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STOSOWANIE SIŁY PRZEZ PODODDZIAŁY
I ODDZIAŁY SIŁ ZBROJNYCH RP UŻYTE
DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, siły zbrojne, użycie siły

Wstęp

Konstytucyjnym  zadaniem  Sił  Zbrojnych  RP  jest  ochrona
niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia
bezpieczeństwa  i  nienaruszalności  jego  granic1.  Ustawa  zasadnicza
jednoznacznie  wyznacza  armii  zadania  w  systemie  zapewniania
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i wskazuje jej funkcje zewnętrzne.
Ustawa zwykła2 stwierdza, że Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w
zwalczaniu  klęsk  żywiołowych  i likwidacji  ich  skutków,  działaniach
antyterrorystycznych  i  z  zakresu  ochrony  mienia,  akcjach
poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
oczyszczaniu  terenów  z  materiałów  wybuchowych  i  niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Należy zauważyć, że pomimo nałożenia dodatkowych zadań w sferze
bezpieczeństwa  wewnętrznego,  Ustawa  o  powszechnym  obowiązku

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z póz.
zm., art. 26.

2 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej,  Dz.  U. z
2012 r., poz. 461, z póz. zm., art. 3 ust 2.
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obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej3 nie  przyznaje  żołnierzom  generalnej
kompetencji do stosowania siły w czasie ich wykonywania.

Ostrożne  przyznawanie  przez  władzę  legislacyjną  kompetencji  do
użycia  sił  zbrojnych  wewnątrz  państwa  jest  efektem  ustrojowego
kompromisu  pomiędzy  celowością  wykorzystania  w  sytuacjach
kryzysowych wszystkich dostępnych zasobów państwa (w tym wojska) a
koniecznością  zapobiegania  możliwości  użycia  armii  do  celów
politycznych4.

Mechanizmami  minimalizującymi  ryzyko  zaangażowania  armii  w
wewnętrzne spory stosowanymi w demokratycznych państwach prawa jest
cywilna kontrola nad armią i apolityczność wojska5. Jak pisze W. Skrzydło
w komentarzu  do  Konstytucji  RP,  […]  neutralna  postawa  Sił  Zbrojnych
w sprawach  politycznych  oznaczająca  zakaz  ich  angażowania  się  po
stronie jakiejkolwiek partii czy organizacji bądź osoby dążącej do przejęcia
władzy państwowej oraz podleganie cywilnej kontroli i demokratycznemu
nadzorowi  są  cechami  charakterystycznymi  dla  sił  zbrojnych  państw-
członków NATO. Te właśnie cechy podkreśla Konstytucja, stawiając je jako
wytyczną  dla  dalszych  działań.  W  interesie  demokratycznego  rozwoju
państwa  szczególnie  ważne  jest  zapewnienie  neutralności  tych  sił  w
sprawach  politycznych,  nieangażowanie  ich  w  rozgrywki  polityczne
różnych ugrupowań6.

Wykorzystanie  armii  w  celu  zapewnienia  wewnętrznego
bezpieczeństwa państwa nie jest reliktem przeszłości i nie jest wyłącznym
atrybutem państw autorytarnych.  Realizacja  zadań  wewnętrznych  przez
armie  usankcjonowana jest  prawem i  praktyką  również  w państwach o
znacznie  dłuższych  tradycjach  demokratycznych,  niż  polskie  i

3 Art. 3 ust 2a przywołanej wyżej ustawy nadaje Siłom Zbrojnym kompetencje do
stosowania  przemocy  w  czasie  realizacji  ich  konstytucyjnych  zadań:  Siły  Zbrojne,
realizując  zadania  konstytucyjne,  w  zakresie  ochrony  niepodległości  państwa,
niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności
jego granic, mają prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i
innego uzbrojenia,  z uwzględnieniem konieczności  i  celu wykonania tych zadań, w
sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w wiążących
Rzeczpospolitą  Polską  ratyfikowanych  umowach  międzynarodowych  oraz
międzynarodowym prawie zwyczajowym.

4 Historia  Polski  dostarcza  wielu  przykładów,  np.  nadreprezentatywny  udział
oficerów w życiu politycznym II RP, zamach majowy, używanie wojska do tłumienia
manifestacji  społecznych  w  okresie  PRL,  czy  też  wprowadzenie  w  1981  r.  stanu
wojennego.

5 Konstytucja…, art. 26 ust 2.:  Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Ta norma konstytucyjna
rozwinięta została wprowadzeniem zakazu aktywności politycznej wynikającym z art.
106  i art.  108  Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 593. 

6 W.  Skrzydło,  Komentarz  do  art.  26  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,
Wolters Kluwer, Polska, 2013.
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posiadających  znacznie  większe,  niż  polskie  zasoby  przeznaczone  do
utrzymania  ładu  i  porządku  wewnętrznego.  Amerykańska  Gwardia
Narodowa  i  oddziały  wojska  były  użyte  do  tłumienia  zamieszek  na  tle
rasowym w Detroit w 1967 roku, czy Los Angeles w 1992 roku, natomiast
armia  brytyjska  realizowała  zadania  policyjne  m.in.  tłumiąc  rozruchy,
przeprowadzając rewizje i czynności śledcze w Irlandii Północnej w latach
1969-2007  oraz  wspierając  system  ochrony  igrzysk  olimpijskich  w
Londynie w roku 2012.

Polski system prawny przewiduje możliwość użycia wojska w ramach
systemu  bezpieczeństwa  wewnętrznego  zarówno  w  sytuacjach
funkcjonowania  państwa  w  stanach  nadzwyczajnych,  jak  i  podczas
zwykłego  funkcjonowania  państwa  dla  wsparcia  działań  Policji,  Straży
Granicznej oraz w ramach zarządzania kryzysowego.

Publikacja  podzielona  jest  na  dwie  części.  W  pierwszej  poddano
analizie  uprawnienia  organów  państwa  do  użycia  sił  zbrojnych  w
wewnętrznym  systemie  bezpieczeństwa.  Druga  część  poświęcona  jest
badaniu kompetencji do użycia siły przez żołnierzy wykonujących zadania
w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Użycie Sił Zbrojnych RP w sferze bezpieczeństwa
wewnętrznego

Stany nadzwyczajne

Konstytucja RP w rozdziale XI  daje naczelnym organom państwa w
sytuacjach  wystąpienia  szczególnych  zagrożeń  kompetencje  do
wprowadzenia,  odpowiedniego  do  owych  zagrożeń,  stanu
nadzwyczajnego, tj.: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski
żywiołowej.  Wprowadzenie  stanu  nadzwyczajnego  powoduje  zmiany  w
zasadach  działania  organów  władzy  publicznej  (zwiększa  kompetencje
władzy  wykonawczej),  ogranicza  zakres  stosowanych  wolności  i  praw
obywatelskich  oraz  nadaje  kompetencje  do  użycia  sił  zbrojnych  dla
przywrócenia  normalnego  funkcjonowania  państwa.  Zakres  użycia  sił
zbrojnych  w  systemie  bezpieczeństwa  wewnętrznego  jest  określony
odmiennie dla każdego ze stanów nadzwyczajnych.

Stan wojenny
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Przyczyną wprowadzenia stanu wojennego jest istnienie poważnego
zewnętrznego  zagrożenia  państwa.  Ze  względu  na  przesłanki7

wprowadzenia  tego  stanu  nadzwyczajnego,  stan  wojenny  jest  bliski
określonemu w art. 116 Konstytucji RP stanowi wojny.  Te pojęcia nie są
jednak  tożsame i  nie  muszą  występować  łącznie.  Wojna  jest  pojęciem
odnoszącym  się  do  stosunków  zewnętrznych  państwa,  natomiast  stan
wojenny  określa  nadzwyczajne  reguły  wewnętrznego  funkcjonowania
państwa. 

Zgodnie  z  art.  10  ust.  2  pkt  3  Ustawy  o  stanie  wojennym oraz  o
kompetencjach  Naczelnego  Dowódcy  Sił  Zbrojnych  i  zasadach  jego
podległości  konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej  Polskiej,  zadania
Sił  Zbrojnych  po  ogłoszeniu  stanu  wojennego  są  określane  przez
Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów. Nie ulega jednak wątpliwości,
iż podczas prowadzenia działań militarnych przez Rzeczpospolitą Polską w
celu  odparcia  napaści  na  terytorium  RP  lub  obrony  sojuszniczej
zasadniczym zadaniem Sił Zbrojnych będzie prowadzenie walki zbrojnej.

To główne zadanie Sił Zbrojnych realizowane w sferze bezpieczeństwa
zewnętrznego  będzie  uzupełniane  działaniami  wojska  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa wewnętrznego.  Ustawa o stanie wojennym nie wskazuje
przepisów prawa wewnętrznego, według których w takiej sytuacji żołnierze
będą stosowali środki przymusu bezpośredniego i broń palną.

Analiza  zasad  stosowania  przez  żołnierzy  siły  podczas  stanu
wojennego przedstawiona zostanie w ostatniej części niniejszej publikacji.

Stan wyjątkowy

Przesłankami  wprowadzenia  stanu  wyjątkowego  są  szczególne
zagrożenia  konstytucyjnego  ustroju  państwa,  bezpieczeństwa  obywateli
lub porządku publicznego8.  W stanie wyjątkowym Prezydent RP może na

7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego  Dowódcy  Sił  Zbrojnych  i  zasadach  jego  podległości  konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2014 r., poz. 1815, z póz. zm., art. 2.1.:w
razie  zewnętrznego  zagrożenia  państwa,  w  tym  spowodowanego  działaniami  o
charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  gdy  z  umowy  międzynarodowej  wynika
zobowiązanie  do  wspólnej  obrony  przeciwko  agresji,  Prezydent  Rzeczypospolitej
Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo
na całym terytorium państwa.

8 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2014 r., poz.
1191,  z póz.  zm.,  art.  2.1.:W  sytuacji  szczególnego  zagrożenia  konstytucyjnego
ustroju  państwa,  bezpieczeństwa  obywateli  lub  porządku  publicznego,  w  tym
spowodowanego  działaniami  o charakterze  terrorystycznym  lub  działaniami  w
cyberprzestrzeni,  które  nie  może  być  usunięte  poprzez  użycie  zwykłych  środków
konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.
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wniosek Prezesa Rady Ministrów wydać postanowienie o użyciu oddziałów
i  pododdziałów  SZ  RP  do  przywrócenia  normalnego  funkcjonowania
państwa. Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
pozostając pod dowództwem przełożonych służbowych, wykonują zadania
wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem
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 z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji9, czyli między innymi prawo do
zatrzymywania  osób  w trybie  określonym  w  kodeksie  postępowania
karnego,  przeszukiwania  osób  i  pomieszczeń,  kontroli  osobistej  oraz
używania  środków  przymusu  bezpośredniego  i  broni  palnej.  Przepisy
policyjne będą wówczas także regulowały warunki użycia i wykorzystania
środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pododdziały zwarte
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy będzie
realizowane  na  zasadach  przewidzianych  w  przepisach  Ustawy  z  dnia
24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej10.

Stan klęski żywiołowej

Rada  Ministrów  może  wprowadzić  stan  klęski  żywiołowej  w  celu
zapobieżenia  skutkom  katastrof  naturalnych  lub  awarii  technicznych
noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Artykuł
18  Ustawy  z dnia  18  kwietnia  2002  r.  o  stanie  klęski  żywiołowej11

przewiduje możliwość przekazania przez Ministra Obrony Narodowej do
dyspozycji  wojewody,  na  którego  obszarze  działania  występuje  klęska
żywiołowa,  pododdziałów  lub  oddziałów  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej
Polskiej  do  wykonywania  zadań  związanych  z  zapobieżeniem  skutkom
klęski żywiołowej lub ich usunięciem. Ustawodawca w tym wypadku nie
przewidział  wyposażenia  żołnierzy  w kompetencje  do  stosowania
policyjnych środków przymusu bezpośredniego.  Wydaje się,  że  intencją
prawodawcy  było  umożliwienie  wykorzystania  środków  technicznych
będących  na  wyposażeniu  wojska  i  zdolności  organizacyjnych  wojska
umożliwiających szybkie podjęcie działań,  np.  związanych z ewakuacją,
nie zaś przekazywanie wojsku zadań policyjnych. Konsekwencje prawne
takiej regulacji zostaną przedstawione w dalszej części publikacji.

9 Ustawa o Policji, Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z póz. zm.
10 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni

palnej, Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z póz. zm.
11 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2014 r.,

poz. 333, z póz. zm.
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Inne sytuacje warunkujące użycie Sił Zbrojnych

Kompetencje  do  użycia  Sił  Zbrojnych  w  sytuacjach  szczególnego
zagrożenia  bezpieczeństwa  wewnętrznego  państwa,  nie  wymagającego
jednak  wprowadzenia  stanu  nadzwyczajnego,  unormowane  zostały  w
ustawach o Policji, o Straży Granicznej12 oraz o zarządzaniu kryzysowym13.

Wsparcie Policji

Ustawa o  Policji  uprawnia  Prezydenta  RP do wydania,  na  wniosek
Prezesa Rady Ministrów, postanowienia o użyciu oddziałów i pododdziałów
Sił  Zbrojnych  RP do  pomocy oddziałom i  pododdziałom Policji  w  razie
zagrożenia  bezpieczeństwa  publicznego  lub  zakłócenia  porządku
publicznego,  jeżeli  użycie  oddziałów  i  pododdziałów  Policji  okaże  się
niewystarczające. Ustawa wymienia przykładowy katalog zagrożeń będący
podstawą  użycia  Sił  Zbrojnych14 oraz  przyznaje,  w  przypadkach
niecierpiących  zwłoki,  kompetencje  do  podjęcia  decyzji  o  udzieleniu
pomocy  Ministrowi  Obrony  Narodowej  odpowiadającemu  na  wniosek
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezydent Rzeczypospolitej

12 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1402, z póz. zm.

13 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2013
r., poz. 1166, z póz. zm.
14 Art.  18.1.:  W  razie  zagrożenia  bezpieczeństwa  publicznego  lub  zakłócenia

porządku  publicznego,  zwłaszcza  poprzez  sprowadzenie:1)  niebezpieczeństwa
powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli,

2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach,
3) bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa

lub  obronności  państwa,  siedzib  centralnych  organów  państwowych  albo  wymiaru
sprawiedliwości,  obiektów  gospodarki  lub  kultury  narodowej  oraz  przedstawicielstw
dyplomatycznych  i urzędów  konsularnych  państw  obcych  albo  organizacji
międzynarodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację ochronną
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 –
jeżeli  użycie  oddziałów  i  pododdziałów  Policji  okaże  się  niewystarczające,  do  pomocy
oddziałom i  pododdziałom Policji  mogą być  użyte  oddziały  i  pododdziały  Sił  Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”.
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Polskiej  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  wydania  postanowienia  o
zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji Ministra Obrony Narodowej.

Żołnierzom oddziałów i  pododdziałów Sił  Zbrojnych kierowanych do
pomocy  oddziałom  i  pododdziałom  Policji  przysługują  w  zakresie
niezbędnym  do  wykonywania  ich  zadań,  wobec  wszystkich  osób,
uprawnienia  policjantów określone  w  art.  15  i  art.  16  ustawy  o  Policji.
Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonym
dla policjantów.

Użycie siły przez żołnierzy, pododdziały i oddziały SZ RP, realizowane
będzie zgodnie z uprawnieniami policjantów na zasadach przewidzianych
w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Art.  18a  w  sytuacjach  wystąpienia  zagrożeń  analogicznych  do
opisanych wyżej  nadaje Prezesowi Rady Ministrów na wniosek Ministra
Spraw Wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej prawo
do  zarządzenia  użycia  żołnierzy  Żandarmerii  Wojskowej  do  udzielenia
pomocy Policji.

Wsparcie Straży Granicznej

Ustawą z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej
oraz  niektórych  innych  ustaw15 nadane  zostało  organom  państwa
uprawnienie  do  użycia  Sił  Zbrojnych  do  wsparcia  działań  sił  Straży
Granicznej w trzech sytuacjach.

Pierwszą  przesłanką  jest  wystąpienie  zagrożenia  bezpieczeństwa
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym
przejścia  granicznego  oraz  w  strefie  nadgranicznej16.  Jeżeli  użycie  sił
Straży Granicznej  okaże się  niewystarczające  lub  uzasadnia  to  stopień
zagrożenia, Prezydent RP na wniosek Prezesa RM na podstawie art. 11b
Ustawy  o Straży  Granicznej wyda  postanowienia  o  użyciu  oddziałów  i
pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej. 

15 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r.  o  zmianie ustawy o Straży Granicznej  oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1336. 
16 Zgodnie  z  art.  11b  ust.  1  ww.  ustawy,  w  szczególności  wystąpienia:1)

bezpośredniego zagrożenia zamachem na nienaruszalność granicy państwowej lub jego
dokonania,

2)  sprowadzenia  bezpośredniego  niebezpieczeństwa  powszechnego  dla  życia,
zdrowia lub wolności obywateli,

3) bezpośredniego zagrożenia zamachem na obiekty lub urządzenia wykorzystywane
przez Straż Graniczną,

4) zagrożenia przestępstwem o charakterze  terrorystycznym lub jego dokonania w
stosunku do obiektów lub urządzeń, o których mowa w pkt. 3, lub mogącym skutkować
niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego.
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W  przypadku  niecierpiącym  zwłoki  decyzję  o  udzieleniu  pomocy
podejmie Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, a Prezydent RP niezwłocznie wydaje postanowienie
o zatwierdzeniu lub uchyleniu tej decyzji.

Żołnierzom oddziałów i  pododdziałów Sił  Zbrojnych kierowanych do
pomocy  Straży  Granicznej  przysługują  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonywania  ich  zadań,  wobec  wszystkich  osób,  uprawnienia
funkcjonariuszy Straży Granicznej określone w art. 11 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 5b
lit.  a  i  b,  pkt  6,  7,  7a  i 10  oraz  art.  23  ustawy  o  Straży  Granicznej.
Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonym
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Drugą  możliwość  użycia  Sił  Zbrojnych  do  wsparcia  działań
funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  przewiduje  art.  11d  ustawy  o  Straży
Granicznej.  Na  jego  podstawie  Prezes  Rady  Ministrów,  na  wniosek
ministra  właściwego  do  spraw  wewnętrznych  uzgodniony  z  Ministrem
Obrony  Narodowej,  może  zarządzić  użycie  żołnierzy  Żandarmerii
Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej. Przesłanką wydania
przez  Prezesa  RM  takiej  decyzji  jest  wystąpienie  stanu  zagrożenia
bezpieczeństwa  lub  porządku  publicznego  w zasięgu  terytorialnym
przejścia  granicznego  oraz  w  strefie  nadgranicznej,  jeżeli  siły  Straży
Granicznej  są  niewystarczające  do  wykonania  ich  zadań  w zakresie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub uzasadnia to stopień
zagrożenia.

Żołnierzom  Żandarmerii  Wojskowej  przysługują,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia
funkcjonariuszy Straży Granicznej określone w art. 11 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 5b
lit. a i b, pkt 6-8 i 10 oraz art. 23 ustawy o Straży Granicznej. Korzystanie z
tych  uprawnień  następuje  na  zasadach  i  w  trybie  określonym  dla
funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Trzecia  sytuacja,  w  której  ustawa  o  Straży  Granicznej  przewiduje
możliwość  użycia  sił  zbrojnych,  jest  diametralnie  odmienna  od  wyżej
przedstawionych,  gdyż  przewiduje  samodzielne  działanie  wojska
stosującego militarne środki prowadzenia walki.

Samodzielne użycie oddziałów i  pododdziałów Sił  Zbrojnych nastąpi
na  podstawie  postanowienia  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej
wydanego  na  wniosek  Prezesa  Rady  Ministrów  na  podstawie  art.  11c
ustawy  o  Straży  Granicznej.  Przesłanką  wydania  postanowienia  jest
istnienie  zagrożenia  bezpieczeństwa  publicznego  (lub  dokonaniu
przestępstwa lub uzasadnia to rodzaj zagrożenia) w zasięgu terytorialnym
przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej, któremu Straż Graniczna
nie może skutecznie przeciwdziałać.

W przypadku niecierpiącym zwłoki decyzję podejmie Minister Obrony
Narodowej  na  wniosek  ministra  właściwego  do  spraw  wewnętrznych.
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Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest zobowiązany do niezwłocznego
wydania postanowienia o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji.

W  czasie  samodzielnych  działań  oddziałów  i  pododdziałów  Sił
Zbrojnych  stosuje  się  odpowiednio  art.  3  ust.  2a  Ustawy  z  dnia  21
listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczypospolitej
Polskiej. 

Tak  skonstruowana  norma  prawna  przyznaje  siłom  zbrojnym
kompetencje  do  samodzielnego  działania  i  posługiwania  się  siłą  na
zasadach  wojskowych  zgodnie  z  postanowieniami  prawa
międzynarodowego. 

Zarządzanie kryzysowe

System  zarządzania  kryzysowego  stosowany  jest  w  przypadku
wystąpienia zagrożeń w funkcjonowaniu państwa.  Zarówno kiedy środki
niezbędne  do  przywrócenia  lub  zapewnienia  bezpieczeństwa  nie
uzasadniają wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, jak i  w
czasie obowiązywania w państwie stanu nadzwyczajnego.

Ustawa  o  zarządzaniu  kryzysowym w  art.  25.  ust.  1.  nadaje
kompetencje  Ministrowi  Obrony Narodowej  do przekazania,  na wniosek
wojewody i do jego dyspozycji, pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych
do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przesłanką
umożliwiającą użycie sił zbrojnych jest sytuacja kryzysowa, w której użycie
innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające.

Katalog zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w którym mogą
uczestniczyć  oddziały  sił  zbrojnych,  określa  artykuł  25 ust.  3  ustawy o
zarządzaniu  kryzysowym.  Ustawa  nie  przyznaje  natomiast  żołnierzom
kompetencji  do stosowania środków przymusu bezpośredniego podczas
wykonywania tych zadań.

Reżimy stosowania siły

Przytoczone powyżej uprawnienia dla organów władzy wykonawczej
do  użycia  sił  zbrojnych  w  systemie  bezpieczeństwa  wewnętrznego
kształtują  3 odrębne  reżimy  stosowania  siły.  Pierwszy,  w  którym
wydzielona  część  sił  zbrojnych  jest  użyta  bez  przyznania  dodatkowych
kompetencji  do stosowania środków porządkowych i  środków przymusu
bezpośredniego. Drugi reżim, w którym pododdziały i oddziały sił zbrojnych
uzyskują  kompetencje  wspieranej  służby  policyjnej  (Policji  lub  Straży
Granicznej). Trzeci reżim, w którym całość sił zbrojnych lub ich wydzielona
część prowadzi działania zbrojne.
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Wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego bez rozszerzenia
uprawnień do stosowania siły

Oddziały  i  pododdziały  sił  zbrojnych  przekazane  do  dyspozycji
wojewody w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia
lub  do  wykonywania  zadań  z  zakresu  zarządzania  kryzysowego  nie
otrzymują  dodatkowych  kompetencji  do  stosowania  środków  przymusu
bezpośredniego. Oznacza to, iż podczas realizacji zadań korzystać mogą
ze  standardowych  kompetencji  określonych  dla  wojskowych  organów
porządkowych  w  Ustawie  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  o  Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych17. Środki porządkowe i
środki  przymusu  bezpośredniego,  do  których  stosowania  na  podstawie
tych  przepisów  upoważnieni  są  żołnierze  wchodzący  w  skład  służb
garnizonowych i służb jednostek wojskowych, patroli i konwojów, mogą być
stosowane  wobec  żołnierzy,  pracowników  wojska  oraz  osób
współdziałających  z  żołnierzami  i  pracownikami  wojska  w  popełnieniu
czynów zabronionych. 

Zasadnicza część zadań18 realizowanych przez wojsko w sytuacjach
kryzysowych  lub  w  stanie  klęski  żywiołowej  nie  będzie  wymagała
stosowania środków porządkowych i środków przymusu bezpośredniego
wobec obywateli.

Jednak brak właściwości wojskowych organów porządkowych wobec
osób  cywilnych  może  generować  problemy  podczas  wykonania
przewidzianych dla sił zbrojnych zadań:  współudziału w ochronie mienia
pozostawionego  na  obszarze  występowania  zagrożeń  oraz izolowania
obszaru  prowadzonej  akcji  ratowniczej.  Żołnierze  wojskowego  organu
porządkowego  nie  są  organem  właściwym  wobec  osób  niebędących
żołnierzami19.  Uniemożliwia to zastosowanie środków porządkowych, np.
wylegitymowania  oraz  stosowania  środków  przymusu  bezpośredniego
wobec  osób  cywilnych  zagrażających  mieniu  pozostawionemu  na
obszarze  zagrożenia.  Żołnierz  wojskowego  organu  porządkowego,
działając  w  granicach  swych  kompetencji,  może  zastosować  środek
porządkowy lub środek przymusu wobec osoby cywilnej tylko wtedy, gdy
dokonuje  ona  czynu  zabronionego  wspólnie  z  żołnierzem  lub

17 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.  o Żandarmerii  Wojskowej i  wojskowych
organach porządkowych, Dz. U. z 2013 r., poz. 568, z póz. zm.

18 Katalog  zadań  zawiera  art.  25  Ustawy  z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o
zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., poz. 590 i § 2 Rozporządzenia RM z dnia
20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub
ich usuwaniu, Dz.U. z 2003 r., nr 41, poz. 347.

19 Art. 51 w zw. z art. 3. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii…
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pracownikiem  wojska.  Wobec  osób  cywilnych  niewspółdziałających  z
personelem wojskowym, które zagrażają mieniu pozostawionemu, żołnierz
będzie  mógł  zastosować  przymus  tylko,  jeśli  zagrożenie  mienia  będzie
połączone z czynami wymierzonymi przeciwko życiu lub zdrowiu żołnierza
albo przeciwko mieniu wojskowemu.

Wyżej  przedstawiona  luka  kompetencyjna  może  zostać  usunięta
poprzez  przyznanie  żołnierzom uprawnień  przedstawionych  w kolejnym
podrozdziale.

Wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego z uprawnieniami
policyjnymi

Postanowienia  Prezydenta RP o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił
Zbrojnych  RP do  pomocy  Policji  lub  Straży  Granicznej  (wydane
odpowiednio na podstawie art. 18 ustawy o Policji lub  art. 11b ustawy o
Straży Granicznej) oraz postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów
Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  do  przywrócenia  normalnego
funkcjonowania państwa w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego (art.
11  ustawy  o  stanie  wyjątkowym)  nadają  żołnierzom,  w  zakresie
niezbędnym do wykonywania ich zadań, kompetencje wobec wszystkich
osób  do  stosowania  środków  porządkowych  i  środków  przymusu
bezpośredniego i broni palnej.

Ustawodawca  wyposażył  żołnierzy  wchodzących  w  skład
pododdziałów wspierających  działania  Policji  i  siły  Straży  Granicznej  w
katalog  uprawnień  tożsamy  z  uprawnieniami  policjantów  i  zbliżony  do
uprawnień  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej.  Prawodawca  przyznał
żołnierzom właściwość ogólną w ich stosowaniu, co oznacza, że żołnierze
są uprawnieni do stosowania wskazanych w ustawie środków niezbędnych
do  wykonania  zadań  wobec  wszystkich  osób.  Kompetencje  obejmują
prawo  do  stosowania  środków  porządkowych,  środków  przymusu
bezpośredniego i broni palnej.

Katalog  przyznanych  środków  porządkowych  zawiera  m.in.:
legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymywanie osób,
przeszukiwanie  osób  i  pomieszczeń,  dokonywanie  kontroli  osobistej,  a
także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku w portach i
na  dworcach  oraz  w  środkach  transportu  lądowego,  powietrznego  i
wodnego. 

Natomiast środkami przymusu bezpośredniego, do których stosowania
uprawnieni są żołnierze, są m.in.: siła fizyczna, kajdanki, pałki służbowe,
chemiczne  środki  obezwładniające,  paralizatory  elektryczne,  pojazdy
służbowe.
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Uwarunkowania prawne stosowania środków porządkowych określone
są  w  przepisach  prawa  karnego  procesowego  i  prawa  policyjnego.
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej regulowane
jest  przepisami  Ustawy  z  dnia  24  maja  2013  r.  o  środkach  przymusu
bezpośredniego i broni palnej. Oprócz zasad prawnych niezmiernie ważne
są również zasady taktyki przeprowadzania czynności porządkowych np.
legitymowania  czy  przeszukania.  Zarówno  policyjne  zasady  stosowania
środków  przymusu  bezpośredniego  i  broni  palnej,  jak  i  środków
porządkowych  nie  są  przedmiotem  standardowego  szkolenia
pododdziałów wojskowych.

Oznacza  to,  że  wydzielone  pododdziały  i  oddziały  sił  zbrojnych  do
udzielania  wsparcia  Policji  lub  Straży  Granicznej  lub  przywrócenia
normalnego funkcjonowania państwa podczas stanu wyjątkowego należy
przygotować do wykonywania zadań diametralnie odmiennych od zadań,
do  których  wykonywania  żołnierze  przygotowywani  są  na  wypadek
konfliktu zbrojnego. Respektowanie wymogów procedury karnej i wymagań
taktyki  podczas stosowania środków porządkowych i środków przymusu
bezpośredniego  wymaga  uzupełnienia  szkolenia  pododdziałów  sił
zbrojnych o szkolenie policyjne. 

Szkolenie  to  winno  być  zgodne  z  zasadami  stosowania  broni
określonymi w ustawie o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego,
odmiennymi  od  zasad  określonych  normami  międzynarodowego  prawa
humanitarnego  konfliktów  zbrojnych  (MPHKZ),  wg  których  szkoleni  są
żołnierze. Oba reżimy tj. wojskowy, wynikający wprost z norm traktatowych
i norm międzynarodowego prawa zwyczajowego, oraz policyjny – ściśle
uregulowany  prawem  wewnętrznym  opartym  na  międzynarodowych
normach  praw człowieka,  kierują  się  odmiennymi  naczelnymi  zasadami
prawnymi,  różnie określają sytuację,  w których funkcjonariusze państwa
mogą użyć przemocy oraz inaczej określają cel użycia przemocy.

Zgodnie  z  normami  prawa  wewnętrznego,  a  nie  zasadami  prawa
konfliktów  zbrojnych,  należy  żołnierzy  nauczyć  określania  właściwej
proporcji użycia siły podczas tłumienia zamieszek. Jest to trudniejsze niż w
wypadku policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej,  gdyż żołnierze
są przyzwyczajeni do zasady proporcjonalności stosowanej w konfliktach
zbrojnych.  Zgodnie  z  wojskową  zasadą  proporcjonalności  ochrona
ludności cywilnej wymaga niedokonywania ataków bez rozróżnienia, przy
czym dopuszcza wystąpienie ofiar cywilnych (ang.  collateral damages), o
ile  nie  byłyby  one  nadmierne  w  porównaniu  z  oczekiwaną  konkretną  i
bezpośrednią  korzyścią  wojskową.  W  reżimie  prawa  wewnętrznego
zasada proporcjonalności wymaga porównania ryzyka wywołanego przez
osobę, przeciwko której funkcjonariusz państwowy zamierza zastosować
przemoc, z ryzykiem szkody na tej osobie i ryzykiem szkody na osobach
postronnych. Co oznacza, że użycie śmiercionośnej siły lub potencjalnie
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śmiercionośnej  siły  nie  jest  dopuszczalne,  jeśli  osoba  ta  nie  stwarza
poważnego  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia.  Proporcjonalność  użycia
środków  przymusu  według  reguł  policyjnych  wymaga  również
zastosowania środków przemocy możliwie najmniej dolegliwych. Co więcej
muszą  być  powzięte  wszystkie  możliwe  środki  ostrożności  w  celu
uniknięcia przypadkowych ofiar20.

Do innych zasadniczych różnic w stosowaniu siły należy zastąpienie
zasady konieczności wojskowej (zezwalającej na eliminowanie bojowników
wszelkimi dozwolonymi prawem konfliktów zbrojnych metodami i środkami)
zasadą stanowiącą,  że podstawowym celem działania jest  ujęcie osoby
(nie jej eliminacja), a użycie siły jest środkiem ostatecznym i może nastąpić
tylko  w  celu  określonym  w  ustawie  (np.  samoobrona,  ujęcie  lub
udaremnienie  ucieczki  osoby  podejrzanej  o  popełnienie  określonych
przestępstw itd.).

Należy również pamiętać, iż wyposażenie i uzbrojenie pododdziałów
sił  zbrojnych  różni  się  od  wyposażenia  policyjnego  i  wyposażenia
funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pododdziały wojska nie posiadają wielu
środków przymusu, do których stosowania ustawa upoważnia żołnierzy. A
te  środki,  w  które  są  wyposażone,  często  charakteryzują  się  innymi
właściwościami  niż  ich  odpowiedniki  policyjne,  np.  broń  palna,  pojazdy
służbowe.

Wyżej  przedstawionych  problemów  można  uniknąć,  kierując  do
wsparcia  sił  zapewniających  bezpieczeństwo  wewnętrzne  państwa
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Skuteczność tego rozwiązania ogranicza
wielkość formacji policyjnej w wojsku, liczącej około 3 tys. żołnierzy.

Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą
wykonującą  zadania  policyjne  w  Siłach  Zbrojnych  RP.  Jest  to  zatem
formacja  w  znacznej  mierze  przygotowana  do  wsparcia  działań  innych
organów w wewnętrznym systemie bezpieczeństwa. Żołnierze Żandarmerii
Wojskowej w toku codziennej służby wykonują zadania dochodzeniowo-
śledcze  wymagające  znajomości  procedury  karnej  oraz  zadania
prewencyjne  wymagające  znajomości  taktyki  prowadzenia  czynności
policyjnych  oraz  znajomości  zasad  stosowania  środków  przymusu
bezpośredniego  i  broni  na  podstawie  ustawy  o  stosowaniu  środków
przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dlatego po nałożeniu na żołnierzy
ŻW zadań wsparcia Policji lub Straży Granicznej wymagają oni znacznie
mniejszego zakresu przygotowań niż pozostali żołnierze.

Art.  18a  Ustawy o Policji oraz art.  11d  Ustawy o Straży Granicznej
nadają  Prezesowi  Rady  Ministrów,  na  wniosek  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  uzgodniony  z  Ministrem  Obrony  Narodowej,  prawo  do

20 Art.  6 w zw. z art. 7  Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego…
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zarządzenia  użycia  żołnierzy  Żandarmerii  Wojskowej  do  udzielenia
pomocy Policji lub siłom Straży Granicznej. 

Żołnierzom  Żandarmerii  Wojskowej  przysługują,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia
funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej. 

Z uprawnienia nadanego artykułem 18a w latach 2006-2007 ówcześni
Prezesi  Rady  Ministrów  korzystali  siedmiokrotnie21,  decydując  o
wzmocnieniu  siłami  Żandarmerii  Wojskowej  działań  Policji.  Kolejny  raz
skorzystano  z tej  możliwości  w  czasie  przygotowania  i  zabezpieczenia
finału turnieju piłkarskiego EURO 201222 oraz 19 sesji  Konferencji  Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu23.

21 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie
użycia Żandarmerii  Wojskowej do udzielenia pomocy Policji, M.P. 2006, nr 27, poz.
303; Zarządzenie nr 75 PRM z 17 maja 2006 r. w sprawie…, M.P. 2006, nr 34, poz.
375; Zarządzenie nr 110 PRM z 17 lipca 2006 r. w sprawie…, M.P. 2006, nr 48, poz.
520;  Zarządzenie nr 186 PRM z 18 grudnia 2006 r. w sprawie…, M.P. 2006, nr 89,
poz. 925; Zarządzenie nr 113 PRM z dnia 15 października 2007 r. w sprawie…, M.P.
2007, nr 74, poz. 800; Zarządzenie nr 92 PRM z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie...,
M.P.  2007,  nr 57,  poz.  648;  Zarządzenie nr  35 PRM z dnia 5 kwietnia  2007 r.  w
sprawie..., M.P. 2007, nr 24, poz. 266; 

22 Zarządzenie nr 41 PRM z 14 maja 2012 r. w sprawie…, M.P. 2012, poz. 294.
23 Zarządzenie nr 80 PRM z dnia 29 października 2013 r.  w sprawie…, M.P.

2013, poz. 833.
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Wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego
z wykorzystaniem metod i środków

prowadzenia walki zbrojnej

Ostatnim analizowanym reżimem stosowania  przez  żołnierzy  siły  w
ramach zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego jest sytuacja, w której
siły  zbrojne  prowadzą  działania  zbrojne  zmierzające  do  stłumienia
wewnętrznych  zamieszek  i  rozruchów lub  biorą  udział  w  wewnętrznym
konflikcie zbrojnym. 

Reżim prowadzenia działań zbrojnych będzie mógł mieć zastosowanie
zarówno  po  wprowadzeniu  stanu  wojennego,  jak  i  w  razie  użycia
oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych do wsparcia Straży Granicznej na
podstawie art. 11c ustawy o Straży Granicznej. 

Stan  wojenny  może  być  wprowadzony  w  sytuacji  zewnętrznego
zagrożenia,  którego  skutkiem  będzie  wewnętrzny  konflikt.  W  sytuacji
wystąpienia  na terytorium RP niemiędzynarodowego konfliktu  zbrojnego
zasady użycia siły będą wynikały z postanowień międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych regulujących prowadzenie konfliktów
niemających  charakteru  międzynarodowego24.  Analizie  norm
międzynarodowego  prawa  humanitarnego  konfliktów  zbrojnych
poświęconych jest wiele opracowań i monografii, dlatego pozostanie ona
poza zainteresowaniem niniejszej publikacji.  W dalszej części badaniom
poddano  sytuację,  w  której  siły  zbrojne  użyte  zostaną  w  sytuacji
zagrożenia  bezpieczeństwa  wewnętrznego  nieprzekraczającego  progu
konfliktu zbrojnego.

Pierwszym  zagadnieniem,  które  należy  wyjaśnić,  jest  rozróżnienie
konfliktów zbrojnych od rozruchów i zamieszek wewnętrznych. Z analizy
art. 1  protokołu  II  wraz  z  art.  3  wspólnym  konwencji  genewskich  oraz
orzeczeń  Międzynarodowego  Trybunału  Karnego  ds.  byłej  Jugosławii
wynika, iż gwałtowne działania z użyciem przemocy nie będą uznane za
konflikt  zbrojny,  jeśli  nie  osiągną  odpowiednio  wysokiego  stopnia
intensywności walk i walczące strony nie osiągną odpowiednio wysokiego
stopnia zorganizowania25. 

Prawo  międzynarodowe,  określając  próg  konfliktu  zbrojnego,
posługuje  się  pojęciami  nieostrymi  i  ocennymi  (intensywność  i

24 Art. 3 wspólny konwencji genewskich i protokół dodatkowy II do KG, Dz. U. z
1992 r., nr 41, poz. 175.

25 Zasadność  celów  realizowanych  przez  zwalczające  się  strony  została
wyraźnie wykluczona w wyroku  MTKJ z dnia 30 listopada 2005 r.  w sprawie  The
Prosecutor vs. Fatmir Limaij (IT-03-66-T, pkt 170) a orzeczenie MTKJ z października
1995 r.  Prosecutor vs. Tadić Decision of the Defence Motion for Interlocutory Appeal
on Jurisdiction IT-94-AR72 podkreśla konieczność spełnienia warunku długotrwałości
konfliktu  zbrojnego,  wydaje się jednak,  iż warunek czasu trwania obejmuje pojęcie
intensywności konfliktu.
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zorganizowanie),  precyzyjnie  określa  natomiast  konsekwencje  prawne
nieprzekroczenia progu konfliktu zbrojnego. Podczas wewnętrznych napięć
i niepokojów, tj. rozruchy, odosobnione i sporadyczne akty przemocy oraz
inne  działania  podobnego  rodzaju,  które  nie  są  uznane  za  konflikty
zbrojne,  nie  mają  zastosowania normy  międzynarodowego  prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych26. 

Brak derogacji przepisów ogólnych przez prawo konfliktów zbrojnych
ma znaczące skutki  prawne.  Po pierwsze prawo nie przyznaje osobom
dopuszczającym się  używania  przemocy po stronie  rebeliantów statusu
strony wojującej, a co za tym idzie wyklucza uznanie legalności ich działań
i uwolnienie się na tej podstawie od ewentualnej odpowiedzialności karnej
za  ich  popełnienie.  Drugim  następstwem  jest  oparcie  kompetencji  do
użycia broni i środków przymusu przez siły porządkowe państwa, w tym
siły  zbrojne,  na  normach  prawa  wewnętrznego  i  normach
międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Międzynarodowe  prawa  człowieka  dopuszczają  w  sytuacjach
szczególnego  zagrożenia  bytu  państwa  derogowanie  części  praw
człowieka i obywatela. Dopuszczają również sytuację, w których dojdzie do
legalnego  pozbawienia  życia  ludzi  uczestniczących  w  zamieszkach  lub
powstaniu27.  Użycie broni palnej, a nawet potężniejszych środków walki,
będzie usprawiedliwione pod warunkiem zachowania właściwej proporcji
reakcji.

Operacja  przywracania  porządku  wewnętrznego  winna  być
przeprowadzona tak, aby zminimalizować sięganie po śmiercionośną siłę
oraz straty w ludziach, co wymaga zastosowania odpowiednich środków i
metod prowadzenia operacji, a użyta siła musi być ściśle proporcjonalna
do celów, jakie mają być przy jej pomocy osiągnięte28.

Konkludując  powyższe  rozważania,  uprawnienie  do  użycia  sił
zbrojnych  do  tłumienia  powstania,  zamieszek  nie  jest  równoznaczne  z
kompetencją  do  stosowania  siły  na  zasadach  określonych  w
międzynarodowym  prawie  humanitarnym  konfliktów  zbrojnych.  Wojsko
będzie stosowało  siłę  w reżimie określonym przez MPHKZ,  jeśli  będzie
uczestniczyć  w  konflikcie  zbrojnym  (w  tym  w  konflikcie  nie  mającym
międzynarodowego charakteru). W sytuacji użycia armii do przywracania

26 Protokół II dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku
dotyczącego ochrony ofiar  niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych podpisany w
dniu 8 czerwca 1977 r., art. 1 ust. 2.

27 Europejska Konwencja Praw Człowieka, art. 2 ust. 2:  Pozbawienie życia nie
będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie
koniecznego  użycia  siły;  c)  w  działaniach  podjętych  zgodnie  z  prawem  w  celu
stłumienia zamieszek lub powstania, Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.

28 M.  Nowicki,  Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka.  Wybór  orzeczeń,  2011.
Wolters Kluwer, Polska, 2012, wyrok z dnia 20 grudnia 2011 r., Izba (Sekcja I), skargi
nr 18299/03 i 27311/03, Finogenov i inni przeciwko Rosji, s. 74-75.
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porządku wewnętrznego siła będzie używana zgodnie z regulacjami prawa
wewnętrznego i normami międzynarodowych praw człowieka. 

Poniżej  fragment  orzeczenia  Europejskiego  Trybunału  Prawa
Człowieka obrazujący to rozróżnienie: Trybunał akceptuje, iż sytuacja, jaka
istniała w owym czasie w Czeczenii, wymagała wyjątkowych środków od
państwa  w  celu  odzyskania  kontroli  nad  republiką  oraz  stłumienia
nielegalnego  powstania  zbrojnego.  Z  uwagi  na  kontekst  ówczesnego
konfliktu  w  Czeczenii  środki  takie  obejmowały  przypuszczalnie
rozlokowanie  jednostek  wojskowych  wyposażonych  w  środki  rażenia
obejmujące  lotnictwo  i  artylerię.  Obecność  dużych  grup  uzbrojonych
bojowników  w  Katyr-Yurt  oraz  ich  aktywny  opór  przeciwko  organom
porządku  prawnego  mogły  usprawiedliwiać  użycie  siły  śmiercionośnej
przez funkcjonariuszy państwowych, wprowadzając w ten sposób sytuację
w obszar art. 2 ust. 2. Uznając, że użycie siły może w sprawie niniejszej
podlegać usprawiedliwieniu, pozostaje niewątpliwe, iż musi być osiągnięta
równowaga pomiędzy realizowanym celem a środkami  użytymi do jego
osiągnięcia.  Trybunał  uważa,  że  użycie  bombowców  i  artylerii  na
zaludnionym  terenie,  poza  czasem  wojny  i  bez  uprzedniej  ewakuacji
mieszkańców, nie da się pogodzić ze stopniem ostrożności oczekiwanym
od organów porządku prawnego w demokratycznym społeczeństwie29. 

Ustawodawca pod wpływem toczonego we wschodniej Ukrainie30 tzw.
konfliktu  hybrydowego  zdecydował  się  w  art.  11c  ustawy  o  Straży
Granicznej  na  nadanie  uprawnień  do  użycia  sił  zbrojnych  w  systemie
bezpieczeństwa  wewnętrznego  w  sposób  odmienny  od  rozwiązań
przyjmowanych  do  tej  pory.  Przyznał  możliwość  samodzielnego
prowadzenia działań przez wojsko z kompetencjami do stosowania siły nie
na  zasadach  policyjnych,  lecz  na  zasadach  stricte  wojskowych.  Takie
rozwiązanie upodabnia uprawnienie przyznane art.  11c ustawy o Straży
Granicznej do sytuacji  użycia sił  zbrojnych do działań zmierzających do
stłumienia zamieszek i powstań.

Przyznanie przez ustawodawcę w art. 11c oddziałom i pododdziałom
sił zbrojnych kompetencji i uprawnień, określonych w art. 3 ust. 2a Ustawy
z dnia  21  listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony
Rzeczypospolitej  Polskiej,  nie  oznacza  przyznania  prawa  do
automatycznego  stosowania  siły  zgodnie  z  normami  prawa  konfliktów
zbrojnych.  Wszak  przytoczony  powyżej  przepis  nadaje  kompetencje  do
stosowania […] środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego
uzbrojenia, z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych zadań, w

29 Case of Isayeva vs. Russia Sk. Nr 57950/00 wyrok ETPC z 24 lutego 2005 r.
par. 180, 181, 191; za T. Jasudowicz, M. Szuniewicz, M. Balcerzak, Wojna i Pokój –
prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, TNOiK, Toruń, 2008.

30 Por. uzasadnienie do Ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży
Granicznej…
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sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w
wiążących  Rzeczpospolitą  Polską  ratyfikowanych  umowach
międzynarodowych  oraz  międzynarodowym  prawie  zwyczajowym.
Umowami i normami prawa zwyczajowego, którymi związana jest RP, są
zarówno  traktaty  kształtujące  międzynarodowe  prawa  człowieka,  jak  i
traktaty  oraz  zwyczaj  kształtujący  międzynarodowe  prawo  humanitarne
konfliktów zbrojnych.

Oznacza to, iż rodzaj i  poziom zagrożenia bezpieczeństwa państwa
będzie  decydujący  do  określenia  rodzaju  i  intensywności  środków
używanych  przez  pododdziały  i  oddziały  sił  zbrojnych  samodzielnie
prowadzących działania w strefie nadgranicznej.

Dlatego  wydaje  się,  że  w  przypadku  użycia  sił  zbrojnych  do
prowadzenia  samodzielnych  działań  w  rejonie  przygranicznym  na
podstawie art.  11c ustawy o Straży Granicznej umową międzynarodową
wyznaczającą  poziom  intensywności  prowadzonych  działań  będzie
Europejska Karta Praw Człowieka i Obywatela, a nie traktaty oraz zwyczaj
wyznaczające normy prawa konfliktów zbrojnych.

Wnioski

W sytuacjach wskazanych prawem Siły Zbrojne RP mogą zostać użyte
do wsparcia instytucji  i służb państwa odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa  wewnętrznego  państwa.  Zakres  użycia,  zadania  i
kompetencje sił zbrojnych zostały określone odmiennie dla każdego stanu
nadzwyczajnego i innych sytuacji kryzysowych w państwie. 

Podczas  wykonywania  zadań  przez  pododdziały  i  oddziały  SZ  RP
w systemie  bezpieczeństwa  wewnętrznego  możliwe  są  3  reżimy
stosowania siły: „podstawowy”, „policyjny” i „militarny”. 

W reżimie „podstawowym” ustawodawca nie przydzielił dodatkowych
kompetencji  w  zakresie  stosowania  siły.  Żołnierze  wchodzący  w  skład
wojskowych  organów  porządkowych  mogą  stosować  środki  przymusu
bezpośredniego i  broń palną tylko  wobec żołnierzy i  osób niebędących
żołnierzami, o ile współdziałają z personelem wojskowym w popełnieniu
czynu  zabronionego lub zagrażają  życiu  i  zdrowiu  żołnierza  lub  mieniu
wojskowemu.  Zasady  stosowania  siły  określone  są  w  ustawie  o
stosowaniu  środków  przymusu  bezpośredniego  i  broni  palnej,  a
upoważnienie  do  ich  stosowania  wynika  z  ustawy  o  Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Reżim  „policyjny”,  w  którym  żołnierze  wyposażeni  zostali  w
kompetencje  formacji  wspieranej  (Policji  lub  Straży  Granicznej).  W
granicach  wykonywanych  zadań  są  uprawnieni  do  stosowania  (wobec
wszystkich  osób)  środków  przymusu  bezpośredniego  i  broni  palnej  na
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zasadach  określonych  w ustawie  o  stosowaniu  środków  przymusu
bezpośredniego i broni palnej, a upoważnienie do ich stosowania wynika z
ustawy o Policji lub z ustawy o Straży Granicznej.

Reżim „militarny”, w którym pododdziały i oddziały sił zbrojnych stosują
wojskowe środki i metody prowadzenia walki. Żołnierze są uprawnieni do
stosowania  środków  przymusu  bezpośredniego,  użycia  broni  i  innego
uzbrojenia w granicach zasad określonych w wiążących Rzeczpospolitą
Polską  ratyfikowanych  umowach  międzynarodowych  oraz
międzynarodowym  prawie  zwyczajowym  na  podstawie  kompetencji
nadanej  w  art.  3  ust  2a  Ustawy  o  powszechnym  obowiązku  obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.

W opinii autora, w reżimie militarnym stosowanie siły w zależności od
intensywności konfliktu będzie oparte na zasadach prawa wojennego albo
na zasadach prawa krajowego. 

Pierwszy przypadek będzie miał miejsce podczas udziału sił zbrojnych
w  konflikcie  zbrojnym  niemającym  międzynarodowego  charakteru.
Wówczas  zastosowanie  będą  miały  normy  międzynarodowego  prawa
konfliktów zbrojnych właściwe dla konfliktów niemiędzynarodowych.

Drugi przypadek będzie miał miejsce w czasie użycia sił zbrojnych do
tłumienia  wewnętrznych  zamieszek  lub  powstania  zbrojnego  oraz  do
prowadzenia  samodzielnych  działań  w  przypadku  zagrożenia
bezpieczeństwa  publicznego  w  zasięgu  terytorialnym  przejścia
granicznego oraz w strefie nadgranicznej na podstawie art. 11c ustawy o
Straży Granicznej. W takich sytuacjach stosowanie siły winno być oparte
na zasadach określonych prawem wewnętrznym i  w międzynarodowych
normach praw człowieka.

Na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  przepisów  prawa  krajowego,  które
stanowiłyby  podstawę  użycia  siły  w  sytuacjach  użycia  sił  zbrojnych  na
terenie  kraju  do  tłumienia  zamieszek,  powstania  i  innych  zagrożeń
bezpieczeństwa  wewnętrznego,  które  nie  są  wewnętrznym  konfliktem
zbrojnym. 

Zdarzenia w Nargan Khel w 2007 r. wpłynęły na przyspieszenie prac
legislacyjnych w zakresie zasad stosowania siły przez żołnierzy.  Jednak
nowelizacja przepisów dotyczących zasad użycia siły, będąca reakcją na
zdarzenie  w  Afganistanie,  skupiła  się  na  sferze  użycia  broni  poza
granicami kraju31. Wprowadzony ustęp 2a do art. 3 ustawy o powszechnym
obowiązku  obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej  transferował  z  prawa
zwyczajowego  do  systemu  prawa  krajowego  ogólną  kompetencję  do
stosowania  siły  bez  rozróżnienia  miejsca  jej  stosowania.  Jednak  ze
względu na charakter budowy tej normy prawnej opartej na zastosowaniu

31 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, Dz. U. z 2014 r., poz. 1510, art. 7a,
art. 7b, art. 7c.
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pojęć  nieostrych  i  ocennych32 trudno  ją  uznać  za  wystarczającą  do
określenia  zasad  stosowania  siły  w sytuacji  użycia  Sił  Zbrojnych  RP w
ramach wewnętrznego porządku prawnego.

W celu usunięcia owej luki kompetencyjnej postuluje się wprowadzenie
do krajowego systemu prawnego zasad stosowania siły przez żołnierzy
prowadzących  działania  zmierzające  do  przywrócenia  porządku
wewnętrznego w państwie analogicznych do wprowadzonych artykułem 7b
Ustawy  z  dnia  17  grudnia  1998  r.  o  zasadach  użycia  lub  pobytu  Sił
Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  granicami  państwa,
wprowadzających  do  polskiego  systemu  prawnego  generalne  zasady
stosowania siły poza granicami kraju.
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USE OF FORCE BY POLISH ARMED FORCES’
UNITS AND SUB-UNITS TO ENSURE INTERNAL

SECURITY OF THE STATE

Abstract:  The article presents an analysis of soldiers’ competence to
use force when the Polish Armed Forces are used in the internal security of
the state system. Binding conditions are compared to use force after the
introduction of states of emergency or other periods of increased threat to
the security of the state when by law armed forces are authorized to be
used.

The study includes national  law norms, also newly granted in 2005
authorities to support Border Guard’s activities, international humanitarian
law norms and the rulings of the European Court of Human Rights and the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
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