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MACIEJ KOBUSZEWSKI 1

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA 
W KONTEKŚCIE UTWORZENIA BIURA NADZORU 

WEWNĘTRZNEGO MINISTERSTWA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

Wstęp

Autorzy opracowań dotyczących systemu bezpieczeństwa państwa w spo-
sób podobny defi niują przedmiot ochrony systemu. Na przestrzeni lat do-
strzegalna jest także zmiana podejścia identyfi kowania obszarów zagrożeń 
bezpieczeństwa państwa. „Nadrzędnym celem działań państwa w dziedzi-
nie bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie systemu podmiotów 
w ciągłej gotowości i zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia 
różnorodnych zagrożeń” 2. Autor niniejszego artykuły wskazuje nie tyl-
ko na realizację zadań poszczególnych służb w tym systemie, ale przede 
wszystkim na nowe ustawowe zadania ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych w zakresie sprawowanego nadzoru nad podległymi służba-
mi, które realizowane są przy pomocy inspektora nadzoru wewnętrznego. 
Ustawowe dookreślenie zadań i uprawnień ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych pozwoliło na usystematyzowanie zakresu obowiązków na-
łożonych na poszczególne służby nie tylko w zakresie informacyjnym, ale 
także dostępu ministra do informacji będących w ich dyspozycji. Przyjęte 
rozwiązanie dotyczące utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z oczekiwaniami 
ustawodawcy ma doprowadzić do urealnienia nadzoru ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych nad podległymi służbami, co ma skutkować 
podniesieniem jakości ich pracy oraz sprawnym diagnozowaniem i sku-
teczną likwidacją obszarów nadużyć, których dopuszczają się funkcjona-

1  Nadkom. Maciej Kobuszewski — funkcjonariusz Policji, od 12 lat zawodowo 
związany z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji. Autor badań dotyczących świa-
domości policjantów w obszarze korupcji oraz kilku publikacji odnoszących się 
do przestępczości wśród funkcjonariuszy Policji.

   Adres do korespondencji: <m.kobuszewski@op.pl>.
2  M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), System bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Warszawa 2015, s. 13.
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riusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Urealnienie nadzoru cywilnego nad służbami podległymi ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa zostało już wielokrotnie zdefi nio-
wane, zgodnie z defi nicjami  można w sposób kompleksowy uznać, że „bez-
pieczeństwo wewnętrzne państwa to stan uzyskany w efekcie spełniania 
przez państwo funkcji wewnętrznej realizowanej w ramach strategicznej 
polityki bezpieczeństwa narodowego, przejawiający się ochroną: w ujęciu 
wąskim — porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa publicznego i bez-
pieczeństwa powszechnego; w ujęciu szerokim — porządku konstytucyj-
nego, życia i zdrowia obywateli, majątku narodowego przed bezprawnymi 
działaniami” 3.

W cytowanej defi nicji możemy dostrzec wiele płaszczyzn bezpieczeństwa 
wewnętrznego, na które składa się bezpieczeństwo publiczne i powszech-
ne. Obowiązek realizacji tych zadań spoczywa na administracji państwo-
wej, która powinna posiadać sprawny aparat w postaci służb publicznych, 
wyposażonych w odpowiednie uprawnienia do ich realizacji. 

Na przestrzeni lat resort spraw wewnętrznych przechodził szereg zmian 
organizacyjnych, z których najważniejsza zrealizowana została na prze-
łomie 1990–1991 r. W ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie ministra 
spraw wewnętrznych określono nowy zakres kompetencji oraz zadań wska-
zujący, że „Minister Spraw Wewnętrznych jest naczelnym organem admi-
nistracji państwowej realizującym politykę państwa w dziedzinie ochrony 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego” 4.

Jak wskazuje Ryszard Zakrzewski ustawa o urzędzie ministra spraw 
wewnętrznych utrzymuje, że minister spraw wewnętrznych jako naczelny 
organ realizuje politykę bezpieczeństwa w następujących obszarach: 

 — ochrony bezpieczeństwa państwa; 
 — ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 — ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie i zdrowie ludzkie 
oraz dorobek kulturalny i materialny społeczeństwa i poszczególnych 
obywateli; 
 — ochrony granic i ruchu granicznego; 
 — ochrony przeciwpożarowej; 
 — administracji spraw wewnętrznych 5. 

3   B. Wiśniewski, Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, materiał na pra-
wach maszynopisu, Warszawa 2003 [za:] P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012, 
s. 10.

4  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych (DzU 
nr 30, poz. 181).

5  R. Zakrzewski, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1995, 
s. 12.
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Z regulacji tej wynika jedynie funkcja nadzorcza ministra, która reali-
zowana była w tamtym okresie przy pomocy Politycznego Komitetu Dorad-
czego powołanego przy ministrze spraw wewnętrznych, jak również apara-
tu wykonawczego w postaci komórek organizacyjnych ministerstwa spraw 
wewnętrznych.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa powszechnego powierzone zostały 
służbom podległym ministrowi spraw wewnętrznych, w tym Policji oraz 
Urzędowi Ochrony Państwa.

Wraz ze zmianami w funkcjonowaniu resortu spraw wewnętrznych, 
które podyktowane były przeobrażeniami ustrojowo-społecznymi, weszły 
w życie nowe ustawy branżowe poszczególnych formacji. Zmieniono ich 
struktury oraz zakres kompetencji, jednak bez wątpienia realizacja pod-
stawowych zadań z tego zakresu dalej spoczywa na Policji. Na wstępie 
ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, znajduje się zapis w pełni kore-
spondujący z przytoczoną defi nicją. Wskazuje się w nim, że „tworzy się 
Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu 
i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego” 6. Tak ujęte obowiązki dla formacji 
skutkowały dookreśleniem jej podstawowych zadań polegających m.in. na:

 — ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-
chami; 
 — ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia 
spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego trans-
portu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach prze-
znaczonych do powszechnego korzystania;
 — kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych 
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach 
publicznych.
Nie można także zapomnieć, że realizacja tych zadań wiąże się ściśle 

z podejmowaniem przez funkcjonariuszy Policji działań mających na celu 
zapobieganie zjawiskom kryminogennym oraz wykrywaniu sprawców prze-
stępstw i wykroczeń.

Przedstawione powyżej zadania wynikają nie tylko z ustawy o Policji, ale 
także z niżej wskazanych aktów prawnych:

 — ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU 
z 2017 r., poz. 1160),
 — ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU z 2017 r., 
poz. 2213),
 — ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU z 2017 r., poz. 2206),
 — ustawy z 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2017 r., 
poz. 1260),
 — ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU z 2017 r., 
poz. 1897).

6  Art. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2019 r., poz. 161); dalej 
jako ustawa o Policji. 
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Funkcja nadzorcza ministra została określona w ustawie z 21 czerw-
ca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji 7 Jej ostatnia zmiana daje dużo szer-
sze uprawnienia nadzorcze ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-
nych, których zdecydowana większość realizowana jest za pośrednictwem 
inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego.

W skład podmiotów nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrz-
nych wchodzą Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa 8 (da-
lej jako SOP), Państwowa Straż Pożarna (dalej jako PSP). Każda ze służb 
w swoisty sposób odpowiada za bezpieczeństwo obywateli, jednak na po-
trzeby artykułu uwaga zwrócona zostanie na zadania realizowane przez 
Policję oraz Straż Graniczną, które od wielu lat posiadają wyspecjalizowa-
ne piony do spraw wewnętrznych, oraz sygnalnie wspomniana zostanie 
SOP. W myśl przepisów ustawy Policja i Straż Graniczna zdają się być 
głównymi benefi cjentami egzekwowanych przez ministra spraw wewnętrz-
nych uprawnień.

Sprawowany nadzór nad służbami to nie tylko dążenie do poprawy ja-
kości ich pracy, ale również diagnozowanie zagrożeń wynikających z reali-
zacji ustawowych zadań przez funkcjonariuszy tych formacji.

Stan prawny sprzed wejścia ustawy o szczególnych formach nadzoru 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych skłania do refl eksji, że nad-
zór cywilny nad Policją oraz Strażą Graniczną nie tyle był iluzoryczny, 
ale obarczony wadą, ponieważ minister spraw wewnętrznych i administra-
cji nie posiadał odpowiednich instrumentów do jego realizacji. Dotych-
czas faktyczne uprawnienia nadzoru posiadali szefowie służb podległych 
MSWiA, tj. komendant główny Policji oraz komendant główny Straży Gra-
nicznej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mógł zażądać informa-
cji od szefów poszczególnych służb, jednak zasady sprawowania przez nie-
go nadzoru były niedookreślone. Nadzór ministra wynikał z art. 34 ustawy 
z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 9 , w którym stwierdza się jedynie, 
że kieruje, nadzoruje i kontroluje on działalność podporządkowanych or-
ganów, urzędów i jednostek. Tak ogólne stwierdzenie budziło wątpliwości 
interpretacyjne przepisów, w jakim zakresie i do jakich materiałów może 
mieć dostęp minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Zmiany wprowadzone ustawą wymusiły stworzenie nowych struktur 
formacji do spraw wewnętrznych. Wyodrębniono Biuro Spraw Wewnętrz-
nych Policji 10 (dalej jako BSWP) oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży 

 7  Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (DzU z 2018 r., poz. 2216); 
dalej jako ustawa o szczególnych formach sprawowania nadzoru.

 8  Służba Ochrony Państwa — służba powołana na mocy ustawy z 8 grudnia 
2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (DzU z 2018 r., poz. 138), zastąpiła Biuro 
Ochrony Rządu; dalej jako ustawa o SOP. 

 9  DzU z 2012 r., poz. 392.
10  Biuro Spraw Wewnętrznych Policji — powołane zostało na mocy ustawy z 9 li-

stopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzę-
du obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy 
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Granicznej 11 (dalej jako BSW SG). Zmiana struktur i uzyskanie nowych 
uprawnień przez BSWP i BSW SG wiąże się ze zmianą realizowanych za-
dań nie tylko w sferze logistyki, ale również w zakresie ścigania sprawców 
przestępstw. Do katalogu podmiotów, wobec których realizowane będą 
czynności służbowe przez jednostki właściwe dla poszczególnych służb 
w sprawach wewnętrznych dodano funkcjonariuszy i osoby zatrudnione 
w Państwowej Straży Pożarnej. Czynności wobec PSP mogą być realizowa-
ne jedynie na polecenie inspektora nadzoru wewnętrznego. W tej formacji 
nie funkcjonuje samodzielna komórka, która miałaby za zadanie prowa-
dzenie spraw karnych wobec zatrudnionych w niej osób. Takie zupełnie 
nowe rozwiązanie ma swoje racjonalne uzasadnienie. Państwowa Straż 
Pożarna nie posiada tak szerokich uprawnień jak organy ścigania, z uwagi 
na podległość ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przestęp-
stwa popełniane przez osoby tam zatrudnione będą ujawniane przez piony 
wewnętrzne policji oraz straży granicznej. 

W SOP dodatkowo tworzy się pion do spraw wewnętrznych oraz zarząd 
realizujący zadania z zakresu pracy operacyjnej. Te nowe uprawnienia 
w zakresie pracy operacyjnej, których nie posiadało Biuro Ochrony Rządu, 
są bezpośrednio powiązane z realizacją zadań dotyczących ochrony osób. 
Pozwoli to na realizację ustawowych zadań przez SOP w sposób komplek-
sowy, a czynności operacyjne podejmowane przez ich funkcjonariuszy 
będą skupiały się przede wszystkim na pozyskiwaniu informacji dotyczą-
cych zagrożeń względem ochranianych osób i obiektów. Z treści ustawy 
o SOP wynika, że funkcjonariusze formacji będą mogli podejmować dzia-
łania w zakresie ujawniania i zapobieganiu przestępstwom przeciwko: 

 — życiu lub zdrowiu,
 — bezpieczeństwu powszechnemu,
 — bezpieczeństwu w komunikacji,
 — wolności,
 — czci i nietykalności cielesnej,
 — porządkowi publicznemu, 
 — zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko osobom, które 
wymienione są w art. 3 pkt 1 lit. a–d ustawy o SOP, 
 — bezpieczeństwu obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e ustawy 
o SOP

i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych 
ustaw (DzU z 2018 r., poz. 106). 27 stycznia 2018 r. utworzona została nowa jed-
nostka organizacyjna Policji, której zadaniem jest m.in. ujawnianie przestępstw po-
pełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji.

11  Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej — powołane zostało na pod-
stawie ustawy z 9 listopada 2017 r . o zmianie ustawy o niektórych uprawnie-
niach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez 
tego ministra oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 106). 27 stycznia 
2018 r. utworzona została nowa jednostka organizacyjna BSWSG, której zada-
niem jest ujawnianie przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracow-
ników Straży Granicznej. 
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Ustawodawca, powołując SOP, wyposażył służbę w możliwość prowa-
dzenia pracy operacyjnej w zakresie przestępstw popełnianych przez ich 
funkcjonariuszy dotyczących korupcji, przekroczenia uprawnień, jak rów-
nież ujawnienia informacji służbowej. W tym względzie dostosowano rów-
nież przepisy, dając możliwość realizacji zadań zleconych przez inspektora 
Nadzoru Wewnętrznego. 

Powstałe jednostki Policji i Straży Granicznej funkcjonują na zasadzie 
dualizmu w podległości służbowej. Z jednej strony komendanci tych jedno-
stek podlegają poszczególnym komendantom głównym, z drugiej powoły-
wani są przez ministra spraw wewnętrznych i administracji i obu sprawo-
zdają się z podejmowanych działań. Uprawnienia inspektora nadzoru we-
wnętrznego pozwalają na zlecanie, m.in. jednostkom BSWP oraz BSWSG, 
określonych czynności, a w przypadkach szczególnych realizowanie ich 
z „wyłączeniem informowania przełożonych służbowych kierowników tych 
komórek organizacyjnych” 12. Taki sposób podległości doprowadza para-
doksalnie do sytuacji, w której biura spraw wewnętrznych realizują czyn-
ności w komórkach organizacyjnych podległych komendantom głównym 
poszczególnych służb i zobligowane są do zachowania szczególnej formy 
kamufl owania tych działań. Ze względu na to, że działania podejmowane 
są w komórkach organizacyjnych poszczególnych formacji, może taka oko-
liczność rodzić wątpliwość, co do ich skuteczności.

Jak wspomniano uprawnienia inspektora Nadzoru Wewnętrznego 
są konsekwencją dookreślonego zakresu sprawowanego nadzoru i kom-
petencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Z rozwiązań przyjętych w ustawie o szczególnych formach sprawowania 
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wynika, że mi-
nister właściwy do spraw wewnętrznych w myśl art. 1b ustawy, sprawuje 
nadzór nad Policją Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Państwa oraz Stra-
żą Pożarną, w zakresie m.in. następujących obszarów: 
1) realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzonych czyn-

ności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, jak również pra-
widłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych po-
stępowań sprawdzających, przez podmioty nadzorowane;

2) rozpoznawania i wykrywania przestępstw popełnianych przez funk-
cjonariuszy podległych służb oraz zapobiegania im, a także realizacji 
zadań w tym zakresie przez BSWP i BSWP SG,

3) weryfikowania kandydatów na określone stanowiska służbowe w pod-
ległych służbach 13.
Dzięki poszczególnym zapisom minister właściwy do spraw wewnętrz-

nych posiada kompetencje określone w art. 1c cytowanej ustawy w za-
kresie: 
1) weryfikacji funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochro-

ny Rządu oraz strażaków PSP, a także pracowników zatrudnionych 
w tych służbach, w zakresie określonym w art. 11a ust. 3 pkt 2;

12   Art. 11j ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru. 
13  Tamże.
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2) zapoznawania się z wynikami czynności operacyjno-rozpoznawczych 
prowadzonych w Policji i Straży Granicznej;

3) uzyskiwania informacji o wynikach czynności wykonywanych przez 
inspektora Nadzoru Wewnętrznego 14.
Wedle zamysłu ustawodawcy, dzięki przyjętym rozwiązaniom, minister 

spraw wewnętrznych i administracji posiada możliwość dotarcia do infor-
macji związanych z realizacją zadań przez podległe mu służby, dotychczas 
natomiast dysponował danymi, które na kilku szczeblach przekazu mogły 
zostać już w pewien sposób zmodyfi kowane.

Wskazanie obszarów i kompetencji ministra spraw wewnętrznych jest 
istotne, ponieważ egzekwowane będą one przy udziale inspektora nadzoru 
wewnętrznego. W związku z tym określono zakres zadań inspektora nad-
zoru wewnętrznego, do którego należy:  
„1) wspieranie ministra właściwego do spraw wewnętrznych w czynnoś-

ciach związanych z egzekwowaniem działania zgodnego z przepisa-
mi prawa oraz z zasadami etyki w Policji, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej, w związku z ko-
niecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności człowieka 
i obywatela oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie;

2) weryfikowanie, na podstawie informacji, w tym również oznaczonych 
klauzulą tajności, będących w posiadaniu służb i podmiotów podle-
głych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawied-
liwości oraz danych zawartych w prowadzonych przez nie zbiorach, 
rejestrach, ewidencjach i bazach danych, w tym również oznaczonych 
klauzulą tajności:
a) kandydatów na stanowiska komendantów, szefów i ich zastępców, 

dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w pod-
miotach nadzorowanych, naczelników, 

b) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu 
oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowa-
nym oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem za-
dań poza granicami kraju na okres przekraczający 14 dni, z wy-
łączeniem przypadków oddelegowania do pełnienia służby poza 
granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa 
w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), oddelegowania do pełnienia 
służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, 
o którym mowa w art. 147c pkt 3a ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.), 
oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w celu 
realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 
z późn. zm.) oraz oddelegowania do pełnienia służby poza grani-

14  Art. 1c ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru.
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cami państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożar-
nej (Dz. U. z 2017 r. poz.1204, z późn. zm.), 

c) kandydatów do mianowania na stopnie: generalnego inspektora Poli-
cji, nadinspektora Policji, generała brygady Straży Granicznej (kontr-
admirała Straży Granicznej), generała dywizji Straży Granicznej (wi-
ceadmirała Straży Granicznej), generała brygady i generała dywizji 
w Biurze Ochrony Rządu oraz kandydatów do nadania stopnia nad-
brygadiera i generała brygadiera w Państwowej Straży Pożarnej,

d) kandydatów w przypadku przedterminowego mianowania w korpusie ofi-
cerów młodszych i starszych w Policji, w korpusie oficerów w Straży Gra-
nicznej, w korpusie oficerów Biura Ochrony Rządu oraz przedtermino-
wego nadania stopnia w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej,

e) kandydatów do wyróżnienia, na wniosek ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa 
w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 475, z późn. zm.),

f) kandydatów na inspektorów oraz ekspertów, którzy mają zostać od-
delegowani do wykonywania zadań w Biurze – w zakresie przebiegu 
służby lub dawania rękojmi należytego wykonywania zadań;

3) ujawnianie i monitorowanie zachowań naruszających zasady etyki za-
wodowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony 
Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

4) ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości zaistniałych w związku 
z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami dy-
scyplinarnymi w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu 
oraz Państwowej Straży Pożarnej;

5) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty 
nadzorowane;

6) analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych pro-
wadzonych w Policji i Straży Granicznej oraz ujawnianie nieprawidło-
wości w tym obszarze w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji 
prokuratury i sądu;

7) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie, popełnianych przez funk-
cjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrud-
nionych w tych służbach, umyślnych, ściganych z oskarżenia publicz-
nego przestępstw oraz przestępstw skarbowych;

8) ocenianie realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji 
i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

9) ocenianie prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz 
kontrolnych postępowań sprawdzających, przeprowadzanych przez Po-
licję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu oraz Państwową Straż Po-
żarną względem własnych funkcjonariuszy, strażaków i pracowników 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
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10) ocenianie realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie mająt-
kowym przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochro-
ny Rządu i strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników 
zatrudnionych w tych służbach, a także ich analizy przez właściwych 
przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Central-
nego Biura Antykorupcyjnego;

11) analizowanie i ocenianie gromadzenia i przetwarzania danych osobo-
wych przez Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu i Państwo-
wą Straż Pożarną oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie;

12) ocenianie realizacji uprawnienia w zakresie zezwalania przez Komen-
danta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej 
oraz Szefa Biura Ochrony Rządu na udzielenie wiadomości stanowią-
cej informację niejawną uprawnionym podmiotom” 15.
Wskazany powyżej zakres zadań wymusza równie szerokie uprawnie-

nia inspektora nadzoru wewnętrznego, jednak część z nich jest zupełnie 
tożsama z tymi, którymi dysponują komendanci poszczególnych służb. 
Wskazanie ich w ustawie przenosi je jedynie o poziom administracyjny 
wyżej i stwarza, jak już wspomniano, realną możliwość wpływu ministra 
właściwego w sprawach wewnętrznych na realizacje ustawowych zadań 
przez podległe służby. W praktyce oznacza to, że podległe ministrowi, 
a kierowane przez inspektora biuro nadzoru wewnętrznego, będzie mogło 
wykonywać czynności w sprawach, w których zachodzi obawa co do rzetel-
ności osób badających sprawę w stosunku do podmiotu nadzorowanego. 
Zapisy ustawy nie stwarzają katalogu zjawisk i zdarzeń, w których udział 
inspektorów biura nadzoru wewnętrznego jest obligatoryjny. Wprowadza 
natomiast pewną dowolność, polegającą na tym, że zaangażowanie biura 
nadzoru wewnętrznego będzie determinowane charakterem i wagą sprawy. 

W ustawie w sposób jednoznaczny uregulowano relacje służbowe do-
tyczące przepływu informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych a inspektorem Biura Nadzoru Wewnętrznego. Minister 
właściwy do spraw wewnętrznych otrzymał uprawnienia do „uzyskiwania 
informacji o wynikach i zapoznawania się z materiałami czynności wykony-
wanych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego” 16 oraz „może w każdym 
czasie żądać informacji i materiałów z realizacji zadań przez Inspektora 
Nadzoru Wewnętrznego” 17. Inspektor natomiast „jest zobowiązany nie-
zwłocznie przedstawić ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych in-
formacje i materiały mogące mieć znaczenie dla sprawowanego nadzoru” 18. 
W tego rodzaju zapisie problematyczne może wydawać się dookreślenie in-
formacji i materiałów, które mogą mieć znaczenie. Analizując zakres spra-
wowanego nadzoru przez ministra do spraw wewnętrznych, stwierdzić na-
leży, że może być to każda informacja o zachowaniach naruszających po-
rządek prawny, jak również zasady etyki zawodowej przez funkcjonariuszy 

15  Art. 11a ust. 3 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru.
16  Art. 1c ust. 3 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru.
17  Art. 11j pkt 3 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru
18  Art. 11j pkt 2 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru.
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i pracowników podległych mu służb. Katalog informacji pożądanych staje 
się sferą bardzo elastyczną, ponieważ w jej zakres będą prawdopodobnie 
wchodziły również te zdarzenia, których wydźwięk medialny powoduje nie-
zadowolenie społeczne z funkcjonowania organów ścigania. Dla zobrazo-
wania wspomnianej elastyczności można posiłkować się przykładem, kie-
dy kilka lat temu zasadność użycia środka przymusu bezpośredniego tzw. 
Tasera badana była jedynie przez bezpośredniego przełożonego. Z uwagi 
na ujawnienie w ostatnim czasie nadużyć tego środka, każde jego zasto-
sowanie przez funkcjonariuszy Policji wiąże się z natychmiastową ana-
lizą jego zasadności. Czynności ustaleniowe w tym zakresie realizowane 
są najczęściej przez wydziały kontroli poszczególnych komend wojewódz-
kich Policji. Dopiero stwierdzenie przekroczenia uprawnień lub niedopeł-
nienia obowiązków przez policjanta w zakresie użycia środka przymusu 
bezpośredniego, wiąże się z udziałem na miejscu zdarzenia funkcjonariuszy 
Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratora. Informowanie o ta-
kim zdarzeniu właściwych przełożonych odbywa się dwutorowo. Z jednej 
strony policjanci z wydziałów kontroli komend wojewódzkich przekazują 
wyniki z podjętych czynności kontrolnych komendantowi wojewódzkiemu, 
a następnie do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji i komendantowi 
głównemu Policji. Z drugiej strony funkcjonariusze do spraw wewnętrz-
nych informują o zdarzeniu i aktualnych ustaleniach wynikających z jego 
skutków komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, a ten wedle pod-
ległości służbowej komendanta głównego Policji. W obecnym stanie praw-
nym informowany jest również inspektor nadzoru wewnętrznego, który 
zobligowany jest do przekazania wszelkich informacji na temat zdarzenia 
na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Tego rodzaju sy-
stem wzajemnego informowania na poszczególnych szczeblach komórek 
organizacyjnych do momentu powstania biura nadzoru wewnętrznego mógł 
prowadzić do tego, że informacja przedstawiona ministrowi odpowiedzial-
nemu za sprawy wewnętrzne mogła być niepełna i przetworzona. Inspek-
tor nadzoru wewnętrznego za pośrednictwem inspektorów kierowanego 
przez niego biura może zapoznać się z materiałami, które zostały wytwo-
rzone z takich czynności i zdać relacje ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Taki sposób informo-
wania sprawia, że wzmożony nadzór ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych nad podległymi służbami staje się faktyczny, nie iluzoryczny.  

W rozważaniach poruszono także aspekt dualizmu podległości komen-
dantów właściwych do spraw wewnętrznych i uprawnień inspektora w za-
kresie zlecania im określonych czynności z wyłączeniem informowania 
ich przełożonych. Wskazano, że takie rozwiązanie może być nieskuteczne. 
W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, że art. 11j, cytowanej ustawy 
o szczególnych uprawnieniach ministra, który daje uprawnienia inspek-
torowi biura nadzoru wewnętrznego do zlecania czynności komendantom 
BSWP i BSWSG. W praktyce oznacza to, że w przypadku konieczności 
podejmowania działań wobec funkcjonariuszy Policji, czynności w tym za-
kresie mogą być zlecone straży granicznej i na odwrót. Taki zapis pozwala 
na zwiększenie ich skuteczności i ograniczenie ryzyka dekonspiracji. 
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Podsumowanie 

Celem autora artykułu było przybliżenie zmian, jakie nastąpiły po no-
welizacji ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez mi-
nistra właściwego do spraw wewnętrznych. Podkreślenie zadań i upraw-
nień inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego, a tym samym kierowanego 
przez niego biura w kontekście nadzoru nad realizacją zadań przez pod-
mioty nadzorowane przez MSWiA. 

Bezsporny wydaje się fakt, że wskazany w artykule sposób nadzorowa-
nia służb przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ma bezpo-
średnie znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Jednak 
posiadanie takich uprawnień wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. 
Przyjęte rozwiązanie w zakresie utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji daje możliwość mi-
nistrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na diagnozowanie i reago-
wanie na zaistniałe nieprawidłowości w nadzorowanych przez niego służ-
bach. Pozwala na podejmowanie działań nie tylko w aspekcie doraźnym, 
ale również systemowym. 

Słowa kluczowe: Biuro Nadzoru 
Wewnętrznego, służby nadzorowane 
przez MSWiA, przestępczość wśród 
funkcjonariuszy Policji

Streszczenie: Autorz y opracowań do-
tyczących systemu bezpieczeństwa 
państwa defi niują w sposób podobny 
przedmiot ochrony systemu. Na prze-
strzeni lat dostrzegalna jest także zmia-
na podejścia identyfi kowania obsza-
rów zagrożeń bezpieczeństwa państwa. 
„Nadrzędnym celem działań państwa w 
dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrz-
nego jest utrzymanie systemu pod-
miotów w ciągłej gotowości i zdolności 
do reagowania w przypadku wystąpie-
nia różnorodnych zagrożeń” (M. Zdyb, 
J. Stelmasiak, K. Sikora, System bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, 
Warszawa 2015, s. 13.). Autor niniej-
szego artykuły wskazuje nie tylko na 
realizację zadań poszczególnych służb 
w tym systemie, ale przede wszystkim 
na nowe ustawowe zadania ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych w 
zakresie sprawowanego nadzoru nad 

Keywords: Internal Supervisory 
Bureau of Ministry of Interior and 
Administration, services supervised 
by ministry, crimes among police 
offi cers

Summary: The authors of studies on 
the state security system, defi ne the 
object of system protection in a similar 
way. Over the years, there is also visible 
changed in the approach to identifying 
areas of national security threats. The 
ultimate goal of the state’s activities in 
the fi eld of internal security is to main-
tain the system of entities in constant 
readiness and ability to respond in case 
of various threats. The author of this 
article indicates not only the implemen-
tation of the tasks of individual services 
in this system, but also the new statu-
tory duties of minister of interior in the 
scope of exercised supervision of the 
subordinate services, carried out with 
the help of the Internal Oversight In-
spector. 

Statutory specifi cation of tasks and 
the minister entitlements competent for 
internal affairs, allowed to systematized 
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podległymi służbami, które realizowa-
ne są przy pomocy inspektora nadzoru 
wewnętrznego. Ustawowe dookreślenie 
zadań i uprawnień ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych pozwoliło 
na usystematyzowanie zakresu obo-
wiązków nałożonych na poszczególne 
służby nie tylko w zakresie informa-
cyjnym, ale także dostępu ministra do 
informacji będących w ich dyspozycji. 
Przyjęte rozwiązanie dotyczące utwo-
rzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zgodnie z oczekiwaniami 
ustawodawcy ma doprowadzić do ure-
alnienia nadzoru ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych nad podległymi 
służbami, co ma skutkować podniesie-
niem jakości ich pracy oraz sprawnym 
diagnozowaniem i skuteczną likwidacją 
obszarów nadużyć, których dopuszcza-
ją się funkcjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa 
oraz Państwowej Straży Pożarnej.

the scope of responsibilities imposed on 
individual departments not only in the 
information area, but also the minis-
ter’s direct access to their disposal in-
formation. 

The solution adopted regarding to 
creation of the Internal Supervisory Bu-
reau of Ministry of Interior and Admin-
istration in accordance with legislative 
requirements, make the supervision of 
the minister with the subordinate ser-
vices possible, which should result in 
improving the quality of their work and 
effi cient diagnosis and effective liquida-
tion of the areas of abuse committed 
by Police offi cers, Border Guards, State 
Protection Service and State Fire Ser-
vice.




