust. 8 u.b.r.g.
co w ich ramach jest finansowane.

Na skutek ci¹g³ego rozwoju cywilizacyjnego wystêpuje potrzeba dosko-
nalenia nowych form ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, a bez
w¹tpienia jedn¹ z takich form stale siê rozwijaj¹cych jest m.in. ratownictwo
górskie19. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego,
w tym GOPR i TOPR jako struktury spo³eczne mog¹ stanowiæ modelowy
przyk³ad wa¿nych, a zarazem dynamicznych form ochrony przed zagro¿e-
niami.

19 A. Gronkiewicz, A. Zió³kowska, Spo³eczne formy wspierania administracji publicz-
nej w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) P. Stanisz, M. Czuryk, K. Osta-
szewski, J. �wiêcki (red.), Sprawno�æ a legalno�æ dzia³ania administracji publicznej w sfe-
rze ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, Lublin 2014, s. 659.
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Przeprowadzona w niniejszej monografii analiza prawnych podstaw bez-
pieczeñstwa pañstwa (Rzeczypospolitej Polskiej) daje podstawê do sformu-
³owania szeregu krytycznych spostrze¿eñ. Na poziomie konstytucyjnym po-
dzia³ zadañ i kompetencji organów pañstwowych w obszarze bezpieczeñstwa
zosta³ przeprowadzony do�æ logicznie. Pierwszorzêdna rola w jego utrzyma-
niu nale¿y do Rady Ministrów � organu opieraj¹cego swoj¹ dzia³alno�æ na
zaufaniu cia³a przedstawicielskiego (parlamentu). Wspomagana jest ona
indywidualnym zakresem w³a�ciwo�ci szefa rz¹du oraz poszczególnych mi-
nistrów, zw³aszcza Ministra Obrony Narodowej i ministra w³a�ciwego do
spraw wewnêtrznych. Prezydent natomiast pe³ni rolê stra¿nika bezpieczeñ-
stwa pañstwa. Poprzez wykorzystywanie przyznanych mu kompetencji na
Prezydencie ci¹¿y obowi¹zek usuwania wszelkich niebezpieczeñstw, które
zagra¿a³yby normalnemu funkcjonowaniu pañstwa.

Ten klarowny obraz doznaje uszczerbku w zakresie ustalenia zasad
zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi RP, które s¹ podstawowym narzê-
dziem s³u¿¹cym ochronie niepodleg³o�ci i bezpieczeñstwa pañstwa. Zwierzch-
nictwo Prezydenta nad Si³ami Zbrojnymi ma w du¿ej mierze charakter sym-
boliczny, a ka¿dym razie nie mo¿na z niego wyprowadzaæ kompetencji
w³adczych. W czasie pokoju Prezydent sprawuje najwy¿sze zwierzchnictwo
nad Si³ami Zbrojnymi za po�rednictwem Ministra Obrony Narodowej. Ca³ko-
wicie natomiast niejasny jest � z punktu widzenia konstytucyjnego � obraz
owego zwierzchnictwa w czasie wojny, z racji na konieczno�æ powo³ania Naczel-
nego Dowódcy Si³ Zbrojnych. Model przyjêty przez ustawodawcê, tj. bezpo�red-
niej podleg³o�ci Naczelnego Dowódcy Prezydentowi z pominiêciem Ministra
Obrony Narodowej, stanowi naruszenie art. 26 ust. 2 Konstytucji, gdy¿ unie-
mo¿liwia Sejmowi kontrolowanie dzia³alno�ci Si³ Zbrojnych w czasie wojny.

Takich problemów zasadniczej natury nie stwierdzono w odniesieniu do
innych wa¿nych instytucji s³u¿¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa pañstwa,
zw³aszcza s³u¿b specjalnych. Otwartym pytaniem jednak pozostaje, czy za-
kres kompetencji funkcjonariuszy pañstwowych nie jest zbyt obszerny, czy
naprawdê musi istnieæ w demokratycznym pañstwie prawnym tak wiele
s³u¿b dysponuj¹cych mo¿liwo�ci¹ ingerencji w podstawowe wolno�ci i prawa
cz³owieka i obywatela, czy dziêki temu obywatel mo¿e czuæ siê bezpiecznie
w swoim pañstwie.

Zakończenie



306

Niepokoiæ musi równie¿ jako�æ przepisów prawnych okre�laj¹cych stan
bezpieczeñstwa pañstwa w okresie najwiêkszych zagro¿eñ, zw³aszcza w cza-
sie stanów nadzwyczajnych. O ile regulacja konstytucyjna nie budzi szcze-
gólnych kontrowersji, o tyle stan przepisów ustawowych mo¿na okre�liæ jako
zatrwa¿aj¹cy. Porównanie ustaw o stanach nadzwyczajnych uchwalonych
na podstawie przepisów rozdzia³u XI Konstytucji z ich poprzedniczkami obo-
wi¹zuj¹cymi w okresie re¿imu komunistycznego wskazuje na liczne podo-
bieñstwa, a niekiedy to¿same rozwi¹zania. Podobnie jak w przesz³o�ci oby-
watel mo¿e spodziewaæ siê np. internowania, bez mo¿liwo�ci ochrony swoich
praw przed w³a�ciwym s¹dem.

Jeszcze gorzej wygl¹da kwestia obrony pañstwa w czasie wojny. Ostatnie
zmiany ustawodawcze spowodowa³y oderwanie zwi¹zku obrony pañstwa od
instytucji stanu wojennego, bez liczenia siê z unormowaniami konstytucyjnymi
w tej mierze (fakt, ¿e niezwykle skromnymi i trudno dekodowanymi). W efekcie
dopuszcza ustawodawca taki stan rzeczy, ¿e na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bêd¹ toczy³y siê dzia³ania wojenne, a pañstwo bêdzie dzia³a³o �nor-
malnie�, tzn. bez wprowadzenia stanu wojennego. Sytuacja obywatela, który
w tych warunkach pozostawiony jest na ³askê i nie³askê w³adz wojskowych
kieruj¹cych siê doktryn¹ konieczno�ci wojennej, jest nie do pozazdroszczenia.

W efekcie autorzy niniejszej monografii dochodz¹ do wniosku, ¿e istnie-
je pilna potrzeba przegl¹du unormowañ regulacji normatywnych okre�laj¹-
cych stan bezpieczeñstwa pañstwa. Zakres kompetencji organów w³adzy
publicznej tym w obszarze powinien zostaæ zracjonalizowany i precyzyjnie
skonstruowany, z poszanowaniem Konstytucji RP jako aktu normatywnego
o najwy¿szej mocy prawnej. Inn¹ kwesti¹ jest potrzeba modyfikacji niektó-
rych przepisów konstytucyjnych, co mo¿e siê wi¹zaæ z szersz¹ dyskusj¹ nad
kierunkiem ewolucji ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie
w³a�ciwy nacisk po³o¿ony zostanie na sferê bezpieczeñstwa.

W¹tpliwo�ci wystêpuj¹ce w sferze bezpieczeñstwa pañstwa budzi nie
tylko jako�æ prawa, jego konstytucyjno�æ, ale równie¿ jego dynamika. Za-
kres zadañ i kompetencji jest nie tylko zmieniany, ale równie¿ przekazywa-
ny coraz to innym podmiotom, przy czym tak¿e siê dubluje. Zmianom (nie
zawsze s³usznym) podlegaj¹ te¿ same podmioty w³a�ciwe w sprawach bez-
pieczeñstwa, zarówno tym o charakterze organizacyjnym, jak te¿ ustrojo-
wym. Powy¿sze nie s³u¿y zachowaniu standardów bezpieczeñstwa demokra-
tycznego pañstwa prawnego.

Ma³gorzata Czuryk
Katarzyna Dunaj

Miros³aw Karpiuk
Krzysztof Prokop



307

Publikacje zwarte
Adamczyk R., Walczuk K., Stra¿ Graniczna i Biuro Ochrony Rz¹du jako formacje podleg³e Mini-

strowi Spraw Wewnêtrznych w systemie bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Karpiuk, K. Wal-
czuk (red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2013.

Augustyniak M., Spo³eczeñstwo obywatelskie jako pod³o¿e funkcjonowania organizacji pozarz¹-
dowych, (w:) M. Falej, P. Majer, U. Szymañska (red.), Dzia³alno�æ organizacji pozarz¹do-
wych � 10 lat do�wiadczeñ. Pod rz¹dami ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i wolon-
tariacie, Olsztyn 2015.

Ba³a P., Ustrojowe regulacje obronno�ci Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) P. Ba³a (red.), Prawo obronne
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

Ba³a P., Stan wojny i stan wojenny w polskim prawie ustrojowym, (w:) M. Fa³dowska, A. Wielom-
ski (red.), Bezpieczeñstwo we wspó³czesnej my�li politycznej, Warszawa 2015.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Bladoszewska M., Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeñstwo wewnêtrzne, (w:) R. Socha, M. Ko-

ziñski (red.), Bezpieczeñstwo pañstwa, S³upsk 2013.
Böckenförde E.W., Kryzys w porz¹dku prawnym: stan wyj¹tkowy, (w:) K. Michalski (red.), O kryzy-

sie, Warszawa 1990.
Bojarowicz T., Policja w systemie bezpieczeñstwa narodowego, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski,

W.T. Modzelewski, J. Wiêc³awski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeñstwa narodowego,
Olsztyn 2015.

Bojarski K., Pozycja i zadania samorz¹du terytorialnego w zakresie zarz¹dzania kryzysowego,
(w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warszawa 2011.

Bo¿ek M., S³u¿by specjalne oraz kryteria ich klasyfikacji na gruncie polskiego ustawodawstwa,
(w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz
publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.

Bo¿ek M., Usytuowanie s³u¿b specjalnych w systemie organów pañstwowych, (w:) M. Bo¿ek,
M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz publicznych.
Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.

Bo¿ek M., Zasady dzia³ania organów w³adzy wykonawczej w stanach nadzwyczajnych, (w:) R. Szy-
nowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle
prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warszawa 2011.

Breczko A., Cele pañstwa i zasadnicze kierunki jego dzia³ania, (w:) G. Kryszeñ (red.), Wprowa-
dzenie do nauk o pañstwie i prawie, Bia³ystok 2004.

Brzeziñski M., Konstytucjonalizacja pozycji ustrojowej parlamentu w sytuacjach szczególnych
zagro¿eñ pañstwa, (w:) T. Mo³dawa, J. Szymanek (red.), Parlamentaryzm w �wiecie wspó³-
czesnym. Miêdzy ide¹ a rzeczywisto�ci¹, Warszawa 2011.

Brzeziñski M., Rodzaje bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) S. Sulowski, M. Brzeziñski (red.), Bezpie-
czeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

Brzeziñski M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
Chmaj M., Mistygacz M., Szymanek J., Ministrowie, (w:) B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkie-

wicz (red.), Administracja publiczna, t. I, Ustrój administracji pañstwowej centralnej. Ko-
mentarz, Warszawa 2012.

Bibliografia



308

Ciapa³a J., Formy aktów urzêdowych i instytucja kontrasygnaty w kontek�cie pozycji konstytucyj-
nej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej � wybrane zagadnienia, (w:) R. Balicki, M. Master-
nak-Kubiak (red.), W s³u¿bie dobru wspólnemu. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profeso-
rowi Januszowi Trzciñskiemu, Warszawa 2012.

Complak K., Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach pañstwa?, (w:) L. Gar-
licki, A. Szmyt (red.), Sze�æ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do�wiadczenia i inspi-
racje, Warszawa 2003.

Complak K., Magiczna rzeczywisto�æ w Konstytucji RP, (w:) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.),
Ustroje: historia i wspó³czesno�æ. Polska � Europa � Ameryka £aciñska. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013.

Complak K., Stany nadzwyczajne á la française oraz á la polonaise, (w:) R. Mojak, W. Skrzyd³o
(red.), Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu pañstw wspó³czesnych. Ksiêga ju-
bileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesiêciolecie urodzin, Lublin
2014.

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007.
Czajowski J., Uwagi o zwierzchnictwie Prezydenta RP nad si³ami zbrojnymi, (w:) Ci¹g³o�æ a zmiana

w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej i Euro-
py �rodkowej, Kraków 2002.

Czajowski J., Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Si³ami Zbrojnymi w �wietle praktyki stosowa-
nia Konstytucji RP z 1997 r., (w:) M. Grzybowski (red.), System rz¹dów Rzeczypospolitej
Polskiej. Za³o¿enia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.

Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Komen-
tarz, Warszawa 2014.

Czuryk M., Nadzór i kontrola dzia³alno�ci s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Kar-
piuk, J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz publicznych. Zagadnienia prawno-
ustrojowe, Warszawa 2014.

Czuryk M., Podstawy normatywne wprowadzenia, obowi¹zywania oraz zniesienia stanu wojenne-
go, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie,
Warszawa 2014.

Czuryk M., Prezes Rady Ministrów jako organ administracji bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Kar-
piuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2013.

Czuryk M., W³a�ciwo�æ Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w dzie-
dzinie bezpieczeñstwa publicznego, (w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeñ-
stwa publicznego, Warszawa 2013.

Czuryk M., Zakres dzia³ania Policji oraz obszary jej wspó³dzia³ania z innymi podmiotami, (w:)
M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo policyjne, Warszawa 2014.

Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Orzeszyna K., Wstêp, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk,
J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo policyjne, Warszawa 2014.

Dobkowski J., Generalna klauzula policyjna, (w:) J. Kasprzak, W. Cie�lak, I. Nowicka (red.), Mean-
dry prawa karnego i kryminalistyki. Ksiêga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanis³awa Pi-
kulskiego, Szczytno 2015.

Dobkowski J., Zasady organizacji Policji, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), S³u¿by i formacje mun-
durowe w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych u schy³ku XX w., Warszawa 2009.
Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.
Dudek D., Bezpieczeñstwo Rzeczypospolitej jako warto�æ konstytucyjna, (w:) L. Antonowicz (red.),

Bezpieczeñstwo Polski. Historia i wspó³czesno�æ, Lublin 2010.
Dudek D., Konstytucyjne podstawy ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) W. Lis

(red.), Bezpieczeñstwo pañstwa. Zagadnienia podstawowe, Lublin 2014.
Dudek D., Prezydent a rz¹d � rozdzia³ zadañ i kompetencji ustrojowych, (w:) M. Zubik (red.),

Dwadzie�cia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zak³a-
dów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19�21 czerwca 2009 r., Warszawa 2010.

Dunaj K., Kompetencje Prezydenta RP w sprawach obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa, (w:)
Rozwa¿ania nad problemami wspó³czesnych spo³eczeñstw demokratycznych, P³ock 2010.



309

Dunaj K., Konstytucyjne podstawy bezpieczeñstwa, (w:) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.),
Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ ogólna, Warszawa 2013..

Dunaj K., Miejsce i rola Ministra Obrony Narodowej w systemie kierowania bezpieczeñstwem
narodowym, (w:) W. Kitler (red.), Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Si³ Zbroj-
nych w systemie kierowania bezpieczeñstwem narodowym RP, Warszawa 2013.

Dunaj K., O specyficznych postaciach politycznej odpowiedzialno�ci prezydenta, (w:) A. Jamróz,
S. Bo¿yk (red.), Z zagadnieñ wspó³czesnych spo³eczeñstw demokratycznych, Bia³ystok 2006.

Dunaj K., Prawo krajowe reguluj¹ce dziedzinê bezpieczeñstwa politycznego, (w:) W. Kitler, M. Czu-
ryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ szczegó³owa,
Warszawa 2013.

Dunaj K., U¿ycie i pobyt Si³ Zbrojnych poza granicami pañstwa, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk (red.),
Prawo wojskowe, Warszawa 2015.

Dunaj K., Weimarski model prezydentury, Warszawa 2010.
Dunaj K., Zadania i kompetencje Rady Ministrów w sferze obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa,

(w:) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Wspó³czesne bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodo-
we. Uwarunkowania, relacje, zale¿no�ci, cz. I, Siedlce 2011.

Dzia³ocha K., O podziale kompetencji konstytucyjnych organów pañstwa w sprawach obronno�ci
i bezpieczeñstwa zewnêtrznego, (w:) J. Trzciñski (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrze-
gania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996.

Dziemidok-Olszewska B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej � w³adza wykonawcza, (w:) Z. Sze-
liga (red.), Organy w³adzy publicznej w �wietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin
2006.

Eckhardt K., Dopuszczalno�æ derogacji prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminacji
w czasie stanów nadzwyczajnych, (w:) H. Ziêba-Za³ucka, M. Kijowski (red.), Zasada równo�ci
w prawie. Konferencja naukowa Rzeszów, 16 pa�dziernika 2003 r., Rzeszów 2004.

Eckhardt K., Rozporz¹dzenie z moc¹ ustawy w �wietle art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 2 kwietnia 1997 r., (w:) J. Buczkowski, J. Pos³uszny (red.), Prawo � administracja
� gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, Przemy�l 2001.

Eckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemy�l�
�Rzeszów 2012.

Falecki J., Wspó³praca wojska ze s³u¿bami i administracj¹ publiczn¹ w niemilitarnych sytuacjach
kryzysowych, (w:) A. Osierda, B. Wi�niewski (red.), Wspó³praca s³u¿b porz¹dku publicznego
z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, Bielsko-Bia³a 2008.

Fehler W., Pojêcie i istota bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, (w:) £. Su³kowski, A. Marjañ-
ski (red.), Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem narodowym, £ód� 2009.

Fehler W., Wspó³czesne bezpieczeñstwo, Toruñ 2003.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I�V, Warszawa 1999�2007.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2015.
G¹ska M., Kompetencje organów w³adzy wykonawczej w dziedzinie obronno�ci pañstwa i si³ zbroj-

nych, Warszawa 2002.
Górka M., Rola ABW w polskiej polityce bezpieczeñstwa, (w:) M. Górka (red.), Wspó³czesne wy-

miary polskiej polityki bezpieczeñstwa, Warszawa 2015.
Gronkiewicz A., Zió³kowska A., Spo³eczne formy wspierania administracji publicznej w zakresie

bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. �wiêcki
(red.), Sprawno�æ a legalno�æ dzia³ania administracji publicznej w sferze ochrony porz¹dku
i bezpieczeñstwa publicznego, Lublin 2014.

Grosicki L., Zakres przedmiotowy bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, (w:) K. Grosicka,
L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeñstwa wewnêtrzne-
go pañstwa, Pu³tusk�Warszawa 2013.

Grzybowski M., Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich praktycznej realizacji (próba
typologii), (w:) M. Grzybowski (red.) System rz¹dów Rzeczypospolitej Polskiej. Za³o¿enia
konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.

Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i w³adza pañstwa ko�cielnego i �wieckiego, Warszawa
2005.



310

Ho³yst B., Bezpieczeñstwo w Europie w �wietle dokumentów unijnych, (w:) J. Kasprzak, W. Cie-
�lak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Ksiêga jubileuszowa
prof. zw. dra hab. Stanis³awa Pikulskiego, Szczytno 2015.

Iwulski J., Sanetra W. (red.), Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009.
Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeñstwa III RP, Warszawa 2003.
Jamróz A., Status konstytucyjny Prezydenta RP w �wietle funkcji okre�lonych w art. 126 Konsty-

tucji (propozycje wyk³adni), (w:) S. Bo¿yk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych,
Bia³ystok 2013.

Jaskiernia J., Akty normatywne w stanach nadzwyczajnych, (w:) A. Szmyt (red.), Konstytucyjny
system �róde³ prawa w praktyce, Warszawa 2005.

Jaskiernia J., Charakterystyka prawna funkcji Prezydenta RP czuwania nad przestrzeganiem
Konstytucji, (w:) P. Tuleja, M. Florczak-W¹tor, S. Kubas (red.), Prawa cz³owieka � spo³eczeñ-
stwo obywatelskie � pañstwo demokratyczne. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Paw³owi Sarneckiemu, Warszawa 2010.

Jasudowicz T., Granice korzystania z praw cz³owieka � rozwi¹zania Konstytucji RP na tle standar-
dów europejskich, (w:) C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
a cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruñ 1999.

Ja�kowska M., Wróbel A., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.
Karczmarczyk M., U¿ycie �rodków przymusu bezpo�redniego i broni palnej w aspekcie bezpie-

czeñstwa osobistego policjantów i innych uczestników zdarzeñ nadzwyczajnych, Szczytno
2007.

Karnowska-Werner M., Rola Stra¿y Granicznej w bezpieczeñstwie Rzeczypospolitej Polskiej, (w:)
T. Jemio³o, K. Rajchel (red.), Bezpieczeñstwo narodowe i zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce
w XXI wieku, Warszawa 2009.

Karpiuk M., Bezpieczeñstwo narodowe a miêdzynarodowe, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.),
Bezpieczeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzy-
narodowego, Warszawa 2011.

Karpiuk M., Bezpieczeñstwo jako instytucja konstytucyjna. Zarys problematyki, (w:) W. Gizicki
(red.), Wybrane problemy bezpieczeñstwa globalnego po zimnej wojnie, Lublin 2015.

Karpiuk M., Instytucja obrony cywilnej, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczy-
pospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Kszta³towanie siê instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.
Karpiuk M., Miejsce samorz¹du terytorialnego w przestrzeni bezpieczeñstwa narodowego, War-

szawa 2014.
Karpiuk M., Ochrona przeciwpo¿arowa w systemie gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo powszechne

i jednostkowe, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), S³u¿by i formacje mundurowe w systemie
bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.

Karpiuk M., Prawne podstawy bezpieczeñstwa, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski, W.T. Modzelew-
ski, J. Wiêc³awski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeñstwa narodowego, Olsztyn 2015.

Karpiuk M., S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego, (w:) M. Czuryk,
W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014.

Karpiuk M., S³u¿ba Wywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego, (w:) M. Czuryk,
W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Struktura organizacyjna Policji, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orze-
szyna (red.), Prawo policyjne, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej w czasie stanów nadzwyczaj-
nych � ujêcie normatywne, (w:) W. Kitler (red.), Minister Obrony Narodowej i Naczelny
Dowódca Si³ Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeñstwem narodowym RP, Warszawa
2013.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rz¹dowej w sferze bezpieczeñstwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Zakres dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Ko-
strubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe,
Warszawa 2014.



311

Karpiuk M., Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeñstwa narodowego, (w:) W. Kitler,
K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeñstwa narodowego RP. Wybrane problemy, War-
szawa 2014.

Karpiuk M., Zasady oraz warunki wydawania (cofania) pozwoleñ na broñ, (w:) J. Piêta, B. Purski
(red.), Wspó³czesne dylematy bezpieczeñstwa � uwarunkowania zewnêtrzne i wewnêtrzne,
Warszawa 2012.

Karpiuk M., ¯andarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porz¹dkowe w sferze wykonywania
zadañ z zakresu bezpieczeñstwa i obronno�ci, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obron-
ne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Orzeszyna K., Wstêp, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpieczeñstwo narodo-
we Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014.

Kasiñski M., Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej wspó³czesnego pañstwa, (w:)
P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. �wiêcki (red.), Sprawno�æ a legalno�æ dzia³ania
administracji publicznej w sferze ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, Lublin
2014.

Kaszuba M., Regulacje stanów nadzwyczajnych, (w:) P. Ba³a (red.), Prawo obronne Rzeczypospo-
litej Polskiej, Warszawa 2014.

Kawa J., Opar T., Wybrane problemy tworzenia i funkcjonowania wspó³czesnej organizacji trze-
ciego sektora, (w:) U. Szymañska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Perspektywy roz-
woju sektora organizacji pozarz¹dowych, Olsztyn 2015.

Kitler W., Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, War-
szawa 2011.

Kitler W., Dzia³ania na rzecz zbudowania systemu zarz¹dzania kryzysowego, (w:) J. Gryz, W. Kitler
(red.), System reagowania kryzysowego, Toruñ 2007.

Kitler W., Istota zarz¹dzania kryzysowego, (w:) J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania
kryzysowego, Toruñ 2007.

Kitler W., Pojêcie bezpieczeñstwa, (w:) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne
bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ ogólna, Warszawa 2013.

Kopacz Z., Zarys postêpowania dowodowego w sprawach wydawania pozwoleñ na broñ paln¹,
(w:) D.R. Kijowski, A. Miruæ, P.J. Suwaj A. Su³awko-Karetko (red.), Kryzys prawa admini-
stracyjnego?, t. I, Jako�æ prawa administracyjnego, Warszawa 2012.

Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeñstwie, Warszawa 2012.
Kostrubiec J., Formy dzia³ania s³u¿b specjalnych, (w:) M. Bo¿ek, M. Czuryk, M. Karpiuk,

J. Kostrubiec, S³u¿by specjalne w strukturze w³adz publicznych. Zagadnienia prawnoustro-
jowe, Warszawa 2014.

Kostrubiec J., Niezespolona administracja graniczna, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec
(red.), Niezespolona administracja rz¹dowa, Warszawa 2011.

Kostrubiec R., Ograniczenia wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczaj-
nych w polskim porz¹dku konstytucyjnym, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpie-
czeñstwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014.

Kotowicz W., S³u¿by specjalne w Polsce, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski, W.T. Modzelewski,
J. Wiêc³awski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeñstwa narodowego, Olsztyn 2015.

Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012.
Kozielewicz W., S¹dy wyj¹tkowe w czasie wojny oraz postêpowanie karne wojenne � uwagi de lege

ferenda, (w:) K. Dunaj, M. Stepnowska (red.), Wymiar sprawiedliwo�ci w Si³ach Zbrojnych,
Warszawa 2014.

Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2008.
Kryszeñ G., System organów pañstwowych, (w:) G. Kryszeñ (red.), Wprowadzenie do nauk o pañ-

stwie i prawie, Bia³ystok 2004.
Kuca G., Zasada podzia³u w³adzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014.
Kucharski M., Rz¹dowe organy konsultacyjno-doradcze, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), In-

stytucje bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012.
Kucharski M., S³u¿by ochrony w³adz, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeñ-

stwa narodowego, Warszawa 2012.



312

Kulisz M.Z., Rola ministra � kierownika dzia³u administracji rz¹dowej w procesie zapewniania
bezpieczeñstwa pañstwa, (w:) M. Kubiak, M. Minkina (red.), Wspó³czesne bezpieczeñstwo
narodowe i miêdzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zale¿no�ci, cz. I, Siedlce 2011.

Kurzêpa B., Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa 2010.
Ku� B., ¯andarmeria Wojskowa i wojskowe organy porz¹dkowe, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk

(red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2015.
Lebowa D., Formacje umundurowane podleg³e Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Spraw

Wewnêtrznych, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015.

Lebowa D., Strategie dzia³ania RP w kontek�cie sytuacji kryzysowych, (w:) M. Zdyb, J. Stelma-
siak, K. Sikora (red.), Podstawowe p³aszczyzny zagro¿eñ bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Aspek-
ty materialnoprawne, Warszawa 2014.

Lis W., Bezpieczeñstwo wewnêtrzne i porz¹dek publiczny jako sfera dzia³ania administracji pu-
blicznej, Lublin 2015.

Liwo M., Status s³u¿b mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.
Lutostañski M., Podstawy bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studium pro-

blemów teoretycznych, Toruñ 2015.
Maj S., Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa 2010.
Majer P., Bezpieczeñstwo publiczne, (w:) A. ¯ukowski, M. Hartliñski, W.T. Modzelewski, J. Wiê-

c³awski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeñstwa narodowego, Olsztyn 2015.
Majer P., Misiuk A., Wstêp, (w:) P. Majer, A. Misiuk (red.), Policja a spo³eczeñstwo, Szczytno 1997.
Maslow A., Motywacja i osobowo�æ, Warszawa 2010.
Mi³kowski T., Funkcjonowanie s³u¿b porz¹dku i bezpieczeñstwa pañstwa w stanach nadzwyczaj-

nych, (w:) T. Mi³kowski (red.), Bezpieczeñstwo � powinno�æ czy gwarancja?, t. II, Stany nad-
zwyczajne a szczególne zagro¿enia pañstwa, Sosnowiec 2015.

Mi³kowski T., Sytuacja kryzysowa a stan klêski ¿ywio³owej � podobieñstwa i ró¿nice, (w:) T. Mi³-
kowski (red.), Bezpieczeñstwo � powinno�æ czy gwarancja?, t. II, Stany nadzwyczajne a szcze-
gólne zagro¿enia pañstwa, Sosnowiec 2015.

Misiuk A., Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2008.
Misiuk A., Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojo-

we, Warszawa 2008.
Misiuk A., Instytucjonalny wymiar bezpieczeñstwa wewnêtrznego, Warszawa 2013.
Moch N., Kierowanie bezpieczeñstwem narodowym, obron¹ narodow¹ i obron¹ pañstwa � pojêcia

i wzajemne relacje, (w:) W. Kitler, M. Marsza³ek (red.), Bezpieczeñstwo narodowe i miêdzy-
narodowe wobec wyzwañ wspó³czesnego �wiata, Warszawa 2014.

Moch N., Zadania i kompetencje naczelnych i centralnych organów w³adzy publicznej w dziedzi-
nie obronno�ci, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
w zarysie, Warszawa 2014.

Moch N., Zadania i kompetencje terenowych organów administracji publicznej w dziedzinie obron-
no�ci, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie,
Warszawa 2014.

Mojak R., Parlament a rz¹d w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
Mojak R., Prawnoustrojowa instytucjonalizacja odpowiedzialno�ci politycznej ministrów przed

Prezesem Rady Ministrów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., (w:) P. Tuleja, M. Florczak-
W¹tor, S. Kubas (red.), Prawa cz³owieka � spo³eczeñstwo obywatelskie � pañstwo demokra-
tyczne. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Paw³owi Sarneckiemu, Warszawa 2010.

Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) W. Skrzyd³o (red.), Polskie prawo konstytucyj-
ne, Lublin 2008.

Mojak R., Sk³ad, organizacja wewnêtrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów,
(w:) A. Ba³aban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002.

Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
Nepelski M., Gwarancje zarz¹dzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia, Szczytno 2014.
Ni¿nik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolno�ci i praw w Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Warszawa 2014.



313

Olechno A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) S. Bo¿yk (red.), Prawo konstytucyjne, Bia³y-
stok 2014.

Opaliñski B., Rozdzielenie kompetencji w³adzy wykonawczej miêdzy Prezydenta RP oraz Radê
Ministrów: na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

Opaliñski B., Szustakiewicz P., Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013.
Osiñski J., Pytlik B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) J. Osiñski (red.), Prezydent w pañ-

stwach wspó³czesnych. Modernizacja instytucji, Warszawa 2000.
Ossowska-Salamonowicz D., Salamonowicz M., Kierownicy urzêdów centralnych, urzêdy central-

ne, (w:) M. Chmaj (red.), Administracja rz¹dowa w Polsce, Warszawa 2012.
Pacek B., Udzia³ Si³ Zbrojnych RP w bezpieczeñstwie wewnêtrznym pañstwa, Warszawa 2013.
Paku³a A., Pozycja Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej w strukturze rz¹dowej administra-

cji publicznej, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), S³u¿by i formacje mundurowe w systemie
bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.

Pa�dzior M., Stany nadzwyczajne, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeñstwa
narodowego, Warszawa 2012.

Pi¹tek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2001.
Pi¹tek Z., Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, (w:) T. Jemio³o, K. Rajchel (red.), Bezpie-

czeñstwo narodowe i zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku � wyzwania i dylematy,
Warszawa 2008.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, Rzeszów 2014.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w prawie administracyjnym, Rze-

szów 2007.
Pieprzny S., Policja w systemie organów bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) E. Ura (red.),

Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny � historia, teoria, praktyka, Rzeszów 2003.
Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011.
Pieprzny S., Zasady organizacji i funkcjonowania s³u¿b i formacji umundurowanych odpowie-

dzialnych za ochronê bezpieczeñstwa wewnêtrznego, (w:) M. Polinceusz, M. Pomyka³a (red.),
Dylematy bezpieczeñstwa wspó³czesnego pañstwa. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profe-
sorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Rzeszów 2015.

Pietrek G., Relacje pomiêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ na poziomie województwa
w �wietle zagro¿eñ naturalnych na tle powodzi 2010 roku w Polsce, (w:) D. Plecka (red.),
Wspó³czesne wyzwania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, Toruñ 2013.

Pil¿ys J., Zarz¹dzanie kryzysowe, Szczecin 2007.
P³oskonka J., Prutis S., Stec M., Instytucje pañstwa w stanach kryzysu, �Samorz¹d Terytorialny�

1998, Nr 5.
Polinceusz M., Prawne formy dzia³ania Policji, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec,

K. Orzeszyna (red.), Prawo policyjne, Warszawa 2014.
Polinceusz M., Stan klêski ¿ywio³owej � zwalczanie zagro¿eñ szczególnych w �wietle zasady decen-

tralizacji w³adzy publicznej, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpieczeñstwo narodowe
Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2014.

Po³eæ R., ¯andarmeria Wojskowa jako organ dzia³aj¹cy na rzecz bezpieczeñstwa w Si³ach Zbroj-
nych RP, (w:) M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeñstwo w ad-
ministracji i biznesie we wspó³czesnym �wiecie, t. I, Gdynia 2011.

Potrzeszcz J., Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w ujêciu filozofii prawa, (w:) W. Lis (red.),
Bezpieczeñstwo pañstwa. Zagadnienia podstawowe, Lublin 2014.

Prokop K., �Bia³y wywiad� a bezpieczeñstwo pañstwa (uwagi wprowadzaj¹ce), (w:) W. Filipkow-
ski, W. M¹drzejowski (red.), Bia³y wywiad: otwarte �ród³a informacji � wokó³ teorii i prakty-
ki, Warszawa 2012.

Prokop K., Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych we wspó³czesnych pañstwach demo-
kratycznych (wybrane problemy), (w:) A. Jamróz, S. Bo¿yk (red.), Z zagadnieñ wspó³cze-
snych spo³eczeñstw demokratycznych, Bia³ystok 2006.

Prokop K., Konstytucyjne podstawy bezpieczeñstwa narodowego � kilka uwag krytycznych, (w:)
E.M. Guzik-Makaruk, E.W. P³ywaczewski (red.),Wspó³czesne oblicza bezpieczeñstwa, Bia³y-
stok 2015.



314

Prokop K., Kryzys finansowy jako przes³anka wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, (w:) P. Sitek
(red.), Polska a Unia Bankowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2015.

Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, Bia³ystok 2012.
Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, (w:) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.),

Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego RP. Czê�æ ogólna, Warszawa 2013.
Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

Bia³ystok 2005.
Prokop K., Wokó³ problematyki stanu klêski ¿ywio³owej w konstytucjach pañstw europejskich, (w:)

A. Nowakowski (red.), Studia i szkice z prawa publicznego. Ksiêga dla uczczenia pamiêci
Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, Rzeszów 2008.

Prokop K., Radwanowicz-Wanczewska J., Organizacja systemu zarz¹dzania kryzysowego w Polsce,
(w:) J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesiêæ lat reformy ustrojowej administracji
publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa, £añcut, 12�14 czerwca 2008 r., War-
szawa 2009.

Prusak F., S³u¿by specjalne, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeñstwa naro-
dowego, Warszawa 2012.

Radajewski M., Ochrona podstawowych praw i wolno�ci cz³owieka i obywatela jako zasada sta-
nów nadzwyczajnych, (w:) M. Jab³oñski, S. Jarosz-¯ukowska (red.), Aktualne wyzwania
ochrony wolno�ci i praw jednostki. Prace uczniów i wspó³pracowników dedykowane Profeso-
rowi Bogus³awowi Banaszakowi, Wroc³aw 2014.

Radajewski M., Rozporz¹dzenie z moc¹ ustawy � wybrane problemy, (w:) M. Zubik, R. Puchta (red.),
�ród³a prawa z perspektywy piêtnastu lat obowi¹zywania Konstytucji, Warszawa 2013.

Rajchel K. (red.), Administracja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego ze szczególnym uwzglêd-
nieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji, Warszawa 2009.

Rakowska A., Kontrasygnata aktów g³owy pañstwa w wybranych pañstwach europejskich, Toruñ
2009.

Resztak I., Reforma systemu kierowania i dowodzenia Si³ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 2013 roku, (w:) T. Stanis³awski, B. Przywora, £. Jurek (red.), Reformy ustrojowe
w Polsce 1989�1998�?, Lublin 2014.

Ruczkowski P., Zarz¹dzanie kryzysowe, (w:) M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpie-
czeñstwa wewnêtrznego, Warszawa 2014.

Sadurski W., Porz¹dek konstytucyjny, (w:) L. Kolarska-Bobiñska (red.), Demokracja w Polsce
2005�2007, Warszawa 2007.

Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2007.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
Sarnecki P., Ustrojowa pozycja Prezesa Rady Ministrów w polskich aktach konstytucyjnych, (w:)

P. Radziewicz, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja, rz¹d, parlament. Ksiêga jubileuszowa
Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Warszawa 2014.

Sarnecki P., Zakres dzia³ania i funkcje Rady Ministrów, (w:) A. Ba³aban (red.), Rada Ministrów.
Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002.

Sarnecki P., Czarny P., Kompetencje organów w³adzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego, (w:) J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel � bez-
pieczne pañstwo, Lublin 1998.

Sikora K., S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego i S³u¿ba Wywiadu Wojskowego, (w:) M. Czuryk,
M. Karpiuk (red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2015.

Sikora K., Stra¿e w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak,
K. Sikora (red.), System bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Organy i inne podmioty
administracji, Warszawa 2015.

Skrzyd³o W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Smaga M., Administracja publiczna w czasie klêski ¿ywio³owej, Kraków 2004.
Sobolewski G., Si³y Zbrojne RP w zarz¹dzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i miêdzynarodowy,

Warszawa 2013.
Socha R., Dzia³ania polskiej Policji w stanach nadzwyczajnych. Do�wiadczenia. Stan obecny.

Doskonalenie, Warszawa 2013.



315

Sochala C., Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot prawa obronnego, (w:) M. Czuryk,
W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014.

Sokolewicz W., Funkcje Si³ Zbrojnych. Konstytucja i rzeczywisto�æ, (w:) S. Bo¿yk (red.), Prawo,
parlament i egzekutywa we wspó³czesnych systemach rz¹dów. Ksiêga po�wiêcona pamiêci
Profesora Jerzego Stembrowicza, Bia³ystok 2009.

Sokolewicz W., O znaczeniu cywilnej kontroli nad Si³ami Zbrojnymi, (w:) J. Pos³uszny, J. Bucz-
kowski, K. Eckhardt (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Ksiêga jubileuszowa dedyko-
wana Prof. zw. dr. hab. Wies³awowi Skrzydle, Przemy�l�Rzeszów 2009.

Sokolewicz W., Wojsko i konstytucja, Warszawa 2015.
Soñta C., Broñ palna � g³ówne problemy wyk³adni przepisów kodeksu karnego, �Prokuratura

i Prawo� 2004, Nr 5.
Sprengel B., Ustrój organów administracji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, W³oc³awek 2004.
Spurek S., Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.
Stawecki P., Konstytucje Polski a si³y zbrojne 1791�1935. Studium historyczno-prawne, Warsza-

wa 1999.
Stelmasiak J., Stany nadzwyczajne, (w:) M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpieczeñ-

stwa wewnêtrznego, Warszawa 2014.
Stelmasiak J., Bielecki L., Organizacje spo³eczne w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publiczne-

go, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015.

Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeñstwa w erze globalizacji, (w:) S. Sulowski, M. Brze-
ziñski (red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

Surówka A., Ograniczenia wolno�ci s³owa w stanach nadzwyczajnych, (w:) A. Bi³gorajski (red.),
Wolno�æ wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnieñ, Katowice 2014.

Szmulik B., Pojêcie, istota oraz warto�ci bezpieczeñstwa narodowego, (w:) M. Pa�dzior, B. Szmu-
lik (red.), Instytucje bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012.

Szmulik B., Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, (w:) B. Szmulik, K. Miaskowska-Dasz-
kiewicz (red.), Administracja publiczna, t. I, Ustrój administracji pañstwowej centralnej.
Komentarz, Warszawa 2012.

Szmulik B., Szef Agencji Wywiadu, (w:) B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Admini-
stracja publiczna, t. I, Ustrój administracji pañstwowej centralnej. Komentarz, Warszawa 2012.

Szymanek J., Organy parlamentarne w³a�ciwe w sprawach bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
(w:) M. Pa�dzior, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeñstwa narodowego, Warszawa 2012.

Szymczak M. (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. 1, Warszawa 1993.
Szymczak T., Instytucja prezydenta w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989�1992), (w:)

Instytucja prezydenta we wspó³czesnym �wiecie. Materia³y na konferencjê 22�23 lutego 1993 r.,
Warszawa 1993.

Szymczak T., Nowela kwietniowa po dziesiêciu latach, (w:) M. Kudej (red.), W krêgu zagadnieñ
konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice 1999.

Szynowski R., �rodki przymusu bezpo�redniego w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów oraz propo-
nowane zmiany w tym zakresie, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeñstwo naro-
dowe Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle prawa wewnêtrznego i miêdzynarodowego, Warsza-
wa 2011.

�ciborek Z., Wi�niewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, Toruñ 2015.
�wiêcicki £, Bezpieczeñstwo polityczne w my�li Tomasza Hobbesa, (w:) M. Fa³dowska, A. Wielom-

ski (red.), Bezpieczeñstwo we wspó³czesnej my�li politycznej, Warszawa 2015.
Tokarczyk R., Hobbes: Zarys ¿ywota i my�li, Lublin 1998.
Trejnis Z., Cywilna kontrola nad armi¹. Konstytucyjne uprawnienia Prezydenta RP, (w:) T. Bodio,

W. Jakubowski (red.), Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje, Warszawa 1997.
Truchan J., Galicki K., Wspó³dzia³anie si³ specjalnych Policji i ¯andarmerii Wojskowej jako wy-

branych komponentów grup dyspozycyjnych pañstwa, (w:) P. Bogdalski, D. Bukowiecka,
R. Czê�cik, B. Zdrodowski (red.), Grupy dyspozycyjne spo³eczeñstwa w �wietle potrzeb bez-
pieczeñstwa pañstwa, t. I, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspo-
zycyjnych pañstwa, Szczytno 2014.



316

Ura E., Stany nadzwyczajne i zarz¹dzanie kryzysowe, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeñ-
stwo wewnêtrzne pañstwa, Rzeszów 2015.

Ura E., Pieprzny S. (red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa, Rzeszów 2015.
Wajszczak R., Problemy realizacji standardów i problemy w zakresie ograniczenia praw i wolno-

�ci jednostki ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa, (w:) J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny
system ochrony praw cz³owieka, t. I, Toruñ 2015.

Walczuk K., Dzia³alno�æ Policji a konstytucyjna zasada legalizmu (praworz¹dno�ci), (w:) M. Czu-
ryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo policyjne, Warszawa 2014.

Walczuk K., Policja jako wyspecjalizowana formacja podleg³a Ministrowi Spraw Wewnêtrznych,
(w:) M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeñstwa publicznego, Warszawa 2013.

Walczuk K., Bo¿ek M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania organizacji i funkcjonowania
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Siedlce 2015.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
Warszawa 2008.

Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) Z. Witkowski, A. Bieñ-Kaca³a (red.), Pra-
wo konstytucyjne, Toruñ 2015.

Wojciechowski W., Administracja obrony narodowej, (w:) E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeñ-
stwo wewnêtrzne pañstwa, Rzeszów 2015.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w Konstytucji RP, Kra-
ków 1999.

Wojtyczek K., Prezydent Rzeczypospolitej, (w:) P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, War-
szawa 2014.

Wo³oszyn-Cichocka A., Obrona cywilna, (w:) M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpie-
czeñstwa wewnêtrznego, Warszawa 2014.

Wo³piuk W.J., Bezpieczeñstwo pañstwa a prawo do wolno�ci i bezpieczeñstwa osobistego, (w:)
J. Jaskiernia (red.), Bezpieczeñstwo pañstwa a ochrona praw i wolno�ci jednostki we wspó³-
czesnym �wiecie, Kielce 2012.

Wo³piuk W.J., Bezpieczeñstwo pañstwa i pojêcia pokrewne, (w:) W. Sokolewicz (red.), Krytyka
prawa. Niezale¿ne studia nad prawem, t. II, Bezpieczeñstwo, Warszawa 2010.

Wo³piuk W.J., Niepodleg³o�æ i suwerenno�æ. Dystynkcje pojêciowe, (w:) W.J. Wo³piuk (red.), Spór
o suwerenno�æ, Warszawa 2001.

Wo³piuk W.J., O niektórych nowych okre�leniach i wyra¿eniach w tek�cie Konstytucji RP, (w:)
L. Garlicki, A. Szmyt, (red.), Sze�æ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do�wiadczenia
i inspiracje, Warszawa 2003.

Wo³piuk W.J., Pañstwo wobec szczególnych zagro¿eñ, Warszawa 2002.
Wo³piuk W.J., Si³y Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
Wo³piuk W.J., Uprawnienia Prezydenta RP z artyku³u 28 �Ma³ej konstytucji�, (w:) M. Kruk (red.),

�Ma³a konstytucja� w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1993.
Wójcik J.W., Wiktymologiczne zagadnienia zarz¹dzania sytuacj¹ kryzysow¹, (w:) T. Jemio³o,

K. Rajchel (red.), Bezpieczeñstwo narodowe i zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku
� wyzwania i dylematy, Warszawa 2008.

Wyrzykowski M., Granice praw i wolno�ci � granice w³adzy, (w:) B. Oliwa-Radzikowska (red.),
Obywatel � jego wolno�ci i prawa. zbiór studiów przygotowanych z okazji 10. lecia Urzêdu
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.

Zdyb M., Ochrona podstawowych praw i wolno�ci jako podmiotowy element bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego, (w:) M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Podstawowe p³aszczyzny zagro¿eñ bez-
pieczeñstwa wewnêtrznego. Aspekty materialnoprawne, Warszawa 2014.

Zeidler K. (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rz¹du. Komentarz, Warszawa 2008.
Zwierzchowski E., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego pañstw demokratycznych,

Katowice 1992.
¯ebrowski A., Parlament a s³u¿by specjalne w Polsce (zarys problematyki), (w:) M. Grzybowski,

G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje: historia i wspó³czesno�æ. Polska � Europa � Ameryka
£aciñska. Ksiêga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków
2013.



317

Czasopisma
Balicki R., Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Si³ami Zbrojnymi (wybrane problemy), �Przegl¹d

Prawa Konstytucyjnego� 2014, Nr 2.
Be³za £, Pozycja szefów s³u¿b w sferze bezpieczeñstwa pozamilitarnego, �Bezpieczeñstwo Narodo-

we� 2011, Nr 4.
Berdel-Dudziñska M., Pojêcie cyberprzestrzeni we wspó³czesnym polskim porz¹dku prawnym,

�Przegl¹d Prawa Publicznego� 2012, Nr 2.
Bieñ-Kaca³a A., Bezpieczeñstwo w Konstytucji RP z 1997 r. � wstêpna diagnoza, �Przegl¹d Prawa

Konstytucyjnego� 2015, Nr 2.
Bieñ-Kaca³a A., Kaca³a T., Zwierzchnictwo, kierowanie i dowodzenie w Si³ach Zbrojnych RP na

tle regulacji konstytucyjnej, �Przegl¹d Sejmowy� 2015, Nr 5.
Bo¿ek M., Kontrola parlamentarna s³u¿b specjalnych w Polsce, �Przegl¹d Sejmowy� 2012, Nr 1.
Bo¿ek M., Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad s³u¿bami specjalnymi i sposoby jego realizacji

w �wietle obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, �Przegl¹d Sejmowy� 2010, Nr 3.
Bo¿ek M., Wspó³dzia³anie Prezydenta RP i Rady Ministrów jako konstytucyjny warunek zapew-

nienia bezpieczeñstwa pañstwa w czasie stanu szczególnego zagro¿enia, �Przegl¹d Sejmowy�
2011, Nr 2.

Bo¿ek M., Zwalczanie przestêpstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
Stan obecny i postulaty de lege ferenda, �Studia Iuridica Lublinensia� 2015, Nr 1.

Cha³upka K., Pozwolenie na posiadanie broni palnej � uwagi de lege lata i de lege ferenda, �Nowa
Kodyfikacja Prawa Karnego� 2014, Nr 32.

Cora £, Zatrzymanie ¿o³nierza lub innej osoby przez ¿andarmeriê wojskow¹, �Wojskowy Przegl¹d
Prawniczy� 2008, Nr 3.

Dunaj K., Konstytucyjne uprawnienia Sejmu i Senatu w dziedzinie obronno�ci i bezpieczeñstwa
pañstwa, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej� 2011, Nr 2.

Dunaj K., Minister Obrony Narodowej jako bezpo�redni zwierzchnik Si³ Zbrojnych (w �wietle
najnowszych zmian ustawodawczych), �Bezpieczeñstwo i Administracja. Zeszyty Naukowe
Wydzia³u Bezpieczeñstwa Akademii Obrony Narodowej� 2014, Nr 4.

Eckhardt K., Hierarchizacja praw i wolno�ci jednostki w �wietle konstytucyjnej regulacji stanu
nadzwyczajnego, �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2014, Nr 2.

Frañczuk M., Zagro¿enie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego dzia³aniami w cyberprzestrzeni
jako przes³anka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzglêdnieniem bez-
pieczeñstwa finansowego, �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie�
2014, Nr 2.

Fr¹ckowiak K., Kontratyp stosowania s³u¿bowej broni palnej przez funkcjonariuszy pañstwowych
w �wietle ustawy o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.,
�Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2014, Nr 2.

Garlicki L., Konstytucja a �sprawy zewnêtrzne�, �Przegl¹d Sejmowy� 2007, Nr 4.
Garlicki L., Przes³anki ograniczania konstytucyjnych praw i wolno�ci (na tle orzecznictwa Trybu-

na³u Konstytucyjnego), �Pañstwo i Prawo� 2001, Nr 10.
Giêtkowski R., Odosobnienie w czasie stanu wyj¹tkowego, �Pañstwo i Prawo� 2007, Nr 12.
Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeñstwo w cyberprzestrzeni. Zagro¿enia i wyzwania dla Polski

� zarys problemu, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2012, Nr 2.
Herzog A., Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji, �Prokuratura i Prawo� 2011, Nr 10.
Jancewicz R., Niewiñski L.A., Pojêcie broni palnej i amunicji w prawie polskim, �Wojskowy Prze-

gl¹d Prawniczy� 2004, Nr 3.
Juchniewicz J., D¹browski M., Kompetencyjny charakter art. 126 Konstytucji RP, �Przegl¹d Sej-

mowy� 2015, Nr 4.
Juchniewicz J., Rada Bezpieczeñstwa Narodowego, �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2015,

Nr 2.
Ka³a D.P., Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z 9 maja 2013 r.

(V SA/Wa 39/13), �Samorz¹d Terytorialny� 2014, Nr 11.
Karpiuk M., Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyj¹tkowego, �Studia Prawnicze

i Administracyjne� 2015, Nr 3.



318

Karpiuk M., Pañstwo sprawne, skuteczne i przyjazne obywatelom, �Problemy Prawa i Admini-
stracji� 2011, Nr 1.

Karpiuk M., Podstawy normatywne funkcjonowania cywilnych s³u¿b specjalnych w Polsce, �Orzecz-
nictwo S¹dów w Sprawach Gospodarczych� 2010, Nr 6.

Karpiuk M., Status prawny Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej jako centralnego organu admi-
nistracji rz¹dowej, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej w Warszawie� 2010, Nr 3.

Karpiuk M., Status prawny wojskowych s³u¿b specjalnych, �Orzecznictwo S¹dów w Sprawach
Gospodarczych� 2010, Nr 7.

Karpiuk M., Stowarzyszenia i fundacje jako organizacje po¿ytku publicznego urzeczywistniaj¹ce
zasadê wolno�ci zrzeszania siê i prawo czynnego organizowania ¿ycia publicznego w demo-
kratycznym pañstwie, �Administracja i Zarz¹dzanie� 2007, Nr 4.

Karpiuk M., Terenowe organy administracji publicznej w³a�ciwe w sprawach zarz¹dzania kryzy-
sowego, �Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska. Sectio G. Ius� 2014, Nr 1.

Kitler W., Aspekty kompetencyjne kierowania bezpieczeñstwem narodowym w warunkach stanu
wyj¹tkowego, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej� 2014, Nr 4.

Kitler W., Bezpieczeñstwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojêciowe i próba systema-
tyzacji, �Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zeszyt Problemowy� 2010, Nr 1.

Ko³odziejczak M., Sobiech A., Prawnie dopuszczalne postacie prowokacji, �Pañstwo i Prawo� 2010,
Nr 11.

Kuczma P., Rada Bezpieczeñstwa Narodowego, �Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Spo-
³ecznych� 2014, Nr 7.

Kula K., Wykorzystanie materia³ów operacyjnych S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego w procesie
karnym, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2011, Nr 2.

Kula K., Zarz¹dzanie kontroli operacyjnej w ¿andarmerii wojskowej. Uwagi de lege lata i de lege
ferenda, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2008, Nr 3.

Kurzêpa B., Glosa do wyroku TK z dnia 18 grudnia 2013 r., P 43/12, �Prokuratura i Prawo� 2015,
Nr 7�8.

Kurzêpa B., Glosa do wyroku WSA z dnia 14 grudnia 2011 r., II SA/Wa 2098/11, �Prokuratura
i Prawo� 2013, Nr 3.

Lewandowski S., Kontrowersje wokó³ preambu³, �Studia Iuridica� 1996, t. XXXI.
Majer P., Jaka Policja � uwagi na marginesie prac nad now¹ ustaw¹ o Policji, �Studia Prawno-

ustrojowe� 2011, Nr 13.
Marcinkowski W., Odpowiedzialno�æ za wykroczenia ¿o³nierzy oraz innych osób wchodz¹cych

w sk³ad jednostek wojskowych wykonuj¹cych zadania poza granicami pañstwa, �Wojskowy
Przegl¹d Prawniczy� 2008, Nr 2.

Ma¿ewski L., Instytucje nadzwyczajne w warunkach kryzysu gospodarki na przyk³adzie Polski,
�Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2010, Nr 2.

Moch N., Kompetencyjne aspekty kierowania bezpieczeñstwem narodowym przez organy w³adzy
ustawodawczej w stanie wojennym, �Bezpieczeñstwo i Administracja� 2014, Nr 4.

Morawski Z., Status prawny Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego. Analiza
prawnoustrojowa, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2011, Nr 4.

Opaliñski B., Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyczynek do rozwa¿añ, �Polityka i Spo³eczeñstwo� 2013, Nr 2.

Padzik J., Prawnoustrojowa pozycja Ministra Obrony Narodowej w systemie organów admini-
stracji rz¹dowej, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2011, Nr 4.

Pa�nik J., Cofanie pozwolenia na broñ � uwarunkowania normatywne i praktyka s¹dowa, �Woj-
skowy Przegl¹d Prawniczy� 2010, Nr 1.

Pieczywok A., Auksologia bezpieczeñstwa cz³owieka. W poszukiwaniu kontekstu znaczeniowo-edu-
kacyjnego, �Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej w Warszawie� 2010, Nr 3.

Po³eæ R., Nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porz¹dkowych w zakresie stosowania kontroli operacyjnej, �Wojskowy Przegl¹d
Prawniczy� 2007, Nr 4.

Po³eæ R., Uprawnienia ¯andarmerii Wojskowej w zakresie kontroli operacyjnej, �Wojskowy Prze-
gl¹d Prawniczy� 2005, Nr 4.



319

Prokop K., O dopuszczalno�ci oraz zakresie przedmiotowym rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy w czasie
stanu wojennego, �Przegl¹d Sejmowy� 2002, Nr 3.

Prokop K., Problematyka stanów nadzwyczajnych w pracach nad Konstytucj¹ RP w latach 1994�
�1997, �Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Miêdzynarodowe� 2005, Nr 2.

Prokop K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, �Pañstwo i Prawo� 2002, Nr 3.
Prusak F., Rozgraniczenie prerogatyw wykroczeniowych organów policji administracyjnej, �Stu-

dia Prawnicze i Administracyjne� 2013, Nr 2.
Radajewski M., Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych � wybrane problemy, �Prze-

gl¹d Prawa Publicznego� 2015, Nr 6.
Radwan A., Wolno�æ zrzeszania siê cudzoziemców wed³ug prawa polskiego, wspólnotowego oraz

postulatów polityki prawa, �Pañstwo i Prawo� 2005, Nr 5.
Rogalski M., Odpowiedzialno�æ karna a odpowiedzialno�æ administracyjna, �Ius Novum� 2014,

Nr 1.
Rogoziñski K., Niszczenie materia³ów zgromadzonych w wyniku wykonywania kontrolowanego

przyjêcia lub wrêczenia korzy�ci maj¹tkowej, �Prokuratura i Prawo� 2015, Nr 9.
Rzucid³o J., Wêgrzyn J., Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagro¿enia pañstwa w cy-

berprzestrzeni, �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2015, Nr 5.
Sarnecki P., Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rz¹do-

wej, �Przegl¹d Sejmowy� 2011, Nr 3.
Sarnecki P., Prezydent jako organ czuwaj¹cy nad przestrzeganiem konstytucji, �Pañstwo i Prawo�

1990, Nr 11.
Sarnecki P., Spory kompetencyjne przed Trybuna³em Konstytucyjnym, �Przegl¹d Sejmowy� 2009,

Nr 5.
Sarnecki P., W³adza wykonawcza w ma³ej konstytucji, �Pañstwo i Prawo� 1995, Nr 7.
Socha R., Cywilna kontrola nad wojskiem, �Wojskowy Przegl¹d Prawniczy� 2003, Nr 2.
Stemplowski R., O konstytucyjnym pojêciu prowadzenia polityki, �Przegl¹d Sejmowy� 2007,

Nr 4.
Strychalski A., Zasady u¿ycia jednostek polskich Si³ Zbrojnych w misjach poza granicami pañ-

stwa na przyk³adzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan, �Studia Bezpieczeñ-
stwa Narodowego� 2011, Nr 2.

Surmañski M., Bezpieczeñstwo i obronno�æ pañstwa w �wietle kompetencji Prezydenta RP i Rady
Ministrów, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2013, Nr 1.

Surmañski M., Pojêcie �czas wojny� oraz problemy wynikaj¹ce z jego niedookre�lono�ci w polskim
systemie prawnym, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2014, Nr 2.

Surówka A., Relacja zasad ograniczania wolno�ci i praw cz³owieka i obywatela w stanach nad-
zwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania pañstwa, �Przegl¹d Prawa Konstytucyj-
nego� 2014, Nr 4.

Szewczyk M., Zwierzchnictwo Prezydenta nad Si³ami Zbrojnymi RP w czasie wojny, �Przegl¹d
Prawa Konstytucyjnego� 2015, Nr 2.

Szo³kowska M., Wybrane regulacje prawne cyberbezpieczeñstwa, �Bezpieczeñstwo i Administra-
cja� 2014, Nr 4.

Szumi³o-Kulczycka D., Kontrola osobista, przegl¹danie zawarto�ci baga¿y, przeszukanie (przyczy-
nek do kwestii racjonalno�ci legislacji), �Pañstwo i Prawo� 2012, Nr 3.

Szymczak T., Instytucja Prezydenta RP wed³ug noweli kwietniowej i w praktyce, �Pañstwo i Pra-
wo� 1990, Nr 10.

Taracha A.W., S¹dowa kontrola czynno�ci operacyjno-rozpoznawczych, �Studia Iuridica Lubli-
nensia� 2003, Nr 2.

Tomaszewski M., Pojêcie broni palnej w prawie karnym, �Prokuratura i Prawo� 2006, Nr 10.
W³och W., Dwa modele relacji wolno�ci i bezpieczeñstwa, �Przegl¹d Prawa Konstytucyjnego� 2015,

Nr 2.
Wo³piuk W.J., Konstytucyjna zasada podleg³o�ci si³ zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli,

�Przegl¹d Sejmowy� 1998, Nr 6.



320

Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa konstytucyjna z dnia 17 pa�dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹

ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym
(Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 529).

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we
wspólnych operacjach lub wspólnych dzia³aniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 295).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 852).
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o �rodkach przymusu bezpo�redniego i broni palnej (Dz.U. poz.

628 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach

Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 222, poz. 1323).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie morskim (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 611 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowa-

nych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych

(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rz¹dowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu

dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, bro-
ni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.
Nr 38, poz. 195).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 pa�dziernika 2009 r. o ochronie granicy pañstwowej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,

poz. 930 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611

ze zm.).
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospo-

litej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 107, poz. 732).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 r.,

poz. 1411 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego

oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1106 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu

Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.,

poz. 1390).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 wrze�nia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r.,

poz. 1414 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy

Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³o�ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Pol-
skiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywil-
nego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1100 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹tkowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1191).
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Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porz¹dko-

wych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 568 ze zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwa-

rzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1017 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 170 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 wrze�nia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania siê przez to terytorium (t.j. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1077).

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u¿ycia lub pobytu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej poza granicami pañstwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1510).
Ustawa z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 812

ze zm.).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez

osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposa¿eniu by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.

Nr 75, poz. 356 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzêdzie Ministra Obrony Narodowej (t.j. Dz.U. z 2013 r.,

poz. 189 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178,

poz. 1380 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231,

poz. 1375).
Ustawa z dnia 12 pa�dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1402 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1393).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r.,

poz. 267 ze zm.).
Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o �wiadczeniach w celu zwalczania klêsk ¿ywio³owych (Dz.U.

Nr 23, poz. 93 ze zm.).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa

Spraw Wewnêtrznych i Administracji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1946).
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó³owego

zakresu dzia³ania Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1897).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 wrze�nia 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych

uprawnieñ przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1297).
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowy-

wania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1224).
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji

s³u¿bowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 983).

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zasad u¿ycia oddzia³ów
i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych w czasie stanu wyj¹tkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1733).
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Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie form kontroli
bezpieczeñstwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 862).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleñ
w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r., poz. 747).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu,
warunków i trybu wykonywania zadañ ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urzêdów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach miêdzynarodowych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 92).

Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu
dzia³ania Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 508).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w spra-
wie umundurowania funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. Nr 70, poz. 375 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w spra-
wie wysoko�ci i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej równowa¿-
nika pieniê¿nego w zamian za umundurowanie (Dz.U. Nr 70, poz. 374 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w spra-
wie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Stra¿ Graniczn¹ czynno�ci niejaw-
nego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami
przestêpstwa (Dz.U. Nr 61, poz. 312).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w spra-
wie wysoko�ci i warunków przyznawania policjantom równowa¿nika pieniê¿nego w zamian
za umundurowanie (Dz.U. Nr 47, poz. 279 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 pa�dziernika 2009 r. w sprawie wykonywa-
nia pracy zarobkowej lub prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez ¿o³nierzy zawodo-
wych (Dz.U. Nr 176, poz. 1366).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie
rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. Nr 95, poz. 794 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie
umundurowania policjantów (Dz.U. 90, poz. 738 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w spra-
wie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej kontroli legalno�ci wykony-
wania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez cudzoziem-
ców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom (Dz.U. Nr 36, poz. 284).

Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zakresu, warunków
i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rz¹du informacji uzyskanych przez Policjê, Agencjê Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencjê Wywiadu, Stra¿ Graniczn¹, S³u¿bê Kontrwywiadu Woj-
skowego, S³u¿bê Wywiadu Wojskowego i ̄ andarmeriê Wojskow¹ (Dz.U. Nr 41, poz. 243 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-
wie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.U. Nr
238, poz. 1729 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych
przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypad-
kach wystêpowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajêcia zarobkowego
poza s³u¿b¹ oraz sk³adania o�wiadczeñ o zaci¹ganych zobowi¹zaniach finansowych (Dz.U.
Nr 214, poz. 1579).

Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozk³adu czasu
s³u¿by funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1496).

Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrze�nia 2006 r. w sprawie rozk³adu cza-
su s³u¿by funkcjonariuszy S³u¿by Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 174, poz. 1249).

Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrze�nia 2006 r. w sprawie rozk³adu cza-
su s³u¿by funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 174, poz. 1248).

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariu-
szom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbêdnej pomocy przez instytucje pañstwowe,
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organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorców, jednostki orga-
nizacyjne, organizacje spo³eczne oraz obywateli (Dz.U. Nr 142, poz. 1018).

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceñ
okre�lonego zachowania siê, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobi-
stej, przegl¹dania baga¿y i sprawdzania ³adunku oraz obserwowania i rejestrowania zda-
rzeñ przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. Nr 142, poz. 1014).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w spra-
wie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Stra¿ Graniczn¹ niektórych czynno-
�ci operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postêpowania z materia³ami uzyskanymi pod-
czas stosowania tych czynno�ci (Dz.U. Nr 36, poz. 252 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w spra-
wie szczegó³owego trybu przeprowadzania postêpowania kwalifikacyjnego do s³u¿by przy-
gotowawczej oraz do s³u¿by kandydackiej w Biurze Ochrony Rz¹du (Dz.U. Nr 37, poz. 338).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. w spra-
wie rozk³adu czasu s³u¿by funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du (Dz.U. Nr 7, poz. 63).

Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 pa�dziernika 2003 r. w sprawie rozk³adu czasu
s³u¿by funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 935).

Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozk³adu czasu
s³u¿by funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 86, poz. 793).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 12 wrze�nia 2002 r.
w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równowa¿nika pieniê¿nego w za-
mian za wy¿ywienie oraz wysoko�ci tego równowa¿nika (Dz.U. Nr 166, poz. 1367 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 12 wrze�nia 2002 r.
w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wy¿ywienia oraz norm tego wy¿y-
wienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w spra-
wie trybu przeprowadzania badañ lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rz¹du (Dz.U. Nr 151, poz. 1259).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w pra-
wie dokumentów, które uniemo¿liwiaj¹ ustalenie danych identyfikuj¹cych funkcjonariusza
Stra¿y Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 484).

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó³owego trybu wyko-
nywania czynno�ci przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du oraz korzystania przez nich
z pomocy innych podmiotów (Dz.U. Nr 57, poz. 519).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków i trybu udzielania zezwolenia na podjêcie zajêcia zarobkowe-
go przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du oraz w³a�ciwo�ci prze³o¿onych w tych spra-
wach (Dz.U. Nr 47, poz. 445).

Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku
do których ̄ andarmeria Wojskowa wykonuje czynno�ci ochronne, oraz zakresu i trybu wspó³-
dzia³ania ¯andarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rz¹du (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 277).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 pa�dziernika 2001 r.
w sprawie rozk³adu czasu s³u¿by policjantów (Dz.U. Nr 131, poz. 1471 ze zm.).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bio-
r¹cych udzia³ w dzia³aniu ratowniczym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 709).

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w spra-
wie egzaminu ze znajomo�ci przepisów dotycz¹cych posiadania broni oraz umiejêtno�ci po-
s³ugiwania siê broni¹ (Dz.U. Nr 19, poz. 241).

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³a-
nia Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426 ze zm.).

Zarz¹dzenie Prezydenta z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie trybu dzia³ania Rady Bezpieczeñstwa
Narodowego, https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2240,Powolanie-Rady-Bezpieczenstwa-
Narodowego.html (15 listopada 2015 r.).
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Zarz¹dzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu
Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. z 2015 r., poz. 32).

Zarz¹dzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 pa�dziernika 2014 r. w sprawie organizacji
i trybu pracy Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego (M.P. z 2014 r., poz. 926).

Zarz¹dzenie Nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu
Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych (M.P. Nr 106, poz. 1071).

Zarz¹dzenie Nr 49 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w spra-
wie szczegó³owego sposobu wykonywania przez Stra¿ Graniczn¹ czynno�ci zleconych przez
w³a�ciwe organy pañstwowe (Dz.Urz.KGSG z 2014 r., poz. 69).

Zarz¹dzenie Nr 35 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie
wykonywania dzia³añ specjalnych przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.Urz.KGSG
z 2014 r., poz. 52).

Zarz¹dzenie Nr 40 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 13 pa�dziernika 2011 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia dzia³añ po�cigowych oraz dzia³añ blokadowych przez
Stra¿ Graniczn¹ (Dz.Urz.KGSG Nr 11, poz. 39 ze zm.).

Zarz¹dzenie Nr 40 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie
dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.Urz.KGSG
Nr 7, poz. 45 ze zm.).

Zarz¹dzenie Nr 38 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie
umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (Dz.Urz.KGSG Nr 7,
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okre�lenia przypadków, w których funkcjonariusz Stra¿y Granicznej w czasie wykonywania
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