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Wstęp 

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
jest ważnym elementem bezpieczeństwa każdego państwa i obszarem działania 
wielu podmiotów. Charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa 
istotnie wpływa na zmianę sposobu działania instytucji ustawowo powołanych 
do tego, co z kolei wpływa na skalę i formy działania tych podmiotów. Obecnie 
coraz częściej zauważalna jest nie tylko troska władz o właściwy stan rzeczywi-
stego bezpieczeństwa państwa, ale również jego społeczną percepcję. Wymaga 
to zarówno funkcjonowania spójnego i sprawnego systemu ochrony bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, jak też jego społecznej akceptacji. 

Konstytucyjny obowiązek państwa zapewnienia bezpiecznych warunków 
rozwoju społeczeństwa i ochrony zmusza władze wykonawcze do poszukiwania 
nowych rozwiązań, w tym angażowania dotychczas niewykorzystanych a do-
stępnych zasobów (podmiotów, sił, środków, finansów). Jednym z największych 
potencjałów bezpieczeństwa każdego państwa dysponują jego siły zbrojne, które 
są powoływane z reguły jako jedno z narzędzi bezpieczeństwa zewnętrznego. 
Ale posiadane przez nie zdolności mogą z pożytkiem być wsparciem w zapew-
nieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, oczywiście w ściśle określonym reżimie 
prawnym. Takim podmiotem w Polsce są niewątpliwie nasze siły zbrojne (SZ 
RP), które wspierając administrację rządową, samorządową, Policję, służby, 
inspekcje i straże, mogą powodować dodatni efekt synergiczności w bezpieczeń-
stwie wewnętrznym państwa. Precyzyjne zdefiniowane możliwości i zdolności 
funkcjonowania SZ RP w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego stają 
się ważnym czynnikiem kształtującym przyszłość bezpieczeństwa naszego kraju.  

Forma i sposób realizacji zadań podczas międzynarodowych misji pokojo-
wych i stabilizacyjnych w krajach dotkniętych różnymi zagrożeniami wskazują 
na realne możliwości SZ do wypełniania tzw. zadań typowo policyjnych równo-
legle z wypełnianiem zadań typowo militarnych. Również w warunkach pełnej 
stabilizacji państwa dostrzega się możliwość angażowania SZ do wspierania 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, co znajdu-
je odzwierciedlenie w obowiązujących w Polsce uregulowaniach prawnych1. 
Wobec takiego stosunkowo nowego podejścia do zadań SZ zwiększają się ocze-
kiwania wobec nich jako ważnego elementu systemu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego Polski. Takie podejście powoduje konieczność właściwego powiązania 
funkcjonowania SZ RP z innymi elementami tego systemu, w tym w szczególno-

                                                      
1 Art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277  
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ści z Policją, Strażą Graniczną, prokuraturą, organami administracji publicznej – 
a więc instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę ludności2.  

Potwierdzenie tej tezy znajdujemy również w diagnozach i rekomendacjach 
zawartych w „Strategicznym Przeglądzie Obronnym”3, gdzie zwraca się uwagę 
na niewojskowy charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa  
i obywateli. Ta asymetryczność zagrożeń powoduje, że instytucje odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa powinny być wspierane również 
przez jednostki sił zbrojnych4.  

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP5 zwraca uwagę na potrzebę peł-
nego zintegrowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Akcentowana jest 
tam konieczność zorganizowania i wyposażenia systemu w sposób gwarantujący 
jego szybkie i sprawne działanie w każdych warunkach, a także reagowanie na 
wszelkiego rodzaju zagrożenia i kryzysy6. Wyzwaniem dla wszystkich podmio-
tów staje się więc wzajemne wspieranie i doskonalenie współpracy, które rozwi-
ną zdolność systemu do prowadzenia działań prewencyjnych oraz reagowania na 
wszelkie współczesne wyzwania. Na szczególną uwagę zasługują relacje SZ RP 
z Policją, której przypisuje się dominującą rolę w systemie bezpieczeństwa  
i porządku publicznego.  

W ramach realizowanych zadań dostrzega się możliwość wspierania instytu-
cji bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu poprzez SZ w formie: 
pomocy władzom państwowym, administracji publicznej oraz społeczeństwu w 
reagowaniu na zagrożenia; prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych; 
oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecz-
nych pochodzenia wojskowego7. Aby te zalecenia, czy wręcz zadania SZ mogły 
być w pełni wcielone do praktyki wykonawczej, niewątpliwie istnieje potrzeba 
naukowego zdiagnozowania dotychczasowych form i sposobów wspierania 
przez SZ RP wymienionych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w ra-
mach istniejącego systemu prawnego. Polskie ustawodawstwo przewiduje moż-
liwość zaangażowania SZ RP w sytuacjach niebędących stanem nadzwyczaj-
nym8. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 
publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie: niebezpieczeństwa powszechne-
go dla życia, zdrowia lub wolności obywateli; bezpośredniego zagrożenia dla 

                                                      
2 Strategiczny Przegląd Obronny. Synteza, MON, Warszawa 2006, s. 9. 
3 Tamże. 
4 Tamże, s. 20. 
5 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2007 r. 
6 Tamże, s. 21. 
7 Tamże, s. 24. 
8 Art. 18 i 18a ustawy o Policji, DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277 z późn. zm.  
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mienia w znacznych rozmiarach; bezpośredniego zagrożenia określonych9 
obiektów lub urządzeń; zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycz-
nym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne zna-
czenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym skutkować 
niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego, jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów  
i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, do pomocy uzbrojonym od-
działom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działania te są podejmowane na podsta-
wie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek 
prezesa Rady Ministrów. Także w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań  
w tym zakresie, prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych uzgodniony z ministrem obrony narodowej, może zarzą-
dzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. 

Dostrzegam również możliwość wspierania przez SZ RP lokalnych i regio-
nalnych organów administracji samorządowej podczas realizacji zadań z zakresu 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Istotne są tu obszary proak-
tywnych działań zmierzających do zapobiegania zagrożeniom, rozwiązywania 
lokalnych problemów bezpieczeństwa oraz współuczestniczenia w procesie 
kształtowania przestrzeni fizycznej na potrzeby obronności i zapobiegania prze-
stępczości. Udział SZ RP w wymienionych obszarach bezpieczeństwa jest kon-
sekwencją poglądu, iż nie da się oddzielić zagrożeń militarnych od niemilitar-
nych, gdyż mogą występować one jednocześnie, wzajemnie się stymulując10. 

Oczywiście SZ mogą – obok Policji – wspierać również inne podmioty bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym głównie Państwową Straż Pożarną, 
jednostki ratownictwa, czy Straż Graniczną w zakresie ochrony granicy pań-
stwowej RP (na lądzie, powietrzu i morzu). Równie istotne dla bezpieczeństwa 
obywateli jest wsparcie udzielane przez Siły Powietrzne RP w ramach ratownic-
twa cywilnego11.  

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

czelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo 
wymiaru sprawiedliwości, obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstwa 
dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także 
na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych 
przepisów. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji, dz. cyt. 

10 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, „Zeszyty Naukowe 
AON” 2002, s. 227. 

11 Jako przykład można podać wspieranie grupy karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratowniczego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. 
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Polska literatura przedmiotu ogranicza się w zasadzie do zadań SZ RP w sta-
nach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych, dając również podstawę do 
badań możliwej aktywności SZ RP w tzw. stanie zwyczajnym.  

Najbardziej zaawansowany dorobek wśród instytucji zagranicznych w tej 
dziedzinie posiada Instytut Marshalla, który ujmuje misje sił zbrojnych w XXI 
wieku w formie sześciu podstawowych zadań12: interwencje/operacje zbrojne; 
międzynarodowe operacje stabilizacyjne i wspierające; operacje wsparcia sekto-
ra cywilnego; operacje obrony narodowej; asystencja przy międzynarodowej 
pomocy humanitarnej; jednostronne operacje militarne. Właśnie w kategorii 
wspierania sektora cywilnego są umiejscawiane subkategorie: defensywna asy-
stencja władzom cywilnym (defense assistance to civil authority – DACA); de-
fensywne wsparcie instytucji utrzymania porządku prawnego (defense support to 
civilian law enforcement authority – DSCLEA); defensywna asystencja podczas 
zakłóceń porządku publicznego (defense assistance to civil disturbances – 
DACDIS)13. DACA obejmuje reagowanie na katastrofy i klęski żywiołowe, 
pomoc humanitarną z nimi związaną oraz odtwarzania zniszczonej infrastruktu-
ry. Obejmują one również działania związane z pomocą lokalnym i centralnym 
władzom publicznym przed i podczas odbywania masowych imprez sportowych, 
kulturalnych oraz uroczystości narodowych. Pomoc ta może być realizowana 
także poprzez kontrole ruchu, utrzymanie funkcjonowania usług pocztowych, 
ratownictwa pożarowego, w sytuacjach gdy dochodzi do zaprzestania wykony-
wania wymienionych zadań przez instytucje do tego powołane. DSCLEA są 
działaniami bezpośredniej pomocy instytucjom zajmującym się utrzymaniem 
porządku prawnego w państwie. W większości państw taka pomoc jest ograni-
czona ściśle określonymi przesłankami prawnymi. Typowe działania w ich ra-
mach to pomoc straży granicznej i policji w zwalczaniu przemytu narkotyków, 
terroryzmu oraz zabezpieczeniu bezpieczeństwa podczas wydarzeń o charakte-
rze masowym. Pomoc odbywa się poprzez udział żołnierzy w bezpośrednich 
działaniach, ale również wsparcie organizacyjne (dowodzenie), gromadzenie  
i przekazywanie informacji oraz trening i szkolenie. DACDIS jest skrajną sytua-
cją wymagającą zaangażowania sił zbrojnych, albowiem zakłada się, że odpo-
wiednio funkcjonujące państwo powinno utrzymać porządek publiczny za po-
mocą powołanych do tego służb porządkowych, a angażowanie do tego SZ bę-
dzie wyjątkowe.  

Powyżej wskazane obszary możliwego wsparcia podmiotów bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa przez SZ RP są istotnym obszarem badawczym, szcze-
                                                      

12 Np. J. Clarke, What Roles and Missions for Europe’s Military and Security Forces in the 
21st Century?, „The Marshall Center Papers” 2005, No. 7. 

13 Tamże, s. „15. 
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gólnie w zakresie: okoliczności uzasadniających angażowanie do tego sił zbroj-
nych, wymagań, jakie muszą być spełnione, sposobów wsparcia, szczególnie do 
realizacji takich zadań, jak ochrona i osłona oraz izolacja określonych obiektów, 
dróg, wydzielonych ulic lub części miast; wspieranie działań oddziałów Policji 
przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym działania antyter-
rorystyczne. 

Obszar przeprowadzonych badań dotyczył misji współczesnych sił zbroj-
nych, jakimi są operacje wsparcia sektora cywilnego oraz dwóch jej podkatego-
rii – defensywnej asystencji władz cywilnych i defensywnego wsparcia instytu-
cji utrzymania porządku prawnego. Obszar ten jest najbardziej zbieżny z warun-
kami działania sił zbrojnych w stanie zwyczajnym.  

Podstawą podjętych przez mnie badań była potrzeba określenia zakresu za-
dań oraz możliwych sposobów działania Sił Zbrojnych RP w sferze ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanie zwyczajnym. Badaniami obją-
łem również uwarunkowania formalne tej współpracy. Ze względu na istniejący 
stan prawny i faktyczny przyjąłem, że nieodzowna będzie ocena dotychczasowej 
skali wsparcia udzielanego w stanie zwyczajnym innym podmiotom ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego przez SZ RP. Założyłem, że wiedza ta 
da podstawy do wnioskowania o potencjalnych możliwościach, zakresie oraz 
pożądanych formach tego wsparcia.  

Wyniki prac zostały przedstawione w czterech rozdziałach poprzedzonych 
wstępem i opatrzonych zakończeniem oraz spisem bibliograficznym. Mam na-
dzieję, że treść pracy wystarczająco wskazuje na sytuację problemową, przyjęte 
założenia badawcze oraz przeprowadzoną procedurę badawczą, wyniki zaś 
przeprowadzonych badań, wraz z niezbędną dokumentacją oraz projekcją moż-
liwych i pożądanych obszarów współpracy Sił Zbrojnych RP z podmiotami rea-
lizującymi ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, tworzą spójną i w 
pełni udokumentowaną całość. Zapoznając się z publikacją, należy uwzględnić 
to, że odnosi się ona do stanu prawnego na 2011 r.  

W pierwszym rozdziale przedstawiłem istotę bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Rozdział ten stanowi podstawę teoretyczną całości opracowania  
i zawiera autorską interpretację oraz wyjaśnienia fundamentalnych dla badań 
kategorii, w formie instrumentarium pojęciowego, identyfikację zagrożeń bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, a także podstawy prawne podmiotów za-
pewniających ten rodzaj bezpieczeństwa, które określają ramy udziału w nim Sił 
Zbrojnych RP.  

W kolejnym – drugim – rozdziale scharakteryzowałem podmioty bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, wskazując na ich strukturę, powiązania oraz 
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wspólne funkcje, tworzące system ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, a także jego związki z siłami zbrojnymi. 

Wyniki badań ukierunkowanych na zdiagnozowanie kompetencji SZ RP  
w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawia rozdział trzeci. 
Zawarta tu diagnoza obecnego poziomu zaangażowania SZ w tę sferę bezpie-
czeństwa wynika zarówno z przeprowadzonych przeze mnie badań empirycz-
nych, jak również dokumentów normatywnych oraz zawierających strategie 
bezpieczeństwa. 

Ostatni rozdział zawiera wnioski, postulaty oraz moje projekty, dotyczące 
możliwości wspierania przez Siły Zbrojne RP podmiotów bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Wskazałem tu na przesłanki do takiego wsparcia oraz per-
spektywy nowych obszarów i form współpracy. 

 


