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Konteksty normatywnego ujęcia  
bezpieczeństwa publicznego

Abstrakt

Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym 
przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego za-
pewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta 
zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa 
publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów ad-
ministracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy 
artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w różnych aktach normatywnych, zalicza-
nych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując 
je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie 
zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie 
zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić 
zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne 
od kontekstu jego ujęcia.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, 
prawo
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Contexts of Normative Aspect of Public Security

Abstract

Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts 
dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public 
order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence 
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is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an 
expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation 
of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage 
in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has 
been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and 
material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does 
not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables 
making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on 
the context of its formulation.
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Контексти нормативного підходу  
до громадської безпеки

Анотація

Громадська безпека – це стан нормативного суб›єкта, визначений багатьма актами, 
які регулюють сфери, що вимагають особливої   поведінки для її забезпечення. Окрес-
лений в такий спосіб громадський порядок, визначає громадську безпеку. Однак цього 
простого взаємозв›язку недостатньо в контексті нормативного підходу до громадської 
безпеки. Описують її, як вираз, що вказує на громадське завдання адміністративних 
органів, як юридичний критерій функціонування органу або як компетенцію органу. 
У цій статті представлені контексти його використання в різних нормативних актах, 
що відносяться до окремих галузей права. Таке масштабне зображення було зроблено 
шляхом систематизації залежно від належності до конституційного, процесуального 
та матеріального права. Громадська безпека обговорювалася окремо як структура, яка 
не фігурує безпосередньо в основному законі, але має в ній своє посилання. Представ-
лений матеріал дозволяє оцінити різноманітність використання поняття громадської 
безпеки в нормативних актах залежно від контексту і підходу.

Ключові слова: безпека, загрози, громадська безпека, громадський порядок, закон
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Wprowadzenie

Pojęcia bezpieczeństwa [40, s. 37], tak jak i często towarzyszące mu określenie po-
rządku publicznego, są jednymi z pojęć, które od dawna występują w prawodawstwie. 
Próby ich zdefiniowania były podejmowane wielokrotnie. W okresie międzywojen-
nym pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego były ściśle łączone ze spokojem 
publicznym. Wobec braku definicji legalnych tych pojęć, próby ich zdefiniowania 
czynili przedstawiciele doktryny. Do dziś często cytowanymi definicjami z tego okresu 
są te wypracowane przez Władysława Czapińskiego [13] i Władysława Kawkę [19]. 
Bazowały na nich definicje konstruowane po II wojnie światowej. Wiązały te terminy 
z pojęciem policji jako pewnej funkcji państwa [22, s. 51–60], rozumianej jako dzia-
łalność administracji mającą służyć utrzymaniu porządku wewnątrzpaństwowego  
[34, s. 22–25]. Szczególny wkład w dookreślanie znaczenia tych jakże rozciągliwych pojęć 
wnieśli tacy autorzy, jak: Stanisław Kasznica [18], Stefan Bolesta [11], Jerzy Zaborowski  
[44, s. 129–133], Eugeniusz Smoktunowicz [33, s. 80], Edward Ura [34]. Wypracowa-
nymi przez nich ujęciami terminologicznymi posługiwano się jeszcze w początkowy 
okresie III Rzeczypospolitej. Dość poważną zmianę przyniosło uchwalenie 2 kwietnia 
1997 r. nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [45], w której obok pojęcia porząd-
ku publicznego użyto określenia bezpieczeństwo wewnętrzne. W debacie publicznej 
i naukowej pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego [19, s. 213–215] konfrontowano 
z pojęciem bezpieczeństwa publicznego i warunkującym je porządkiem publicznym. 
Niezależnie od znaczenia wyróżnianego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-
nego państwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny zawsze mieściły się w szeroko 
rozumianym pojęciu bezpieczeństwa państwa [28, s. 27]. Mimo poważnej zmiany 
w obszarze świadomości bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [5] określenia bez-
pieczeństwa publicznego i porządku publicznego nie zostały oderwane od dorobku 
lat minionych i pozbawione dotychczasowych problemów interpretacyjnych. Wśród 
tych współczesnych określeń na uwagę zasługują definicje konstruowane przez takich 
autorów, jak np.: Stanisław Pieprzny [27, s. 14], Andrzej Misiuk [25], Stanisław Pikulski  
[29, s. 101] czy Bernard Wiśniewski [42, s. 36]. Różne ujęcia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego proponowane przez tych autorów wynikają nie tylko ze zmiennych kon-
tekstów użycia tych pojęć w wyniku ewolucji społeczno-politycznej kraju. Wynikają one 
z próby uniwersalizacji tych określeń płynącej z potrzeb utylitarnych. Dotyczyło to nie 
tylko ujęcia normatywnego na gruncie prawno-administracyjnym, ale i doktrynalnym 
czy orzeczniczym. Mimo podejmowanych prób natury systematyki terminologicznej 



w literaturze podkreśla się, że mamy tu do czynienia z pojęciami niedookreślonymi, 
a przez to trudnymi do zdefiniowania [14, s. 63]. Ramy znaczeniowe tych pojęć są 
bardzo rozciągliwe zależne od kontekstu ich użycia. 

Interesujące nas pojęcia zostały użyte już w aktach normatywnych precyzujących po-
jęcie policji, tj. w pruskim Landrechcie z 1794 r. oraz we francuskim kodeksie karnym 
z 1795 r. [20, s. 41 i 71]. Konsekwencją przyjęcia w ustawodawstwo tych państw takiego 
rozumienia policji było używanie, w celu jej określenia, takich pojęć jak bezpieczeń-
stwo, spokój, ład i porządek publiczny. Urzeczywistniały one policję administracyjną 
także w normach prawnych Księstwa Warszawskiego, gdzie w dekrecie o organizacji 
ministerstw z 7 marca 1808 r. [10, s. 86−95] Fryderyk August I powierzył ministrowi 
policji m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym [10, s. 180].  
Po odzyskaniu niepodległości pojęcia te pojawiają się w dekretach [67 i 68] regulu-
jących funkcjonowanie formacji policyjnych w II Rzeczypospolitej i występują także 
w ustawie z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej [65]. Konsekwentne używanie pojęcia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego nawet w tak zamierzchłych czasach oznacza, że 
nie są przypadkowe. Obserwując jednak współczesny kontekst ich użycia, nie sposób 
odnieść wrażenie potrzeby ich systematyzacji. W dalszej części opracowania warto 
zająć się określeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 
publicznego i porządku publicznego wyrażających oddzielne, choć nierozerwalne, 
współistniejące stany [6, s. 49]. Dalsze rozważania będą zatem przede wszystkim odno-
siły się do bezpieczeństwa publicznego jako konsekwencji zakładanego i egzekwowanego 
porządku publicznego. 

Bezpieczeństwo publiczne w treści ustawy zasadniczej

Analiza treści obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej [45] pozwala zauważyć, że 
określenia bezpieczeństwa i porządku publicznego [3, s. 197–198] używa ona w róż-
nych kontekstach, traktując je łącznie, jak również rozłącznie. Podobnie używała tych 
pojęć poprzedzająca Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. ustawa konsty-
tucyjna [46] i Konstytucja z 1952 r. [47]. Wydawałoby się, że Konstytucja RP z 1997 r. 
nie wprowadzała zasadniczych zmian terminologicznych w interesującej nas materii, 
jednak odnosi się ona o wiele częściej niż poprzedzające ją akty do zagadnień bez-
pieczeństwa. Dowodzi to, że państwo po transformacji ustrojowej zorientowane jest 
właśnie na bezpieczeństwo [41, s. 10.]. Ustawa zasadnicza używa pojęcia bezpieczeństwa 
wprost, ale i w różnych kontekstach, tj. jako bezpieczeństwo: państwa, wewnętrzne, 

268 Aleksander Babiński



zewnętrzne, obywateli czy ekologiczne. Konstytucja RP posługuje się też terminem 
porządek publiczny, używając go obok takich określeń jak bezpieczeństwo1, bezpie-
czeństwo państwa2 czy bezpieczeństwo obywateli3. Czytając literalnie Konstytucję RP 
można odnieść wrażenie, że porządek publiczny jest odrębną kategorią występującą 
niezależnie od bezpieczeństwa państwa. Występowanie tych dwóch określeń w ko-
niunkcji powoduje, że nie można traktować ich jako odmiennych stanów. Używanie 
ich niezależnie od siebie, a właściwie obok siebie wprowadziło zamęt pojęciowy i to 
w sytuacji, gdy takie pojęcia, jak bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny były 
w literaturze opisane i zrozumiałe [43 oraz 12].

Należy także podkreślić, że współcześnie zastosowana w Konstytucji RP konstrukcja 
łącząca pojęcia bezpieczeństwa publicznego w jeden termin z porządkiem publicznym 
jako ,,bezpieczeństwo i porządek publiczny” jest krytykowana [30, s. 24–26; 17, s. 34–35]. 
Stosowanie takiej zbitki pojęciowej, także poza Konstytucją RP, nie jest uzasadnione 
chociażby ze względu na istnienie wyraźnie wyodrębnionych desygnatów obu pojęć  
[31, s. 11–13]. Istotnym argumentem podkreślającym konieczność rozłączenia obu ter-
minów są wymogi skutecznego działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa. Przede 
wszystkim wynika to z konieczności zróżnicowania środków prawnych i instytucjonal-
nych służących do utrzymywania i przywracania bezpieczeństwa publicznego i porządku 
publicznego [15, s. 65–66].

Zastosowanie w Konstytucji RP zbitki pojęciowej bezpieczeństwo i porządek pub-
liczny niejako wymusza dalszą dyskusję nad tym, czy w ogóle istnieje taka kategoria 

1 Art. 31. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla 
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego…; art. 53. 5. Wolność uzewnętrzniania religii 
może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego…; art. 61. 3. Ograniczenie prawa, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności 
i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeń-
stwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa; art. 146. 4. pkt 7) zapewnia bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny; art. 230. 1. W razie zagrożenia konstytucyjnego 
ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego… 

2 Art. 45. 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo 
państwa i porządek publiczny…

3 Art. 230. 1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 
porządku publicznego…

Konteksty normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego 269



jak bezpieczeństwo publiczne, a jeśli istnieje, to jaka jest jego relacja do porządku 
publicznego. Niezbędna staje się więc pogłębiona analiza czym jest bezpieczeństwo 
publiczne i porządek publiczny. Wielokrotne wymienianie w ustawie zasadniczej 
bezpieczeństwo jest niewątpliwą konsekwencją tego, że jego zapewnienie jest najważ-
niejszym elementem funkcjonowania państwa [16, s. 247]. Dotyczy to również tego 
elementu, który odnosi się do sfery ustanowionego porządku publicznego, dlatego 
niezasadne jest taktowanie zapisów konstytucji odnoszących się do bezpieczeństwa 
i porządku publicznego jako oddzielnych bytów. Muszą być one traktowane łącznie, 
jako bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. 

Bezpieczeństwo demokratycznego państwa w kontekście art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP musi być traktowane jako wartość wchodząca w skład interesu publicznego [26]. Jest 
ono ogólnym wyznacznikiem granic wolności i praw jednostki, przy czym nie należy 
tego interesu publicznego utożsamiać z interesem państwowym ani przeciwstawiać po-
winnościom jednostki. Bezpieczeństwo publiczne jest jedną z wartości konstytucyjnych 
(obok porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej) 
uzasadniającą wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z gwarantowanych konstytu-
cyjnie wolności i praw [16, s. 247]. Stanu tego nie można zmienić przez ustanawiane 
normy porządku publicznego, gdy nie będą one uzasadnione interesem publicznym 
wynikającym z potrzeby ochrony bezpieczeństwa publicznego.

Należy zauważyć, że używany w normach Konstytucji RP porządek publiczny nie 
musi wcale oznaczać jedynie prawnie i pozaprawnie określonych reguł zachowania, ale 
właśnie stan uzyskany w wyniku określenia takich reguł, a co ważniejsze ich egzekwo-
wania. W takim znaczeniu porządek publiczny staje się właściwie synonimem bezpie-
czeństwa publicznego. Niepokojące jest używanie obok pojęcia porządku publicznego 
kategorii bezpieczeństwa obywateli, i to w ujęciu alternatywnym. Oznaczałoby to, że np. 
bezpieczeństwo obywateli nie mieści się w obszarze porządku publicznego. Oczywiście 
w ujęciu normatywnym ujmującym porządek publiczny jako porządek prawny odno-
szący się do aktywności publicznej, sytuacja taka jest możliwa. Jednak wydaje się, że 
chodzi tu bardziej o efekt wizerunkowy podkreślający dbałość nie tylko o przestrzeganie 
norm obowiązującego porządku prawnego, ale o rzeczywiste bezpieczeństwo obywateli. 

Bezpieczeństwo publiczne w treści ustawodawstwa zwykłego

W odróżnieniu od ustaw zajmujących naczelne miejsce w hierarchii źródeł prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej [7, s. 34] w treści ustaw zwykłych bardzo często występuje 
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określenie bezpieczeństwo publiczne i towarzyszący mu termin porządek publiczny. 
Dotyczy to zarówno aktów ustawowych zaliczanych do ustrojowych, proceduralnych, 
jak również materialnych. Przykładem może być ustawa z 4 września 2007 r. o działach 
administracji rządowej [48], która to w art. 29 ust. 1 ochronę bezpieczeństwa i porządku 
zalicza do jednej ze spraw należących do działu administracji rządowej — dział sprawy 
wewnętrzne. Jeszcze wyraźniej czynią to ustawy określające ustrój samorządu teryto-
rialnego. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa [49] w art. 14 ust. 1  
pkt 14 stanowi, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódz-
kim w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Powiat natomiast, w myśl art. 4 ust. 1  
pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [50], wykonuje określone 
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ustawa z 8 grudnia 1990 r. o samorządzie 
gminnym [51] w art. 7 ust. 1 pkt 14 stanowi, że gmina ma obowiązek zaspokajania zbio-
rowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Bezpieczeństwo publiczne jest określone jako przesłanka uzasadniająca wydanie 
przepisów porządkowych będących aktami prawa miejscowego. Ustawa o samorządzie 
gminnym pozwala wydawać przepisy porządkowe dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepi-
sach powszechnie obowiązujących. W myśl ustawy o samorządzie powiatowym można 
wydawać powiatowe przepisy porządkowe w celu zapewnienia m.in. bezpieczeństwa 
publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Zgodnie 
zaś z art. 60 ust. 1. ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie [52] wojewoda może wydać rozporządzenia porządkowe będące pra-
wem miejscowym, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, obok ochrony bezpieczeństwa ludzi, jest 
podstawowym pojęciem określającym misję Policji oraz stanowi przesłankę jej działań. 
Policja bowiem, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji [53], jest 
formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Można zatem stwierdzić, że 
ustawa ta jest aktem dedykowanym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Użyto 
w niej określenia bezpieczeństwo publiczne najczęściej w koniunkcji z porządkiem 
publicznym, ale i w alternatywie z nim, jak również samodzielnie. Ochrona bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, w myśl art. 1 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, jest jednym 
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z ustawowo określonych zadań Policji. Ustawa o Policji w art. 3 określa również, że 
ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego jest również zadaniem wojewodów, 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta), starostów oraz organów gminy, powiatów 
i samorządów województwa. Organy te zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego wykonują na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego są, 
zgodnie z art. 18 ustawy o Policji, przesłanką użycia oddziałów (pododdziałów) Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji. Użyta 
w tej regulacji alternatywa nie sprzyja zrozumieniu istoty bezpieczeństwa publicznego 
i porządku publicznego. Trzeba jednak z treści tej regulacji wywieść, że sprowadzenie:
•	 niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli,
•	 bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach [23, s. 78],
•	 bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa lub 

obronności państwa [37], siedzib centralnych organów państwowych albo wymiaru 
sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji 
międzynarodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację 
ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów [54],

•	 zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym mogącym skutkować 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uczestników wydarzeń o charakterze 
kulturalnym, sportowym lub religijnym, w tym zgromadzeń lub imprez masowych,

– jest jednocześnie zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego [36, s. 17] i zakłóceniem 
porządku publicznego. Są to jednocześnie szczególne sytuacje pozwalające Policji 
przywracać porządek publiczny, a przez to unicestwiać zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego nawet z udziałem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły 
Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich 
zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, możliwe jest uży-
cie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do pomocy Policji – art. 18a ustawy o Policji. 
W razie zaś zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli 
użycie Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się niewystarczające, możliwe 
jest użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji – art. 18a 
ustawy o Policji. 

Jak nietrudno zauważyć w treści tych trzech przepisów ustawy o Policji, bezpie-
czeństwo i porządek publiczny są różnie ujmowane, choć użyte są w tym samym 
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znaczeniu w celu określenia szczególnego stanu w przestrzeni publicznej państwa 
uzasadniającego wykorzystanie dla jego ochrony – wspólnie z Policją – Sił Zbrojnych, 
Żandarmerii czy Straży Granicznej.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny jest również jedną z przesłanek uzasadniają-
cych, w myśl art. 66 ust. 2 ustawy o Policji, ochronę prawnokarną przewidzianą w Ko-
deksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Obejmuje ona również funkcjonariuszy, 
którzy poza czasem służby działają na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Bezpieczeństwo i porządek publiczny stanowi również pojęcie użyte do 
określenia przedmiotowego zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Mianowicie poli-
cjant, który utracił przedmiot stanowiący wyposażenie służbowe, którego wykorzystanie 
przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę obywatelowi lub stworzyło zagrożenie 
dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego, narusza dyscyplinę służ-
bową – art. 132 ustawy o Policji. Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego są 
również użyte w art. 145h ustawy o Policji jako przesłanka wykonywania obowiązków 
służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez 
funkcjonariusza Policji.

Bezpieczeństwo publiczne jest wskazane w art. 11b ustawy z 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej [55] jako przesłanka użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej, jeżeli jej siły mogą być niewy-
starczające lub uzasadnia to stopień zagrożenia właśnie bezpieczeństwa publicznego. 
Natomiast art. 11c uzależnia od wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, 
występującego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicz-
nej, możliwość użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w formie prowadzonego 
samodzielnie przeciwdziałania. Zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej są określone 
w art. 11d ustawy o Straży Granicznej jako jeden z warunków użycia żołnierzy Żan-
darmerii Wojskowej do pomocy Straży Granicznej. Jest to możliwe, jeżeli siły Straży 
Granicznej są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania 
ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub uzasadnia to 
stopień zagrożenia. Bezpieczeństwo i porządek publiczny są również użyte w ustawie 
o Straży Granicznej jako przesłanki oddelegowania funkcjonariusza Straży Granicznej 
do wykonywania zadań poza formacją (art. 41 ust. 2 pkt 1) lub na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 147s pkt 2). 

Pozostając w zakresie regulacji dotyczących granicy państwowej, warto zauważyć, że 
w art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej [56] 
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kategoria bezpieczeństwo publiczne posługuje się tym terminem (obok bezpieczeństwa 
państwa, ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia ludzi, a także zapobiegania 
szerzeniu się epidemii chorób zwierząt) jako przesłanką uzasadniającą czasowe zawie-
szenie lub ograniczenie ruchu na określonych przejściach granicznych.

Ściśle związana z przekraczaniem granicy państwowej ustawa z 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach [57] posługuje się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w wielu 
regulacjach. Statuuje go jako stan, który nie powinien zostać naruszony w konsekwencji 
umożliwienia przebywania w naszym kraju cudzoziemcom mogącym stanowić jego 
zagrożenie. Względy bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowią m.in. przesłankę 
uzasadniającą odmowę wjazdu na terytorium Polski, wpisu zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń lub unieważnienia takiego wpisu czy odmowy wjazdu. Bezpieczeństwo 
i porządek publiczny jest też przesłanką umożliwiającą odstąpienie od uzasadnienia 
decyzji administracyjnych, której materialne podstawy stanowią przepisy ustawy 
o cudzoziemcach.

Przykładem aktu używającego określenia bezpieczeństwo publiczne jest ustawa  
z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia [54]. Nadaje bezpieczeństwu publicznemu 
nieco innego znaczenia. Wskazuje bowiem, jakie obszary, obiekty i urządzenia należy 
objąć obowiązkową ochroną właśnie ze względu na to, że są one ważne dla bezpieczeń-
stwa publicznego. Jest ono użyte tu w znaczeniu kryterium uzasadniającego obowiąz-
kową ochronę obszarów, obiektów i urządzeń. Nie chodzi tu zatem o stan wynikły na 
skutek przestrzegania lub nieprzestrzegania obowiązujących norm porządku, a o konse-
kwencje powstałe w przestrzeni publicznej na skutek ewentualnego powstania zakłóceń 
w funkcjonowaniu zakładów, obiektów czy urządzeń zaspakajających współczesne 
potrzeby życia. Obawa ich wystąpienia staje się potrzebą bezpieczeństwa publicznego, 
nakazującą obowiązkową ochronę. Zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego 
jest określone w art. 22 ust 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia jako przesłance do 
cofnięcia koncesji (zmiany jej zakresu) na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia. Innym przykładem użycia przedmiotowego 
określenia w ustawie o ochronie osób i mienia jest jej art. 41. Mianowicie zgodnie z tym 
przepisem pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni palnej, jeżeli wykonuje 
bezpośrednio zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 
podczas trwania masowych imprez publicznych. 

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [58] tylko raz po-
wołuje się na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Czyni to, włączając w zapewnienie 
bezpieczeństwa imprezy, obok wójtów (burmistrzów, prezydentów), wojewodów, Policji, 
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Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek organizacyjnych ochrony przeciw-
pożarowej, także służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na 
obszarach kolejowych. Nie oznacza to bynajmniej, że bezpieczeństwo publiczne jest 
kategorią postronną tej ustawy. Jest ona bowiem w całości dedykowana bezpieczeństwu 
publicznemu w zakresie przeprowadzania imprez masowych.

Pojęcie bezpieczeństwo publiczne występuje również w ustawie z 15 marca 1933 r. 
o zbiórkach publicznych [59] jako przesłanka cofnięcia pozwolenia na zbiórkę. W myśl 
jej art. 10 ust. 1 przesłanką, na podstawie której władza wydająca pozwolenie może 
je cofnąć, jest obawa, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, 
spokojowi lub porządkowi publicznemu.

Kolejnym, jakże istotnym aktem prawny posługującym się pojęciem bezpieczeństwa 
publicznego jest ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
[60]. Jej waga wynika z faktu, że odnosi się ona do konstytucyjnie gwarantowanej 
wolności sumienia i wyznania. Konstytucja RP w art. 53 odnosi się do wolności uze-
wnętrznienia swych przekonań religijnych indywidualnie lub grupowo, publicznie lub 
prywatnie, a także uprawiania kultu i uczestniczenia w obrzędach religijnych. Z mocy 
Konstytucji RP to uzewnętrznianie przekonań religijnych może być ograniczone tyl-
ko w drodze ustawy i wyłącznie, gdy zachodzi konieczność ochrony bezpieczeństwa 
państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia dotyczące uzewnętrzniania przekonań religijnych znajdziemy w usta-
wach regulujący stosunek Państwa Polskiego do poszczególnych kościołów i związków 
wyznaniowych, ale i takich aktach normatywnych, jak właśnie ustawa o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, prawo o ruchu drogowym [61] czy Kodeksie karnym 
wykonawczym [62]. 

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w art. 3 ust. 1 stanowi, że uze-
wnętrznianie indywidualnie lub zbiorowo swojej religii lub przekonań może podlegać 
jedynie ograniczeniom ustawowym koniecznym do ochrony bezpieczeństwa publicz-
nego. Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 1, działalność kościołów i innych związków wy-
znaniowych nie może naruszać przepisów ogólnie obowiązujących ustaw chroniących 
bezpieczeństwo publiczne. Zgodnie natomiast z art. 33 ust. 3 tej ustawy, jeżeli wniosek 
o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych zawiera postanowienia 
pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny, organ rejestrowy wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru. Warto 
zauważyć, że choć Konstytucja RP pozwalała na ograniczenia uzewnętrzniania prze-
konań religijnych z uwagi na konieczność ochrony porządku publicznego, to ustawa 
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o gwarancjach wolności sumienia i wyznania posługuje się pojęciem bezpieczeństwa 
publicznego i jego koniunkcją z porządkiem publicznym.

Również Kodeks karny [63] jest aktem odnoszącym się do bezpieczeństwa pub-
licznego. Pojęcia tego używa chociażby przy określeniu kto w rozumieniu kodeksu 
jest funkcjonariuszem publicznym – funkcjonariusz organu powołanego do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej. Jest również 
określane jako dobro chronione czy przesłanka odpowiedzialności karnej, choć nie 
doczekało się odrębnego rozdziału jak bezpieczeństwo powszechne. Przestępstwa 
godzące w porządek publiczny zostały natomiast zawarte w rozdziale XXXII kodeksu.

Kodeks postępowania karnego [64] natomiast wprost pojęcia bezpieczeństwa pub-
licznego używa w art. 589e § 1 pkt 2, stanowiącym o możliwości wykorzystania infor-
macji uzyskanych przez członka zespołu śledczego działającego na terytorium innego 
państwa, a niedostępnych w innym trybie dla jego państwa, w celu zapobiegnięcia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny jest wielokrotnie wskazywane jako kryterium 
umożliwiające bądź nakazujące zastosowanie określonego rozwiązania w postępowa-
niu prowadzonym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego [65]. I choć 
bezpośrednio pojęcia bezpieczeństwa publicznego nie używa, to wprost posługuje 
się pojęciem porządku publicznego. Bezpieczeństwo publiczne jest bez wątpienia 
przesłanką tych przepisów, w których jest mowa o niebezpieczeństwie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego – art. 10 § 2, art. 100 § 2, art. 102 czy art. 145 § 2.

Konkluzje

Przedstawione przykłady użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa 
publicznego wskazują na częste posługiwanie się nim przez ustawodawcę, przy czym 
jego zakres jest bardzo często wieloznaczny. Zależy on od kontekstu, w jakim zostało 
ono użyte, tj. czy jako zadanie publiczne organów administracji, czy jako kryterium 
prawne działania, czy jako kompetencja organu. Bezpieczeństwo publiczne nie jest 
w żadnym razie pojęciem abstrakcyjnym. Jest ono definiowane i interpretowane przez 
naukę prawa administracyjnego, ale i niedawno wyłonioną dyscypliną nauki o bezpie-
czeństwie. Prawo, używając tego pojęcia, określa niektóre jego desygnaty, co skutkuje 
właściwym wyrażaniem się istniejącego prawa rzutująccego na jego strukturę [21 s. 889].

Formalne źródła prawa nie zawsze posługują się wprost określeniem bezpieczeń-
stwo publiczne. Czyni to chociażby ustawa dedykowana bezpieczeństwu ruchu drogo-
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wego [61], która posługuje się określeniami porządek i bezpieczeństwo w kontekście 
zakresu swej regulacji. Bez wątpienia odnosi się ona do bezpieczeństwa publicznego 
i zawiera w swej treści normy porządku prawnego, określające pożądany sposób za-
chowania uczestników ruchu drogowego, pozwalające stan ten zapewnić. 

Akty normatywne odnoszą się też do bezpieczeństwa publicznego, a nieużywające 
tego pojęcia – kryją je pod innymi określeniami zawierającymi się w kategorii bezpie-
czeństwo publiczne. Ich identyfikacja wymaga jednak podejścia do bezpieczeństwa 
publicznego nie w ujęciu literalnym, ale znaczeniowym. Bez wątpienia sprzyja temu 
ujęcie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego przedstawiane przez przed-
stawicieli doktryny zajmujących się naukowym badaniem jego obszaru.

Przedstawione przykłady użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa 
publicznego wskazują, że staje się ono swoistą klauzulę generalną stosowania prawa. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że w zależności od kontekstu, w jakim zostało 
ono użyte, przyjmuje równy zakres znaczeniowy. Bezpieczeństwo publiczne nie jest 
w żadnym razie pojęciem abstrakcyjnym. Dlatego zabiegiem niezbędnie koniecz-
nym w procesie legislacyjnym jest dążenie do określania jego znaczenia na potrzeby 
konkretnych regulacji prawnych normujących poszczególne obszary bezpieczeństwa 
publicznego [9]. 
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