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PIOTR HAC 1

UWAGI O FORMALNYCH I PRAKTYCZNYCH WARUNKACH 
KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ POLICJANTÓW 

ZAWARTYCH W ART. 15 I ART. 16 USTAWY O POLICJI 
PRZEZ ŻOŁNIERZY SIŁ ZBROJNYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W ostatnim czasie — głównie za sprawą ataków terrorystycznych w Pary-
żu w listopadzie 2015 r. oraz wprowadzonego we Francji stanu wyjątko-
wego — w Polsce większą uwagę zwrócono na możliwości wykorzystania 
wojska do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa 
w zakresie innym niż podczas stanu wojny lub szeroko rozumianego za-
rządzania kryzysowego. Echa tego podejścia znalazły również wydźwięk 
w projektach przepisów antyterrorystycznych, przygotowywanych w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w których m.in. przewi-
dziano ułatwienia w wykorzystaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(dalej: SZ RP) do przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego 2. Ze względu na możliwe wyzwania czasu przyszłego, 
a także konieczność podejmowania w takich przypadkach współpracy Po-
licji z pododdziałami wojska, warto zapoznać się z przepisami regulującymi 
tą materię i praktycznymi uwarunkowaniami użycia żołnierzy w zabezpie-
czeniu porządku publicznego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 3 SZ RP 4 
służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium 

1  Insp. w st. spocz. Piotr Hac — funkcjonariusz Policji w latach 1993–2016, 
były zastępca dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, 
doktorant Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

    Adres do korespondencji: <piotr.hac07@gmail.com>.
2  Projekt z 20 kwietnia 2016 r. ustawy o działaniach antyterrorystycznych 

— opublikowany na stronie <https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-
-prawnyc/2016/24018,Projekt-ustawy-o-dzialaniach-antyterrorystycznych.
html>, dostęp: 22 kwietnia 2016 r.

3  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, 
poz. 483.

4  Przez SZ RP rozumie się jednostki wojskowe i związki organizacyjne, przy 
uwzględnieniu podziału na rodzaje: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę 
Wojenną i Siły Specjalne. Wyodrębnioną służbą jest także Żandarmeria Wojskowa, 
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oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Realizu-
jąc zadania konstytucyjne w zakresie m.in. zapewnienia bezpieczeństwa 
SZ RP — na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej — mają prawo 
stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego 
uzbrojenia, z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych za-
dań, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad okre-
ślonych w wiążących Rzeczpospolitą Polską ratyfi kowanych umowach 
międzynarodowych oraz międzynarodowym prawie zwyczajowym 5. Pre-
rogatywa ta ma charakter generalny, legalizujący użycie m.in. broni pal-
nej przez wojsko w obronie kraju, pozbawiona jest przepisów wykonaw-
czych i nakierowana głównie na reakcję na zagrożenie zewnętrzne dla 
Rzeczypospolitej. 

Ważnym — w kontekście niniejszego artykułu — uprawnieniem dla 
żołnierzy SZ RP są zapisy art. 18 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 6, 
wprowadzające możliwość użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP do po-
mocy oddziałom i pododdziałom Policji, w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 7, jeżeli użycie oddzia-
łów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające (ust. 1). Wykorzy-
stanie SZ RP w takim przypadku następuje na postanowienie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek prezesa Rady Ministrów 
(ust. 3), a w przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o udzieleniu po-
mocy podejmuje minister obrony narodowej na wniosek ministra właś-
ciwego do spraw wewnętrznych, określający zakres i formę pomocy, 

a na czas mobilizacji i wojny w skład SZ RP wchodzą również Służba Wywiadu 
Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego — zob. art. 3 ust. 3, 7 i 8 ustawy 
z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 827.

5  Zgodnie z zapisami tej ustawy SZ RP mogą ponadto brać udział w zwalcza-
niu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycz-
nych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybucho-
wych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, 
a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

6  Tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355 (dalej: ustawa o Policji).
7  Art. 18 ust. 1 ustawy o Policji enumeratywnie wymienia przypadki sprowa-

dzenia zagrożenia lub zakłócenia i w szczególności jest to sprowadzenie: 1) nie-
bezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli; 2) bez-
pośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach; 3) bezpośredniego 
zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności 
państwa, siedzib centralnych organów państwowych albo wymiaru sprawiedli-
wości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw dy-
plomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji między-
narodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację ochron-
ną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów; 4) zagrożenia przestępstwem 
o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów 
mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, 
bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego.
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zawiadamiając o niej niezwłocznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i prezesa Rady Ministrów (ust. 5). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie-
zwłocznie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji 
ministra obrony narodowej (ust. 6). Pomoc dla Policji może być udzielo-
na również w formie prowadzonego samodzielnie przez oddziały i podod-
działy SZ RP przeciwdziałania zagrożeniu bądź dokonaniu przestępstwa, 
o którym mowa w katalogu z ust. 1, w przypadku gdy oddziały i podod-
działy Policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania 
tym zagrożeniom (ust. 4) 8. Dodatkowo w art. 18a ustawy o Policji prze-
widziano, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, prezes Rady Ministrów, 
na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z mi-
nistrem obrony narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. Zapisy art. 18 ustawy o Policji 
w 2013 r. uległy znacznej zmianie w związku z uchwaleniem przepisów 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 9, przy czym zrezyg-
nowano z trybu pozwalającego na użycie uzbrojonych oddziałów i pod-
oddziałów Policji, pozostawiając to ogólnym uprawnieniom organów Po-
licji. Prerogatywa wynikająca z tego przepisu nie wymaga — oprócz po-
danych warunków — wystąpienia innych przesłanek udzielenia pomocy 
Policji przez SZ RP (np. wprowadzenia stanu wyjątkowego) i zapewnia od-
powiedniej elastyczności działania (użycie sformułowania „okaże się nie-
wystarczające”, a nie „okazało się”). Ustawodawca założył jednocześnie, 
że udzielenie pomocy przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej powinno być 
prostsze do zastosowania (np. w zakresie prowadzenia wspólnych patroli) 
i w tym przypadku użył ogólnego zwrotu „siły Policji”, a w przypadku reszty 
SZ RP mówi już zawężająco o „oddziałach i pododdziałach Policji”.

Żołnierzom oddziałów i pododdziałów SZ RP oraz Żandarmerii Woj-
skowej kierowanym do pomocy Policji przysługują w zakresie niezbęd-
nym do wykonywania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia 

8  Przepisem wykonawczym do art. 18 ustawy o Policji jest rozporządzenie 
Rady Ministrów z 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów 
Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpie-
czeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (DzU z 2016 r., 
poz. 1090). W poprzednio funkcjonującym rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia od-
działów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ra-
zie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 
(DzU z 2013 r., poz. 1037) w § 6 określone było, że oddziały SZ RP wydzielone 
do pomocy oddziałom Policji mogą być użyte do: 1) ochrony obiektów lub urzą-
dzeń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy; 2) osłony lub izolacji okre-
ślonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub części miast; 3) działań przywra-
cających bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym działań antyterrorystycz-
nych. Aktualnie obowiązujące przepisy wprost tego tak nie regulują.

9  Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-
nej, DzU z 2013 r., poz. 628 z późn. zm. (dalej: ustawa o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej).
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policjantów określone w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji, a korzystanie 
z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla poli-
cjantów. Wynika z tego możliwość dokonywania np. legitymowania osób 
i ich zatrzymywania, w tym osób stwarzających w sposób oczywisty bez-
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego (a także dla mienia) 
oraz przeszukiwania pomieszczeń i osób, ale przede wszystkim możliwość 
użycia środków przymusu bezpośredniego (ŚPB) oraz broni palnej w ta-
kim zakresie, w jakim mogą to robić policjanci. Żołnierze mogą więc użyć 
wobec osób lub wykorzystać do pokonania przeszkody wszystkich — poza 
tymi zarezerwowanymi dla Służby Więziennej — przewidzianych ŚPB (czyli 
przede wszystkim siły fi zycznej, kajdanek, pałek służbowych, pocisków 
niepenetracyjnych, chemicznych środków obezwładniających, pojazdów 
służbowych, środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budow-
lanych i innych przeszkód, w tym materiałów wybuchowych, a także środ-
ków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających) 
oraz broni palnej w przewidzianych dla funkcjonariuszy Policji przypad-
kach. Należy nadmienić, że możliwość wykorzystania ŚPB i broni palnej 
przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porząd-
kowych przewidziano również bezpośrednio w ustawie o środkach przy-
musu bezpośredniego i broni palnej, a przepisy art. 18a ustawy o Policji 
w niewielkim stopniu kompetencje te rozszerzają (zwiększając liczbę przy-
padków użycia). Należy nadmienić, że w zakresie broni palnej — zgodnie 
z art. 46 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej — 
nie może być ona użyta lub wykorzystana przez pododdział zwarty, a je-
dynie w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej 
osoby uprawniony wchodzący w skład pododdziału zwartego może użyć 
broni palnej lub wykorzystać ją na zasadach określonych w ustawie.

We wspomnianym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych 
(z 20 kwietnia 2016 r.) przewidziano wprowadzenie niewielkich zmian 
w brzmieniu art. 18 i 18a ustawy o Policji. Przede wszystkim zastąpiono 
zwrot „okaże się niewystarczające” na sformułowanie „okaże się lub może 
okazać się niewystarczające” jako przesłankę do użycia oddziałów i pod-
oddziałów SZ RP. Ma to zapewne służyć ułatwieniu posłużenia się woj-
skiem, gdyż dodano frazę o wydźwięku jeszcze bardziej przypuszczającym. 
Dodatkowo w art. 19 projektu planuje się wprowadzić nowy tryb użycia 
do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji żołnierzy SZ RP, tj. w przy-
padku wprowadzenia trzeciego (CHARLIE) lub czwartego (DELTA) stop-
nia alarmowego, jeżeli użycie oddziałów i pododdziałów Policji okaże się 
niewystarczające lub może okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji 
oddziały i pododdziały SZ RP na podstawie decyzji ministra obrony naro-
dowej, wydanej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
mogą zostać wykorzystane stosownie do ich przygotowania specjalistycz-
nego oraz zaistniałych potrzeb. Należy jednak nadmienić, że w opisywa-
nym trybie — w ust. 5 art. 19 projektu — dla żołnierzy przewidziano 
uprawnienie do użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego 
na zasadach przewidzianych dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (a więc 
w zakresie nieco węższym niż przewiduje to art. 16 ustawy o Policji), choć 
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dodano możliwość tzw. specjalnego użycia broni palnej, czyli takiego jej 
użycia przeciwko osobie dokonującej zamachu terrorystycznego, którego 
skutkiem będzie śmierć lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tej 
osoby.

Aktem normatywnym, który przewiduje najszersze uprawnienia dla 
SZ RP w zakresie bezpieczeństwa publicznego jest ustawa z 21 czerwca 
2002 r. o stanie wyjątkowym 10. Pomijając ogólny opis aspektów prawnych 
i istoty stanów nadzwyczajnych, należy zauważyć, że w porównaniu do roz-
wiązań prawnych funkcjonujących w tzw. małej konstytucji z 1992 r., na-
stąpiło „zbliżenie” stanu wyjątkowego do stanu wojennego 11. Stan wyjątkowy 
może wprowadzić prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku 
Rady Ministrów w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju 
państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowo-
dowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cy-
berprzestrzeni, które nie może być usunięte przez użycie zwykłych środków 
konstytucyjnych. W czasie wprowadzonego stanu wyjątkowego prezydent 
na wniosek prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 11 ustawy o stanie wy-
jątkowym, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów SZ RP do przy-
wrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane 
siły i środki zostały wyczerpane. W takim przypadku oddziały i pododdziały 
SZ RP pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują za-
dania wyznaczone przez ministra obrony narodowej w uzgodnieniu z mini-
strem właściwym do spraw wewnętrznych. Żołnierzom wyznaczonym do tych 
oddziałów i pododdziałów przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania 
ich zadań, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16 ustawy o Po-
licji. Oddziały i pododdziały SZ RP, gdy działają w warunkach „pododdziału 
zwartego” 12, mogą również użyć i wykorzystać ŚPB, do użycia i wykorzystania 
których uprawnieni są żołnierze Żandarmerii Wojskowej wchodzący w skład 
pododdziału zwartego, o którym mowa w przepisach ustawy o środkach przy-
musu bezpośredniego i broni palnej, jak również mogą użyć broni palnej lub 
ją wykorzystać. Zgody na użycie lub wykorzystanie broni palnej przez od-
dział lub pododdział SZ RP udziela przełożony służbowy, a w przypadku gdy 

10  Tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 886 (dalej: ustawa o stanie wyjątkowym).
11  Obecnie najłagodniejszy reżim prawny spośród stanów nadzwyczajnych 

tworzy stan klęski żywiołowej — K. Prokop, Stany nadzwyczajne w konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005, s. 77–78; podobnie ze względu na spo-
sób wprowadzenia stanów oraz systematykę Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 1997 r. uważają Piotr Gawliczek i Zdzisław Małkowski — tychże, Stany 
nadzwyczajne. Wymiar asymetryczny i prawny, Warszawa 2010, s. 46. 

12  Zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej pod-
oddziałem zwartym jest zorganizowana i jednolicie dowodzona grupa funkcjona-
riuszy (żołnierzy) wykonująca zadania prewencyjne w razie zagrożenia lub zakłó-
cenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego — art. 4 pkt 5. Ustawa o stanie 
wyjątkowym nie posługuje się sformułowaniem „pododdział zwarty SZ RP”, tylko 
zwrotem „oddziały i pododdziały SZ RP”, jednak o tym, że przepisy o użyciu bro-
ni palnej w opisywanym zakresie dotyczą działania w warunkach pododdziału 
zwartego można wyczytać z zapisu art. 11 ust. 3d tej ustawy. 
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wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub 
zdrowia żołnierza wchodzącego w skład tego oddziału lub pododdziału lub in-
nej osoby — dowódca pododdziału zwartego. Przepisy ustawy dosyć szczegóło-
wo opisują procedurę użycia broni palnej, w ramach której dowódca po pierw-
sze wzywa do zachowania zgodnego z prawem, w szczególności do porzucenia 
broni lub niebezpiecznego przedmiotu, lub do zaniechania stosowania prze-
mocy, następnie uprzedza o możliwości użycia broni palnej w przypadku nie-
podporządkowania się temu wezwaniu, a ostatecznie wydaje rozkaz oddania 
strzału ostrzegawczego lub salwy ostrzegawczej w bezpiecznym kierunku. Pro-
cedury tej nie stosuje się, gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebez-
pieczeństwem dla życia lub zdrowia żołnierza wchodzącego w skład oddziału 
lub pododdziału SZ RP lub innej osoby 13. Przytoczone przepisy regulują jedyny 
przypadek możliwości wykorzystania broni palnej przez żołnierzy działających 
w warunkach pododdziału zwartego.

Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 
90 dni, a w przypadku, gdy nie ustały przyczyny wprowadzenia tego stanu 
oraz nie zostało przywrócone normalne funkcjonowanie państwa, prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej może przedłużyć czas trwania stanu wy-
jątkowego na okres nie dłuższy niż kolejne 60 dni 14. Terytorialnie stan 
wyjątkowy może zostać wprowadzony na terenie całego kraju — zapewne 
w sytuacji zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa — lub na jego czę-
ści — prawdopodobnie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicz-
nego lub porządku publicznego, choć przepisy wprost tego nie regulują 
i pozostawione zostało to ocenie właściwych organów. Ze względu na sze-
rokie uprawnienia SZ RP w ramach stanu wyjątkowego, w tym przede 
wszystkim w jedyne legalne uprawnienie użycia broni palnej przez zwarty 
oddział lub pododdział wojska, należy — w sytuacji konieczności wpro-
wadzenia stanu wojennego — zastanowić się nad hipotezą równoległego 
wprowadzenia stanu wyjątkowego, co da wszelkie możliwości zapanowania 
nad kryzysową sytuacją w obszarze tyłowym. W sferze prawnej takie roz-
wiązanie wydaje się realne, jednak wymaga to szerszych analiz 15.

13  Przepisem wykonawczym do ustawy o stanie wyjątkowym w opisywanym 
zakresie jest rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego, DzU z 2013 r., poz. 1733.

14  Przepisy nie normują dolnej granicy trwania stanu wyjątkowego, teore-
tycznie może więc on trwać kilka lub kilkanaście godzin, choć pewnie jedynie 
w przypadku, gdyby został wprowadzony na niewielkim terytorium państwa — 
szerzej P. Gawliczek, Z. Małkowski, Stany…, wyd. cyt., s. 53. 

15  Sytuacja taka w dotychczasowej historii Polski pojawiła się tylko raz, gdy 
1 września 1939 r. Rada Ministrów uchwaliła zarządzenie o wprowadzeniu sta-
nu wyjątkowego na obszarze całego państwa, a tego samego dnia prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej wydał zarządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego, 
również na terytorium całego kraju. Ze względu na zapisy ustawy z 23 czerwca 
1939 r. o stanie wojennym powodowało to zresztą z mocy prawa wygaśnięcie za-
rządzenia o stanie wyjątkowym. Aktualnie nie ma takich ograniczeń w aktach 
normatywnych dotyczących stanów nadzwyczajnych — szerzej L. Mażewski, Sta-
ny nadzwyczajne w Polsce w latach 1918–1989, Toruń 2007, s. 98–102.
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Reasumując, podstawy prawne użycia SZ RP w razie zagrożenia bezpie-
czeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego należy uznać 
za spójne i wystarczające. Należy mieć na względzie równoległe istnienie 
kilku trybów korzystania przez żołnierzy z uprawnień przysługujących po-
licjantom, a opisanych w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji, tj. dwa tryby 
podstawowe — jeden wynikający z zapisów art. 18 ustawy o Policji dla 
oddziałów i pododdziałów SZ RP, a drugi z art. 18a tej ustawy dla żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej, oraz jeden tryb szczególny związany z wprowa-
dzeniem stanu wyjątkowego. Należy również pamiętać o uprawnieniach 
wynikających bezpośrednio z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (i wojskowych organów 
porządkowych) oraz analogicznych uprawnień dla pododdziałów SZ RP wy-
nikających z przewidywanych zapisów projektu ustawy o działaniach an-
tyterrorystycznych. Ze względu na funkcjonowanie w obrocie prawnym 
innych aktów normatywnych, pozwalających na użycie SZ RP do działań 
wewnątrz państwa, w tym w zakresie przeciwdziałania aktom terroryzmu 16, 
zasadne wydaje się poddanie analizie możliwości uregulowania tej materii 
całościowo w jednym akcie prawnym. Na tle pozostałych komponentów 
SZ RP w sposób uprzywilejowany traktowana jest Żandarmeria Wojskowa, 
jednak jest to zrozumiałe i zasadne przy przewidywanych dla niej zada-
niach oraz naturalnym współdziałaniu z Policją i Strażą Graniczną. Wy-
korzystanie pozostałych rodzajów SZ RP — zgodnie z wolą ustawodawcy 
— powinno być traktowane jako ostateczność w najbardziej nagłych przy-
padkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę celowości i propor-
cjonalności. Możliwości wynikające z ustawy o Policji zapewniają odpo-
wiednią elastyczność działania, a przepisy ustawy o stanie wyjątkowym 
pozwalają na użycie żołnierzy w najbardziej skrajnych i wymagających 
okolicznościach, choć zawsze decyzja o tym powinna być podjęta przy za-
chowaniu szczególnej ostrożności rządzących i poddana kontroli parlamen-
tarnej 17. 

Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 
lub porządku publicznego

Analiza aktualnego stanu prawnego dotyczącego użycia żołnierzy 
SZ RP w zakresie przywracania porządku publicznego, a tym samym ko-
rzystania z uprawnień policyjnych opisanych w art. 15 i art. 16 ustawy 
o Policji nie może być dokonana bez choćby pobieżnej oceny zagrożeń dla 
sytuacji wewnętrznej w Polsce. Oczywiście użycie żołnierzy Żandarme-
rii Wojskowej głównie będzie miało charakter prewencyjno-patrolowy, 

16  Przepisy o użyciu SZ RP do działań antyterrorystycznych znajdują się 
np. w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst 
jedn. DzU z 2015 r., poz. 930) i w ustawie z 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi 
i portów morskich (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 49) — szerzej B. Pacek, Udział 
Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, Warszawa 2013.

17  P. Gawliczek, Z. Małkowski, Stany…, wyd. cyt., s. 78.
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a niektórych pozostałych formacji wojska (jak np. jednostki GROM) przy 
działaniach antyterrorystycznych i zabezpieczeniu imprez masowych, to jed-
nak w XXI w. „świat wchodzi w epokę, w której nawet najbardziej ekstremal-
ne scenariusze jego rozwoju stają się możliwe” 18. Należy przyjąć, że spośród 
wszystkich rodzajów zagrożeń niemilitarnych 19 największy wpływ na wywo-
łanie niepokojów społecznych i zbiorowych zakłóceń porządku publicznego 
mogą mieć te powodowane przez człowieka, zarówno z użyciem przemocy 
(terrorystyczne albo nieterrorystyczne), jak i bez jej użycia, choć nie można 
wykluczyć także (oddzielnego lub równoległego) wpływu katastrof natural-
nych czy organicznych (np. pandemii). Z reguły na wystąpienia społeczne 
ogromny wpływ ma stabilizacja ekonomiczna obywateli, a także polityczna 
wewnątrz państwa.

Z hipotetycznych sytuacji mogących wywołać zbiorowe zakłócenie po-
rządku publicznego należy wymienić przede wszystkim:

 — nagłe osłabienie lub realne zagrożenie pozycji ekonomicznej miesz-
kańców (utrata miejsc pracy lub oszczędności), wynikające z samoist-
nych problemów Polski lub mających charakter międzynarodowy;
 — nagły wstrząs dla obywateli spowodowany niechcianą zmianą warunków 
życia (np. kilku lub kilkunastodniowa przerwa w dopływie energii elek-
trycznej) i związanych z tym niepokojów (rozruchów) na tle przestępczym 
lub egzystencjalnym (masowe okradanie sklepów lub mieszkań) — nie 
można wykluczyć również spowodowania tej sytuacji (lub wzmocnienia 
negatywnych emocji) katastrofą naturalną, albo ekologiczną wywołaną 
przez człowieka (np. skażenie chemiczne i związana z tym ewakuacja);
 — nagłą chęć wyrażenia sprzeciwu społecznego wobec działań lub za-
niechań władz państwowych w sprawach ogólnonarodowych lub zwią-
zanych ze zdarzeniem losowym, w tym z wcześniejszym stosowaniem 
ŚPB (np. podczas imprez masowych);
 — kumulację retoryki nacjonalistycznej lub rasistowskiej, związaną z na-
pływem i działalnością (np. przestępstwami) emigrantów z państw 
obcych kulturowo lub z ogarniętych działaniami militarnymi, w tym 
o charakterze wojny domowej (np. Syria, Ukraina, być może w przy-
szłości Białoruś);
 — wyraz sprzeciwu w stosunku do retoryki nacjonalistycznej lub złej sy-
tuacji ekonomicznej skupisk emigrantów (uchodźców wojennych) prze-
bywających już w Polsce, w tym wspieranych przez pozostałości za-
granicznych formacji wojskowych, najemniczych lub paramilitarnych 
(np. samoobrona powołana w celu ochrony przed polskimi środowi-
skami nacjonalistycznymi);
 — konsekwencje aktu terrorystycznego o poważnym rozmiarze lub za-
sięgu, w tym o charakterze biologicznym, chemicznym, radiologicznym 
lub w cyberprzestrzeni;

18  Tamże, s. 6.
19  Szczegóły przyjętego aktualnie w literaturze podziału zagrożeń znajdują 

się m.in. w: A. Kuptel (red.), Siły powietrzne w operacjach reagowania kryzyso-
wego, Warszawa 2013, s. 88.
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 — działalność ruchów separatystycznych, w tym wspieraną (quasi-mili-
tarnie, fi nansowo lub politycznie) przez państwo obce albo organizację 
o charakterze międzynarodowym, terrorystycznym lub przestępczym;
 — działalność wrogich Polsce ruchów społecznych wywołaną przez pań-
stwo obce w celu wywarcia wpływu na władze Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub powodujące dezorganizację w przygotowaniach obronnych 
państwa, przed agresją zbrojną.
Należy podkreślić, że każde zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa pań-

stwa będzie potęgowało wśród społeczeństwa poczucie zagrożenia bezpie-
czeństwa publicznego 20. Ogromną rolę w kreowaniu wówczas nastrojów spo-
łecznych odgrywać będą również media publiczne, przez obiektywny prze-
kaz możliwych błędów w postępowaniu władzy publicznej lub nieobiektywny 
— nawet przy prawidłowym jej działaniu — oraz podawanie niesprawdzo-
nych informacji. Wydaje się, że wykorzystanie SZ RP do działań związanych 
ze zbiorowymi zakłóceniami porządku publicznego będzie miało charakter 
ostateczny i poprzedzony innymi środkami. Z założenia powinno się je rozpa-
trywać przez pryzmat zasady celowości oraz proporcjonalności i używać tylko 
w niezbędnych przypadkach, zgodnie z zasadą „najpierw Policja — potem 
wojsko”, przy uwzględnianiu korzystania wpierw z uprawnień wynikających 
z art. 18 ustawy o Policji (dla Żandarmerii Wojskowej z art. 18a), a dopiero 
potem oczekiwać wprowadzenia stanu wyjątkowego. Oczywiście okoliczności 
mogą zmuszać do podejmowania od razu drastycznych decyzji, jednak przy 
wykorzystaniu SZ RP należy pamiętać o poniższych ograniczeniach:

 — Żołnierze spoza Żandarmerii Wojskowej nie są z reguły szkoleni do działań 
stricte policyjnych lub przy zbiorowym zakłóceniu porządku publicznego. 
Wpaja im się konieczność eliminowania przeciwników, a nie ich obezwład-
niania, co jest odwrotnością podejścia „policyjnego”. Otwartą kwestią po-
zostaje jakość szkolenia dotyczącego np. zachowania bezpieczeństwa przy 
legitymowaniu czy formalnych i technicznych aspektów przeszukania. 
Przy bardziej skomplikowanych czynnościach, np. przeszukaniu, udział 
funkcjonariusza Policji lub żołnierza Żandarmerii Wojskowej wydaje się 
nieodzowny, zarówno w zakresie zapewnienia wymogów formalnych, do-
świadczenia w odnajdywaniu szukanych przedmiotów, jak i opanowaniu 
sytuacji na miejscu czynności przy nerwowym zachowaniu osoby lub 
osób (członków rodziny), u których jest ona przeprowadzana 21.
 — Sprzęt użytkowany przez wojsko nie ma charakteru obezwładnia-
jącego, tylko destrukcyjny, więc żołnierze zmuszeni do użycia broni 
spowodują straty krwawe, z czym należy się liczyć, szczególnie przy 
działaniu wobec zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Ofi ary 
te mogą eskalować dalszą przemoc.
 — Wystąpienie wojska przeciwko tłumowi (szczególnie nieuzbrojonemu) jest 
dla żołnierzy wielkim obciążeniem psychicznym i może powodować ogromne 
20  B. Wiśniewski, Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, 

Szczytno 2014, s. 71.
21  Można przyjąć, że przydatne w jakimś sensie dla wojska są tu doświadcze-

nia z misji międzynarodowych, gdzie żołnierze w nich uczestniczący mieli stycz-
ność z takimi zadaniami.
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dylematy moralne, włącznie z odmową wykonania rozkazu. Wykorzystanie 
SZ RP do działań związanych ze zbiorowym naruszeniem porządku pub-
licznego powinno sprowadzać się do konfrontacji z tłumem, z którym nie 
poradzą sobie oddziały i pododdziały Policji. Ze względu na posiadane 
doświadczenie i wyspecjalizowany sprzęt sił policyjnych, należy przyjąć, 
że zagrożeniem dla tych sił będzie częściowo choćby zorganizowany tłum 
uzbrojony w białą broń (łomy, drągi, butelki z płynem zapalającym, środki 
chemiczne [miotacze gazu, gaśnice], urządzenia miotające, np. proce, 
kusze) oraz tłum — nawet niezorganizowany — ale uzbrojony w przemy-
coną lub zdobytą broń palną. W takich sytuacjach siły policyjne mogą 
okazać się niewystarczające i pomoc wojska może okazać się nieodzowna. 
Dokonana analiza obecnie obowiązujących norm prawnych dotyczących 

użycia SZ RP w związku ze zbiorowymi naruszeniami bezpieczeństwa pub-
licznego i porządku publicznego, ocena możliwych zagrożeń oraz sięgnięcie 
do przykładów z przeszłości pozwalają na wysnucie następujących wniosków:

 — W najbliższej przyszłości nie można wykluczyć niebezpieczeństwa 
wystąpienia zbiorowych zakłóceń porządku lub bezpieczeństwa pub-
licznego, co jest związane z kryzysem imigracyjnym 22 i niestabilną sy-
tuacją międzynarodową, w tym w kraju graniczącym z Polską. Zakłó-
cenia te mogą zaistnieć również samoistnie lub być wzmocnione przez 
problemy ekonomiczne kraju lub świata, atak terrorystyczny bądź ka-
tastrofę naturalną lub ekologiczną.
 — Podczas wystąpień nie można wykluczyć takiej eskalacji przemocy lub 
uzyskania przez protestujących znacznych ilości broni białej lub palnej, 
że eliminacja zagrożeń będzie przerastała siły Policji. W sytuacji za-
grożenia zbiorowymi zakłóceniami porządku publicznego należy dopil-
nować zabezpieczenia broni palnej znajdującej się w miejscach dostęp-
nych (jednostkach Policji i innych formacji uzbrojonych, strzelnicach, 
sklepach z bronią itp.). Ataki w celu uzyskania broni palnej mogą być 
cechą charakterystyczną przewidywanych zagrożeń 23. Podobne obawy 
22  Można tu przywołać jako najświeższe przykłady starcia na granicy grecko-

-macedońskiej lub austriacko-włoskiej z kwietnia i maja 2016 r.
23  Podczas wydarzeń w czerwcu 1953 r. w Niemieckiej Republice Demokratycz-

nej protestujący wielokrotnie atakowali niewielkie placówki Policji Ludowej lub Sta-
si, zdobywając komendę w Magdeburgu, komisariat w miejscowości Berga i obiekty 
Stasi w Jenie i Gorlitz. W mieście Friedrichroda rozbrojono jednostkę skoszarowanej 
policji w liczbie 150 funkcjonariuszy. Co ciekawe praktycznie nie atakowano woj-
ska i Armii Radzieckiej, jednak brały tu górę obawy jeszcze o podłożu historycz-
nym — szerzej Ilko-Sascha Kowalczuk, 17 czerwca 1953. Historia powstania, Wroc-
ław 2013. Podobne przypadki miały miejsce w Polsce podczas wydarzeń czerwco-
wych w Poznaniu w 1956 r., gdzie demonstranci sformowali nawet „kolumnę lotną” 
z kilku ciężarówek. Rozbrojono Komisariat VIII na ul. Grunwaldzkiej, Komisariat 
V na ul. Krzyżowej, posterunki w Rokietnicy, Swarzędzu, Puszczykowie i Mosinie. 
Milicjanci odparli napaści na kolejne dwa komisariaty i jeden posterunek. Łącznie 
w tych atakach strajkujący uzyskali ok. 90 sztuk broni krótkiej i długiej, co wraz 
z bronią zabraną z więzienia i różnych szkół dało liczbę ok. 250 sztuk — A. Ziem-
kowski, Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń [w:] J. Maciejewski, Z. Troja-
nowiczowa (red.), Poznański czerwiec 1956, Poznań 2006, s. 99–102.



184 Omówienia Nr 2(122)

co do „innego” wykorzystania znajdujących się tam płynów lub przed-
miotów mogą wzbudzić stacje benzynowe 24 lub przemysłowe sklepy 
wielkopowierzchniowe (np. „Praktiker”, „Leroy Merlin” itp.).
 — Użycie żołnierzy SZ RP do przywracania porządku publicznego musi 
być poprzedzone wykorzystaniem innych dostępnych środków, przede 
wszystkim sił policyjnych, ale także nacisku politycznego, ekonomicz-
nego i medialnego.
 — W przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu zwartych pododdziałów 
SZ RP należy dopilnować zastosowania odpowiedniej procedury wy-
nikającej z aktów normatywnych, co powinno zapewnić gwarancję 
użycia żołnierzy tylko w uzasadnionych przypadkach — bez obaw 
o ustrój oraz prawa obywatelskie.
 — Aktualnie obowiązujące akty normatywne obejmujące wykorzystanie 
SZ RP do działań związanych z przywróceniem bezpieczeństwa pub-
licznego lub porządku publicznego należy ocenić jako wystarczające 
i zapewniające odpowiednią elastyczność postępowania. Podobna 
ocena dotyczy również przepisów regulujących stany nadzwyczajne. 
Pozostaje do analizy kwestia uchwalenia jednego aktu normatywnego 
normującego użycie wojska poza stanami nadzwyczajnymi.
 — Podjęcie działań przez SZ RP w związku ze zbiorowym zakłóceniem 
porządku musi być oparte na pododdziałach o wysokim stopniu pro-
fesjonalizmu i morale 25. Najlepiej, aby były to jednostki przeszkolone 
w zakresie działań zwartych, specjalistycznie wyposażone (granaty 
z gazem łzawiącym, broń gładkolufowa lub na pociski niepenetrujące, 
megafony) i przygotowane psychologicznie do czekających je zadań 26.
 — Działanie pododdziałów wojska musi być zdecydowane i przy zapewnieniu 
odpowiedniej ich łącznej liczebności. Wydaje się, że użycie zbyt małej 
grupy żołnierzy nie przyniesie spodziewanego efektu, a może jedynie spo-
wodować zagrożenie utraty broni i eskalację przemocy tłumu 27.

24  Do przypadków napełniania kanistrów na stacjach benzynowych przez 
pseudokibiców dochodziło podczas zdarzeń w Zielonej Górze w październiku 
2011 r. — J. Struniawski, Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie 
imprez masowych i zgromadzeń publicznych, Szczytno 2014, s. 237.

25  Sprzyja temu na pewno uzawodowienie armii, choć w takim przypadku 
z kolei należy zwracać uwagę na możliwe nadużycia broni i siły — dowodem 
na to są przykłady z użycia 1. Pułku Spadochronowego w Irlandii Północnej w la-
tach 1971–1972 r. W miejscowości Ballymurphy zginęło wtedy 11 osób, a w Derry 
podczas zamieszek — 14 osób. W obu zdarzeniach przyjmuje się, że była to „nad-
gorliwość” zawodowych przecież żołnierzy — szerzej N. Grant, Ilustrowana histo-
ria konfl iktów XX wieku, Warszawa 1994.

26  W trakcie wydarzeń w Krakowie w listopadzie 1923 r. do działań przeciwko 
tłumowi użyto dwóch kompanii 16. pułku piechoty, składających się z rezerwi-
stów, do tego przekonanych, że będą pełnić tylko służbę wartowniczą. W kon-
sekwencji oba pododdziały demonstranci rozbili, rozbrajając żołnierzy i biorąc 
część z nich „do niewoli” — szerzej T. Marszałkowski, Zamieszki, ekscesy i de-
monstracje w Krakowie 1918–1939, Kraków 2006.

27  Wielokrotnie w historii Polski niestety do takich sytuacji dochodziło, jak 
np. w przywołanych już wydarzeniach w Krakowie z 1923 r., gdy wprowadzano 
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Niniejszy artykuł jest jedynie przyczynkiem do szerszego podjęcia te-
matu wykorzystania żołnierzy do działań zapewniających lub przywra-
cających porządek publiczny, a jak widać opisywana materia jest dosyć 
szeroka i nie sprowadza się tylko do prostej współpracy w ramach patroli 
prewencyjnych. Wypracowanie algorytmów współdziałania oraz zapewnie-
nie odpowiedniego przeszkolenia żołnierzy i ich dowódców leży w interesie 
zarówno Policji, jak i SZ RP. Można założyć, że część opisywanych proble-
mów jest szerzej nieznana w obu tych formacjach. Nie należy oczywiście 
rozpatrywać jedynie „czarnych scenariuszy”, jednak dotychczasowe do-
świadczenie pokazuje, że nie można ich nigdy wykluczyć.

do akcji przeciwko protestującym pojedyncze szwadrony kawalerii z 8. pułku 
ułanów. Uzbrojeni już w zdobyte na piechocie karabiny demonstranci po kolei 
je rozbijali — T. Marszałkowski, Zamieszki…, wyd. cyt., s. 128–132. W Poznaniu 
w 1956 r. podjęto trzy nieudane próby użycia podchorążych ze szkoły Ofi cerskiej 
w Poznaniu, co skończyło się rozbrojeniem części z nich przez tłum i opanowaniem 
pięciu czołgów — A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, 
Kraków 1999. Podczas wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. podjęto próbę 
odblokowania budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR przez pododdział ok. 250 
żołnierzy, którzy przedarli się przez tłum, jednak zbyt długie przebywanie bez celu 
pod budynkiem zachęciło demonstrantów do ataku. Po oddaniu salw w powietrze 
wycofano żołnierzy, unikając ich rozbrojenia i tracąc „tylko” 14 sztuk kbk AK — 
H. Kula, Grudzień 1970. Ofi cjalny i rzeczywisty, Gdańsk 2006, s. 213.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono 
podstawy prawne użycia Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagro-
żenia bezpieczeństwa publicznego lub 
zakłócenia porządku publicznego, przede 
wszystkim koncentrując uwagę na moż-
liwości korzystania przez żołnierzy 
z uprawnień policyjnych wynikających 
z zapisów art. 15 i art. 16 ustawy o Policji. 
W drugiej części artykułu wyszczególnio-
no przewidywane zagrożenia i sytuacje, 
w których może nastąpić potrzeba wy-
korzystania żołnierzy do zaprowadzenia 
porządku, pokazano czynniki determi-
nujące podjęcie decyzji o użyciu wojska, 
sposoby działania i związane z tym nie-
bezpieczeństwa. Reasumując przedsta-
wione treści, autor wyszczególnił i opisał 
wynikające z ich analizy wnioski oraz 
zalecenia. 
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Summary: Abstract: In the article le-
gal basis of usage Polish Armed Forces 
in case of public safety danger or dis-
ruption are presented, primarily focus-
ing attention on possibilty of using po-
lice powers describes in Articles 15 and 
16 Act of Police. In the second part ex-
pected threats and situations when us-
ing soldiers to establish the order are 
listed as well as the determining factors 
of decisions making of usage of army, 
ways of managing and dangers con-
nected with that. In the summary the 
author describes specifi ed conclusions 
and recommendations.






