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M i c h a ł  K r a u z e  
A k a d e m i a  M a r y n a r k i  W o j e n n e j  

R O L A  I  M I E J S C E  P R A W A  O B R O N N E G O   
W  S Y S T E M I E   

B E Z P I E C Z EŃS T W A  M O R S K I E G O  P AŃS T W A  

STRESZCZENIE 

Celem artykułu jest przedstawienie związków i zależności, jakie występują pomiędzy 
prawem obronnym, w tym prawem morza, a bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Aby to uczynić, nieco więcej 
miejsca autor przeznacza na omówienie istoty zagrożeń współczesnych i bezpieczeństwa oraz 
jego subkategorii, związanych zwłaszcza z bezpieczeństwem morskim. Wyjaśnia także, jak nale-
ży rozumieć pojęcia prawo obronne i będące jego częścią składową prawo morza. W artykule 
potwierdzona została dość oczywista teza, z której wynika, że pomiędzy bezpieczeństwem i jego 
subkategoriami (także morskimi) a prawem obronnym (w tym prawem morza) istnieją dwojakiego 
rodzaju relacje (zależności) – bezpośrednie i pośrednie. Na czym te relacje polegają, stanie się 
dla Czytelnika oczywiste, jeżeli podejmie trud związany z lekturą niniejszego artykułu. 

Słowa kluczowe:  
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa (wewnętrzne i zewnętrzne), bezpieczeństwo morskie  
i bezpieczeństwo morskie państwa, zagrożenia, kryzysy, prawo obronne, prawo morza. 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo jest bez wątpienia podstawowym atrybutem (przymiotem, 
właściwością) współczesnego świata. Bez tej charakterystycznej właściwości nie 
mógłby on istnieć i prawidłowo funkcjonować. 
 Świat, w tym także nasz kraj, funkcjonuje dzisiaj w warunkach szczególnych  
i dość specyficznych. Warunki współczesne, odmienne od tych, które znane były w prze-
szłości, podnoszą rangę bezpieczeństwa do wartości najwyższych, szczególnie cenio-
nych przez człowieka oraz różnego rodzaju struktury, z państwem i światem włącznie. 
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 Sformułowanie „warunki współczesne” jest w tym przypadku niezwykle 
istotne, bowiem to właśnie one wyznaczają możliwości i perspektywy zmian w ota-
czającej nas rzeczywistości. Trzeba przyznać, co potwierdza praktyka w postaci 
realnych współczesnych zdarzeń wartościowanych negatywnie, że warunki, o któ-
rych mowa, są dzisiaj bardziej złożone, trudne i nieprzewidywalne. Rozszerza się 
zbiór prawdopodobnych zagrożeń, niekorzystnej ewolucji podlegają tzw. zagrożenia 
stare, istniejące wcześniej, pojawiają się nowe niebezpieczeństwa o charakterze nie 
tylko lokalnym, ale także globalnym. Obserwujemy coraz więcej zdarzeń negatyw-
nych, spowodowanych przez intensywny rozwój cywilizacji, za którym nie zawsze 
„nadążamy”. Także przyroda stała się dla nas „jakby mniej łaskawa”, co dowodzi, 
że również w tym obszarze następują zmiany niekorzystne.  
 Wszystko to ma związek z przekształcaniem cywilizacji światowej. Cywili-
zacja w nowym wydaniu już funkcjonuje, zdecydowanie zmierzając do cywilizacji 
informacyjnej. Jest to proces złożony, który niesie światu określone, często ogrom-
ne, szanse rozwojowe, ale także liczne i skomplikowane problemy, bardzo trudne do 
szybkiego i pomyślnego rozwiązania. 
 Zmiany ostatnich lat, które występują z żelazną konsekwencją, doskonale 
egzemplifikuje chociażby przykład Polski. Za życia jednego pokolenia nastąpił nie-
bywały skok cywilizacyjny, który dotyczy wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej, 
takich jak polityczna, społeczna, gospodarcza, militarna i ekologiczna. Choć czasem 
odczuwamy pewien niedosyt pozytywnych zmian czy ich zbyt małe tempo i nie iden-
tyfikujemy się w pełni ze wszystkim, co nowe, to jednak obiektywnie musimy stwier-
dzić, że kierunek przeobrażeń jest właściwy, zapewniający społeczeństwu postęp  
i bezpieczne funkcjonowanie w nowych uwarunkowaniach narodowych i globalnych. 
 Świat się zmienia, musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że myślenie 
o lepszym świecie, a przy okazji marzenia o lepszym państwie, mogą być spełnione 
tylko w warunkach zapewnienia bezpieczeństwa. Powinno to być bezpieczeństwo 
rozumiane szeroko i nowocześnie, utrzymywane we wszystkich jego wymiarach  
i kategoriach.  
 Dla państw, które mają dostęp do dużych akwenów wodnych (mórz i oceanów), 
a do takich należy Polska, ważne będzie także spełnienie wszystkich wymagań, które 
stawiane są w szerokim wymiarze przed bezpieczeństwem morskim i w rozumieniu 
wąskim przed bezpieczeństwem morskim państwa. Istnieje wiele pomysłów, koncep-
cji, a w konsekwencji realnych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa morskiego  
i bezpieczeństwa morskiego państwa. Na pewno niebagatelną rolę w tym zakresie 
może spełniać tzw. prawo obronne, w części odnoszącej się zwłaszcza do zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem akwenów morskich i obszarów przyległych. Na tym 
problemie pragnę skoncentrować swoją uwagę w niniejszej publikacji. 
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 Analiza tematu artykułu wskazuje, że powinny znaleźć w nim odzwiercie-
dlenie, choćby częściowe, następujące — ujęte w formie pytań — problemy: 

1. Jak należy rozumieć i interpretować zagrożenia oraz bezpieczeństwo w warun-
kach współczesnych?  
Jest to pytanie o istotę zagrożeń i bezpieczeństwa, a także jego subkategorii 
związanych z bezpieczeństwem morskim. 

2. Czy prawo obronne, w tym prawo morza, może wpłynąć pozytywnie na utrzy-
manie bezpieczeństwa (bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego 
państwa)?  
Jest to pytanie o rozumienie i związki prawa obronnego, w tym prawa morza,  
z bezpieczeństwem i jego subkategoriami morskimi. 

3. Jakie wskazania dla bezpieczeństwa i prawa obronnego wynikają z przeprowa-
dzonych rozważań?  
Jest to pytanie o podstawowe tezy (twierdzenia) dotyczące związków i zależno-
ści pomiędzy bezpieczeństwem i prawem obronnym, w rozumieniu szerokim  
i wąskim, wyrażone w postaci uogólnień i wniosków końcowych. 

ISTOTA ZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA  
ORAZ JEGO SUBKATEGORII  

ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM 

 Przyczyną pierwotną wszelkiego rodzaju skutków negatywnych różnych 
zdarzeń, a więc także naruszenia stanu bezpieczeństwa, są zagrożenia. W początko-
wej fazie występowania tylko przewidywane czy prognozowane, wraz z upływem 
czasu przekształcają się w zagrożenia realne (rzeczywiste). Egzemplifikacją ewolu-
cji zagrożeń w obiektywnej rzeczywistości są tzw. zdarzenia czy sytuacje kryzysowe. 
 Istnieje wiele definicji i klasyfikacji współczesnych zagrożeń. Zwykle są 
one łączone z siłami natury, których oddziaływanie ma najczęściej charakter obiek-
tywny oraz z rozwojem cywilizacji, której przekształcanie jest generalnie dobro-
dziejstwem, ale stawia coraz większe wymagania wobec człowieka i ludzkości. 
Człowiek, jako istota ułomna, popełnia błędy, myli się, postępuje często w sposób 
odbiegający od przyjętych norm moralnych, etycznych i obowiązujących procedur, 
bywa niedouczony, a przez to niekompetentny, ma chwile słabości itd. Wszystko to, 
dodatkowo wzmocnione różnego rodzaju niespodziewaną zawodnością istniejących 
rozwiązań technicznych i technologicznych, może spowodować sytuacje krytyczne, 
a więc może stanowić zagrożenie dla bezpiecznego bytu i rozwoju człowieka, popu-
lacji, organizacji i innych struktur społecznych. 
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 Najbardziej wszechstronną i przejrzystą klasyfikacją współczesnych zagro-
żeń jest systematyka, która jako kryterium podziału przyjmuje przyczyny ich wystę-
powania (rys. 1.).  

ZAGROŻENIA NATURALNE
NIEANTROPOGENICZNE

ZAGROŻENIA CYWILAZACYJNE
ANTROPOGENICZNE

DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA
(przyczyny subiektywne i obiektywne)

Środowisko bytowania człowieka -
naturalne, techniczne, społeczne

DZIAŁANIA SIŁ PRZYRODY
(przyczyny zwykle obiektywne)

KONFLIKTY ZBROJNE

ATAKI TERRORYSTYCZNE
I PIRACTWO MORSKIE

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
I NIELEGALNE MIGRACJE

PROLIFERACJA BMR

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE
LĄDOWE, POWIETRZNE, MORSKIE

KTASTROFY PRZEMYSŁOWE
I BUDOWLANE

CYWILIZACYJNE
KATASTROFY EKOLOGICZNE

INNE np.
• pożary
• awarie
• wypadki
• itp.

POWODZIE

TRZĘSIENIA ZIEMI

TAJFUNY I TSUNAMI

LAWINY I OSUWISKA

ERUPCJE WULKANÓW

INNE np.
• gradobicia
• ulewy
• śnieżyce
• susze
• upały
• huragany
• silne mrozy
• itp.

SKUTKI WTÓRNE

• epidemie
• choroby
• głód
• degradacja 
środowiska

• inne

woda ziemia powietrze

ZAGROŻENIA

SKUTKI
PIERWOTNE

SKUTKI
PIERWOTNE

PRZEKSZTAŁCANIE OBIEKTYWNEJ RZECZYWISTOŚCI – PROCESY, ZDARZENIA GWAŁTOWNE itp.

SZTORMY

 
Rys. 1. Systematyka zagrożeń. Kryterium podziału — przyczyny występowania 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Z prezentowanej klasyfikacji wynika, że w zbiorze zagrożeń naturalnych 
(nieantropogenicznych), jak również cywilizacyjnych (antropogenicznych) występują 
również takie, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpłynąć negatywnie 
na utrzymanie bezpieczeństwa morskiego lub bezpieczeństwa morskiego państwa. 
Wśród zagrożeń nieantropogenicznych będą to przede wszystkim sztormy na mo-
rzach i oceanach oraz tajfuny1 i tsunami2, które dotyczą zwykle pogranicza akwenów 

                                                 
1 Tajfun (pojęcie chińskie: taj — wielki, fung — wiatr), oznacza gwałtowny, silny wicher 

typu wirowego, cyklon tropikalny w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, na połu-
dniowo-wschodnich wybrzeżach Chin i Korei, Japonii i na Filipinach. Zob. Słownik wyrazów 
obcych, Wyd. PWN, Warszawa 2004. 

2 Tsunami (pojęcie japońskie: tsu — port, nami — fala) oznacza falę portową, falę oce-
aniczną. Jest to wielka fala morska wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi i wybuchami wul-
kanicznymi występująca głównie na Oceanie Spokojnym. Zalewając ląd, powoduje olbrzymie 
zniszczenia. Prawdziwe zagrożenie powstaje wtedy, gdy tsunami dociera do wód przybrzeżnych. 
Wówczas fala pędząca z prędkością około 700 km/h załamuje się na płytkiej wodzie i uderza  
w ląd z ogromną siłą. Zob. Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa 2004. 
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morskich i obszarów lądowych (przybrzeżnych). Dla bezpieczeństwa morskiego Polski 
większe niebezpieczeństwo stwarzają zagrożenia antropogeniczne wynikające z rozwo-
ju cywilizacyjnego i towarzyszących mu skutków zjawisk występujących na obszarach 
morskich i przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Jak wynika z przedstawionej systematy-
ki zagrożeń, mogą to być przede wszystkim takie zagrożenia, jak: ataki terrorystyczne, 
piractwo morskie, katastrofy komunikacyjne na morzu, przestępczość zorganizowana  
i nielegalne migracje. Jest to zbiór otwarty zagrożeń, które wraz z upływem czasu mogą 
ewoluować, zarówno pod względem ilościowym (wzrost liczby zagrożeń), jak i jako-
ściowym (pojawianie się nowych lub przewartościowanie istniejących zagrożeń).  
 Zagrożenia i bezpieczeństwo to swego rodzaju naczynia połączone. Istnieją 
między nimi określone związki i zależności, które ujawniają się w realnej rzeczywi-
stości. Można przyjąć i zaakceptować taką sytuację, generalnie korzystną, w której 
bezpieczeństwo jest stanem względnie stałym i trwałym, natomiast zagrożenia mają 
charakter przejściowy, a więc przemijający. Z tego rodzaju logiki wynikają w więk-
szości rożne interpretacje dotyczące istoty i rozumienia bezpieczeństwa.  
 Z analizy różnych przekazów literaturowych oraz własnych przemyśleń autora 
tego artykułu wynika, że bezpieczeństwo ma wiele atrybutów, czyli istotnych cech, 
właściwości i przymiotów, wyróżniających je ze zbioru innych wartości, najbardziej 
cennych dla współczesnego świata. W najprostszej interpretacji bezpieczeństwo to na 
przykład stan niezagrożenia i spokoju, poczucie pewności, wolność od zagrożeń, strachu 
lub ataku, swoboda działania i warunek przetrwania. Bezpieczeństwo można rozumieć 
także jako przeciwieństwo niebezpieczeństwa. Wielce wymowne jest określanie tego 
terminu jako rozumny standard życia. Sformułowanie to jest dość dyskusyjne, bowiem 
jego interpretacja zależy od subiektywnego, indywidualnego podejścia do problemu3.  
 Istnieje wiele typologii bezpieczeństwa, a ich różnorodność uwarunkowana 
jest przyjmowanymi kryteriami dokonywania klasyfikacji. Dla przykładu, w nauce  
o stosunkach międzynarodowych wyróżnia się między innymi kryteria: podmioto-
we, przedmiotowe, przestrzenne, czasowe i dotyczące sposobu organizowania (za-
pewnienia) bezpieczeństwa.  
 Kryterium podmiotowe stosowane jest w odniesieniu do podmiotu, za jaki 
uważa się naród (państwo) — i wtedy mówimy o bezpieczeństwie narodowym (pań-
stwowym) lub do podmiotu, jakim jest społeczność międzynarodowa — co upo-
ważnia do wyodrębnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. 
 Uznając tę klasyfikację za poprawną, można podmiotowość przeciwstawić 
przedmiotowości. Wiadomo, że podmiotem bezpieczeństwa może być generalnie 
człowiek lub ludzie stanowiący mniejsze i większe grupy formalne i nieformalne — 

                                                 
3 Por. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycz-

nych PAN, Warszawa 1996. 
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społeczne, zawodowe, reprezentujący określone instytucje, firmy itp. Natomiast  
w przypadku przedmiotowego podejścia do bezpieczeństwa kryterium wyróżnienia 
jego subkategorii staje się rodzaj aktywności ludzkiej, na przykład polityczna, spo-
łeczna, ekonomiczna, militarna, ekologiczna itp.  

Bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe może obejmować swym za-
kresem bezpieczeństwo morskie lub bezpieczeństwo morskie państwa, w stosunku 
do tych krajów, które mają dostęp do akwenów morskich. Najlepszym zatem podej-
ściem do klasyfikacji szeroko rozumianego bezpieczeństwa, najbardziej przejrzy-
stym i wyrazistym, jest jego ujęcie podmiotowe i przedmiotowe (rys. 2.).  

BEZPIECZEŃSTWO

MIĘDZYNARODOWE
W TYM BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

NARODOWE
W TYM BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA 

UJĘCIE PODMIOTOWE
BEZPIECZEŃSTWA

(kogo dotyczy?) 

UJĘCIE PRZEDMIOTOWE
BEZPIECZEŃSTWA

(czego dotyczy?) 

CZŁOWIEK

GRUPA SPOŁECZNA

GRUPA ZAWODOWA
ZAŁOGA

np. okrętu, statku, samolotu  itp.

PRACOWNICY
firmy, zakładu  itp.

OBYWATELE PAŃSTWA

POLITYCZNE

EKONOMICZNE3)

KULTUROWE4)

EKOLOGICZNE IDEOLOGICZNE

PUBLICZNE

SPOŁECZNE

MILITARNE

KRYTERIUM PODZIAŁU – PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE

ZASIĘG
ZAKRES
TREŚĆ

RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA
WYMIAR
PERSONALNY 1)

WYMIAR
STRUKTURALNY 2)

1) Indywidualny, jednostkowy, osobowościowy
2) Pośredni, społeczny, globalny
3) Surowcowe, finansowe, technologiczne, 

rolne, żywnościowe
4) Nazywane często „cywilizacyjnym”

INFORMACYJNEENERGETYCZNE

INNEINNE

 
Rys. 2. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Prostą metodą wyodrębnienia bezpieczeństwa w ujęciu podmiotowym i przed-
miotowym w ramach bezpieczeństwa rozumianego szeroko są pytania w rodzaju: 
Kogo bezpieczeństwo dotyczy? Czego bezpieczeństwo dotyczy? 

W pierwszym przypadku, jeżeli uznamy, że częściami składowymi bezpie-
czeństwa międzynarodowego i narodowego są również odpowiednio bezpieczeństwo 
morskie i bezpieczeństwo morskie państwa, adresatami staną się różne podmioty, 
czyli wszystkie osoby (pojedyncze i występujące w określonych zbiorowościach czy 
strukturach), których działalność ma związek z morzem i odbywa się na morzu lub 
na obszarach do niego przyległych (przybrzeżnych).  
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 Wynika z tego, że bezpieczeństwo morskie jest częścią składową bezpieczeń-
stwa międzynarodowego, natomiast bezpieczeństwo morskie państwa stanowi ważny 
składnik bezpieczeństwa narodowego. Pomiędzy bezpieczeństwem morskim i bezpie-
czeństwem morskim państwa istnieją określone, bardzo ważne związki i zależności. 
Bezpieczeństwo morskie wywiera znaczący wpływ na bezpieczeństwo morskie pań-
stwa (różnych państw) i vice versa — bezpieczeństwo morskie państwa (lub tzw. 
państw morskich) wywiera wpływ na bezpieczeństwo morskie4. Na rysunku 3. Przed-
stawione są zależności pomiędzy bezpieczeństwem morskim i bezpieczeństwem mor-
skim państwa w systemach bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. 

OBRONY 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (PAŃSTWOWE)
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA

WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA

FUNKCJE MORSKIE PAŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

związki zależności
wpływ wzajemny

BEZPIECZEŃSTWO
ZEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

związki i zależności
wpływ wzajemny

Legenda:
- wpływ bezpieczeństwa międzynarodowego na narodowe

- wpływ bezpieczeństwa narodowego na międzynarodowe

- wpływ bezpieczeństwa morskiego na bezpieczeństwo 
morskie państwa i odwrotnie

OCHRONY OBRONY

Rys. 3. Bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo morskie państwa  
w systemach bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego — związki i zależności 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
4 Bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo morskie państwa, a także bezpieczeństwo 

narodowe, w tym bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne (istota, rozumienie, klasyfikacja itp.), 
w niniejszym artykule zostały omówione tylko w takim zakresie, jaki był niezbędny do wyjaśnie-
nia kwestii podstawowych, tzn. pokazania podstawowych powiązań i zależności wzajemnych. Te 
i inne kwestie (subkategorie bezpieczeństwa) zostały szeroko naświetlone w różnego rodzaju 
opracowaniach wewnętrznych AMW oraz w licznych wydawnictwach zewnętrznych. 
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 Problematyka dotycząca bezpieczeństwa morskiego państwa musi być 
uwzględniona(i faktycznie tak się dzieje) w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, 
jak również zewnętrznego, czyli w całokształcie polityki i procedur właściwych dla 
bezpieczeństwa narodowego. W ten sposób spełniane są główne funkcje morskie 
państwa — ochrony, obrony oraz szeroko rozumiana funkcja bezpieczeństwa mor-
skiego (ogólna oraz właściwa dla specyfiki morskiej określonego państwa).  

ROZUMIENIE I ZWIĄZKI PRAWA OBRONNEGO  
Z BEZPIECZEŃSTWEM ORAZ JEGO SUBKATEGORIAMI MORSKIMI 

 Można powiedzieć, będąc przekonanym o słuszności wysuniętej tezy, że 
prawo przyczynia się do umocnienia stanu bezpieczeństwa. Należy przez to rozu-
mieć, że różnego rodzaju rozwiązania prawne są bardzo istotne dla uzyskania ocze-
kiwanego poziomu bezpieczeństwa, dla jego zapewniania i skutecznego utrwalania. 
Regulacje prawne, jak wynika z praktyki, są jednym z ważniejszych instrumentów 
tworzenia warunków bezpiecznego bytu człowieka, zarówno w wymiarze jednost-
kowym, jak i strukturalnym. 
 Od pewnego czasu funkcjonuje w nauce i dydaktyce pojęcie prawo obronne. 
Jest ono jeszcze stosunkowo słabo rozpoznane i wyjaśnione, budzi zastrzeżenia na-
tury językowej, a mimo to znajduje się już w obiegu powszechnym. Wystarczy po-
wiedzieć, że przedmiotem wykładanym w ramach studiów o nazwie bezpieczeństwo 
jest właśnie prawo obronne. 
 Moje poszukiwania literaturowe dotyczące prawa obronnego nie napawają 
zbytnim optymizmem, chyba że nie udało mi się dotrzeć do źródeł, które istnieją. 
Wynika z tego, że jest to dziedzina, która znajduje się w początkowej fazie rozwoju 
naukowego. Każde zatem działanie, mające na celu wzbogacenie treści merytorycz-
nych, porządkujące wiedzę na ten temat, tworzące system pojęć itp., jest ze wszech 
miar pożądane. Sprawa jest o tyle prosta, że prawo obronne, choć tego pojęcia 
wcześniej nie stosowano, ma mocne oparcie w prawie rozumianym szeroko, zwłasz-
cza w teorii i praktyce prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa huma-
nitarnego oraz międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, zwanego często 
prawem wojennym. Można zatem, drogą pewnych uogólnień i analogii, podejmować 
próby definiowania pojęcia prawo obronne, określania jego podmiotów i przedmio-
tu, zakresu, a także form i zasad funkcjonowania w rzeczywistości politycznej, spo-
łecznej, militarnej, ekologicznej itp.  
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 Wychodząc zatem z przesłanek, jakie wynikają ze studiów istoty i rozwią-
zań prawnych, właściwych dla prekursorów prawa obronnego, zwłaszcza międzyna-
rodowego prawa humanitarnego (najpierw zwyczajowego, a później genewskiego, 
haskiego i mieszanego), można podjąć próbę zdefiniowania tego pojęcia. Należy 
jednak w tym przypadku dostrzegać i uwzględniać w definicji współczesne uwarun-
kowania bezpieczeństwa i jego wymagania normatywno-prawne, służące zapewnie-
niu tego pożądanego stanu w różnych wymiarach i aspektach. Tak więc właściwe 
będą pytania: Po co tworzone jest prawo obronne? Dlaczego tworzone jest prawo 
obronne? Z jakiego powodu tworzone jest prawo obronne? Odpowiedź na nie, moim 
zdaniem, jest dość oczywista, a mianowicie po to, aby:  

― skutecznie przeciwdziałać prawdopodobnym oraz rzeczywistym zagrożeniom 
kryzysowym; 

― zapewnić bezpieczeństwo w skali makro (świata) i mikro (państwa). 

 Wychodząc z przedstawionych przesłanek oraz posługując się podstawo-
wymi opracowaniami ustrojowymi i normatywno-prawnymi5, można zaproponować 
następującą definicję prawa obronnego:  

Prawo obronne to zbiór przepisów i regulacji normatywno-prawnych różnej rangi (międzyna-
rodowych, narodowych, lokalnych), mających na celu zapewnienie obywatelom RP szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa6, a zwłaszcza ochrony niepodległości, niepodzielności teryto-
rium oraz nienaruszalności granic.  

 Źródła prawa obronnego mogą być zróżnicowane, ale generalnie można je 
podzielić na dwie grupy: międzynarodowe i narodowe akty normatywno-prawne.  
 Do dokumentów prawnych o charakterze międzynarodowym zaliczyć należy 
zwłaszcza różnego rodzaju umowy (dwustronne i wielostronne), konwencje, układy, 
traktaty, porozumienia, deklaracje, programy, pakty, protokoły, dyrektywy itp. 
 Jak wynika z przedstawionego wykazu, możliwości dokumentowania treści 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jest bardzo dużo. Śmiem twierdzić, 
że może nawet za dużo, bo w powodzi różnego rodzaju form regulacyjnych można 
się „pogubić” i nie wydobyć właściwie i wystarczająco wyraziście sensu przyjmo-
wanych rozwiązań. Takie formy miały jednak dokumenty znane z przeszłości, wo-
bec czego zostały one w zestawieniu, w miarę pełnym, wyszczególnione. 

                                                 
5 Na przykład Konstytucja RP i Strategia bezpieczeństwa RP. 
6 Chodzi o bezpieczeństwo podmiotowe i przedmiotowe oraz narodowe — wewnętrzne  

i zewnętrzne. 
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 Jeżeli natomiast chodzi o narodowe (państwowe) regulacje normatywno- 
-prawne, są to przede wszystkim ustawy, w tym ustawa zasadnicza7, rozporządzenia, 
strategie, zarządzenia, rozkazy, akty prawa miejscowego (nakazy i zakazy admini-
stracyjne, pozwolenia, regulacje opłat itp.). Dla przykładu, wśród tego rodzaju do-
kumentów można wymienić: wspomnianą już ustawę zasadniczą (Konstytucja RP); 
ustawy — o stanie wojennym, wyjątkowym i klęski żywiołowej; o Państwowej 
Straży Pożarnej; o ochronie przeciwpożarowej; prawo ochrony środowiska, pań-
stwowe ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo morskie. 
 Wśród rozporządzeń na uwagę zasługują między innymi rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawach: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym; sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wo-
jewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz rządowego zespołu koordynacji 
kryzysowej i ich funkcjonowania; szczegółowego zakresu działania szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin. 
 Podstawowymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa  
i realizującymi postanowienia prawa obronnego w warunkach polskich są: Parla-
ment (Sejm i Senat); stałe i powoływane doraźnie komisje sejmowe; prezydent RP  
z podległymi organami (Radą Gabinetową, Radą Bezpieczeństwa Narodowego); 
Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa, stosownie do swoich kompetencji; 
Siły Zbrojne RP; Państwowa Straż Pożarna; Straż Graniczna oraz inne organy pań-
stwowe — centralne i terenowe (biura, agencje, służby itp.).  
 Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, 
również w odniesieniu do bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego 
państwa przyjmowane rozwiązania prawne tworzone są po to, by skutecznie zapo-
biegać istniejącym zagrożeniom na akwenach wodnych i w lądowej strefie przy-
brzeżnej. 
 Narodowe prawo morza czerpie i opera się na prawie międzynarodowym,  
z uwzględnieniem specyfiki morskich uwarunkowań państwa. Jest ono stosunkowo 
słabo rozwinięte, bowiem w tym zakresie dominują rozwiązania o charakterze mię-
dzynarodowym. Międzynarodowe prawo morza to ważny segment (część) porządku 
prawno-międzynarodowego, odrębny, autonomiczny system zasad i procedur roz-
wiązywania sporów międzynarodowych. Przyjęty system prawny ma na celu za-
pewnienie właściwego przyczyniania się do zapewnienia bezpieczeństwa morskiego 
(bezpieczeństwa morskiego państwa) w różnych sferach działalności prowadzonej 

                                                 
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
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na morzu i w związku z morzem. Tak więc problematyka prawa morza obejmuje 
między innymi: ochronę i zachowanie środowiska morskiego (szkody, odszkodowa-
nia, zanieczyszczenia środowiska); prowadzenie morskich badań naukowych; rybo-
łówstwo (np. normy połowowe); granice morskie (spory, obszary morskie, wyłączne 
strefy ekonomiczne); żeglugę (np. zrzuty nieczystości); arbitraż handlowy (np. 
transport morski różnych ładunków); eksploatację dna morskiego; ograniczenia  
w stosowaniu procedur przymusowych, kończących się decyzjami wiążącymi strony 
sporu (wolność żeglugi morskiej i lotów powietrznych, układanie kabli podmor-
skich, rurociągów itp.)8.  
 Jak już wspomniałem, prawo obronne tworzy i rozwija się po to, aby możliwe 
było, przy użyciu odpowiednich instrumentów prawnych, skuteczne oddziaływanie na 
stan bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Podobne podejście, choć  
w węższym zakresie, dotyczy relacji pomiędzy bezpieczeństwem morskim i bezpie-
czeństwem morskim państwa a prawem morza, rozumianym szeroko (w skali glo-
balnej) i wąsko (w skali lokalnej). 
 Systematykę oddziaływań wzajemnych wymienionych kategorii bezpie-
czeństwa i prawa przedstawiłem na rysunku 4. Wynika z niego, że w ramach relacji, 
jakie istnieją pomiędzy bezpieczeństwem ogólnym, w tym bezpieczeństwem naro-
dowym (wewnętrznym i zewnętrznym), bezpieczeństwem morskim i bezpieczeń-
stwem morskim państwa, a prawem międzynarodowym, w tym prawem obronnym  
i prawem morza, wyodrębnić można dwojakiego rodzaju zależności. Pierwsze to 
oddziaływania bezpośrednie, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa (bez-
pieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa) przez prawo obronne 
(prawo morskie). Drugie natomiast dotyczą oddziaływań pośrednich, które polegają 
na inspirowaniu przez bezpieczeństwo (bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo 
morskie państwa), zwłaszcza przez jego potrzeby i wymagania, nowych rozwiązań 
normatywno- prawnych. Chodzi w tym przypadku o doskonalenie prawa obronnego 
(w tym prawa morza) w oparciu o krytyczną ocenę istniejących rozwiązań oraz 
wnioski wynikające z działalności praktycznej w tej dziedzinie.  
 
 
 
 

                                                 
8 Por. L. Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach, Wyd. Difin, War-

szawa 2009. 
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BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
WEWNĘTRZNE            ZEWNĘTRZNE

PRAWO OBRONNE

PRAWO MORZA

BEZPIECZEŃSTWO 
MORSKIE PAŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO 
MORSKIE 

Legenda:

- oddziaływanie bezpośrednie (wzmocnienie bezpieczeństwa w aspekcie prawnym) 
- oddziaływanie pośrednie (inspiracje ze strony bezpieczeństwa modyfikujące prawo)

 

Rys. 4. Aspekty prawne bezpieczeństwa — systematyka i oddziaływania wzajemne 

Źródło: opracowanie własne. 

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI 

 Przedstawione w artykule rozważania na temat roli i miejsca prawa obron-
nego w systemie bezpieczeństwa morskiego państwa upoważniają do sformułowania 
następujących uogólnień i wniosków:  

1. Bezpieczeństwo, rozumiane nowocześnie i adekwatnie do istniejących obiek-
tywnych uwarunkowań, jest współcześnie dobrem podstawowym, najwyższym, 
o które należy się troszczyć i intensywnie o nie zabiegać. 

2. W skomplikowanej rzeczywistości, w jakiej znalazł się współczesny świat, 
bezpieczeństwo gwarantuje stabilną sytuację wewnętrzną i zewnętrzną każ-
dego państwa. Pomiędzy bezpieczeństwem, zagrożeniami i kryzysami istnieją 
określone, trwałe powiązania, swoiste sprzężenia zwrotne. Jedno zjawisko, 
wartościowane negatywnie, jest pierwotne, inne wtórne; jedno jest przyczyną 
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sprawczą drugiego i powoduje, że zdarzenia negatywne, ale także pozytywne, 
mają miejsce i manifestują swoją obecność w otaczającej nas rzeczywistości. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa morskiego, w różnych 
wymiarach — świata i państwa oraz bezpieczeństwa narodowego (wewnętrz-
nego i zewnętrznego) — staje się współcześnie równoznaczne z oddaleniem 
możliwych zagrożeń, a w związku z tym także wszelkiego rodzaju kryzysów. 
Bezpieczeństwo jest zatem oczywistym gwarantem życia w świecie wolnym od 
zagrożeń i kryzysów.  

4. We współczesnym świecie istnieje wiele różnego rodzaju zagrożeń. Ich liczba 
ciągle wzrasta, a formy występowania ewoluują. Ma to związek z intensywnym 
rozwojem współczesnej cywilizacji, która niesie ludzkości określone, bardzo 
ważne, szanse rozwojowe, ale także liczne zagrożenia. Dotyczą one wszelkich 
form i rodzajów aktywności (działalności) ludzkiej, także procesów zachodzą-
cych w środowisku przyrodniczym oraz tej działalności i tych procesów, które 
są właściwe dla obszarów wodnych (morskich i oceanicznych) i rejonów przy-
brzeżnych (rys. 1.).  

5. Najbardziej wyrazisty i przemawiający do wyobraźni obraz istoty oraz wszech-
ogarniającego i wszechobecnego charakteru bezpieczeństwa (w tym także bez-
pieczeństwa narodowego, morskiego i morskiego państwa) we współczesnym 
świecie uzyskamy, rozpatrując to zagadnienie z zastosowaniem dwojakiego ro-
dzaju podejścia do bezpieczeństwa — podmiotowego i przedmiotowego (rys. 2.). 

6. Pomiędzy bezpieczeństwem morskim a bezpieczeństwem morskim państwa 
istnieją określone związki i zależności. Analogicznie związki takie występują 
pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym i narodowym, w których skład 
wchodzą odpowiednio poszczególne subkategorie bezpieczeństwa związanego 
z położeniem morskim danego państwa. Relacje pomiędzy poszczególnymi ro-
dzajami bezpieczeństwa są oczywiste i dostrzegane w praktyce społecznej. 
Bezpieczeństwo narodowe musi respektować zasady wynikające z bezpieczeń-
stwa międzynarodowego, a bezpieczeństwo morskie państwa z bezpieczeństwa 
morskiego. Muszą być także respektowane relacje odwrotne, jako że bezpie-
czeństwo międzynarodowe i bezpieczeństwo morskie czerpią z pryncypiów 
bezpieczeństwa na poziomie narodowym (rys. 3.). 

7. Z przeprowadzonych rozważań wynika także, iż znacząca, pozytywna rola 
prawa obronnego w systemie bezpieczeństwa państwa nie powinna budzić żad-
nych wątpliwości. Prawo obronne, w tym prawo morza, odpowiednio rozwijane 
i wdrażane, może przyczynić się do zapewnienia i podwyższenia progu bezpie-
czeństwa ogólnego i wszystkich jego subkategorii, także morskich.  
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8. Pojęcie prawo obronne i treści z niego wynikające nie zostały dotąd jedno-
znacznie i wystarczająco szeroko zaprezentowane w istniejącej, bardzo skromnej 
literaturze przedmiotu. Dlatego też dziedzinę tę możemy uznać jako rozwojową 
i mającą przez to duże perspektywy badawcze i dydaktyczne. Propozycja defi-
nicji, przedstawiona w niniejszym artykule, jest następująca: prawo obronne to 
zbiór przepisów i regulacji normatywno-prawnych różnej rangi (międzynaro-
dowej, narodowej i lokalnej) mających na celu zapewnienie obywatelom RP 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a zwłaszcza ochrony niepodległości, 
niepodzielności terytorium oraz nienaruszalności granic. W odniesieniu do bez-
pieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa prawo obronne 
(prawo morza) tworzone jest po to, by skutecznie zapobiegać zagrożeniom do-
tyczącym akwenów morskich i lądowych stref przybrzeżnych.  

9. W obszarze działań o charakterze normatywno-prawnym, wchodzących w za-
kres tzw. prawa obronnego, sformułowanych zostało wiele regulacji mających 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa morskiego i bez-
pieczeństwa morskiego państwa. Formy, jakie przyjmowały te regulacje, są 
zróżnicowane i obejmują przede wszystkim: konwencje, porozumienia, układy, 
traktaty, protokóły, ustawy, rozporządzenia itp., o różnej treści merytorycznej  
i zasięgu przestrzennym. 

10. Mnogość różnego rodzaju przepisów wchodzących w zakres prawa obronnego, 
w tym prawa morza, zapewne nie służy dobrze sprawie, tzn. nie stanowi moc-
nej podstawy do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego, a także 
bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Zagadnienia 
te co pewien czas powinny być porządkowane, stosownie do uwarunkowań 
współczesnych oraz rozwojowego charakteru zagrożeń, właściwych także dla 
akwenów morskich i terenów przybrzeżnych (terroryzm i piractwo morskie, 
zagrożenia ekologiczne, zagrożenia wynikające z różnego rodzaju inwestycji 
gospodarczych, morskie katastrofy komunikacyjne, przestępczość zorganizo-
wana, nielegalne migracje ludności itp.). Podczas tworzenia nowych lub dosko-
nalenia (nowelizowania) istniejących rozwiązań normatywno-prawnych, 
zapewniających bezpieczeństwo morskie i bezpieczeństwo morskie państwa, 
należy wziąć pod uwagę w większym zakresie tzw. zagrożenia asymetryczne. 

11. Efektywne rozwiązania normatywno-prawne i organizacyjno-funkcjonalne,  
a także dysponowanie odpowiednimi siłami i środkami na rożnych poziomach 
administracji państwowej (centralnej i terenowej) stanowią gwarancję bez-
piecznego bytu każdego podmiotu, niezależnie od jego znaczenia i wielkości. 
Dotyczy to także szeroko i wąsko rozumianego bezpieczeństwa, właściwego 
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dla tzw. państw morskich — bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa mor-
skiego państwa.  

12. Pomiędzy bezpieczeństwem i jego subkategoriami (także morskimi) a prawem 
obronnym (w tym prawem morza) można wyodrębnić dwojakiego rodzaju rela-
cje (zależności) — bezpośrednie i pośrednie. Celem pierwszych jest wzmocnie-
nie bezpieczeństwa przez prawo obronne, drugie natomiast dotyczą inspirowania 
przez potrzeby bezpieczeństwa rozwiązań najbardziej pożądanych w sferze pra-
wa obronnego. W ten sposób pożytki, jakie płyną z przedstawionych relacji, za-
równo dla bezpieczeństwa, jak i dla prawa obronnego, są ewidentne oraz godne 
zauważenia i poddania odpowiedniej stymulacji rozwojowej (rys. 4.).  
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I N  N A T I O N A L  S E C U R I T Y  S Y S T E M  

ABSTRACT 

The purpose of the paper is present relationships and dependences which occur between 
the defense law, including law of the sea, and the security, paying main attention to maritime security 
and state maritime security. In order to do that, the author dedicates more space to considering the 
nature of contemporary threats, and security and its subcategories, connected mainly with maritime 
security. He also explains how to understand the notion of defense law and the law of the sea, which 
is its part. The paper confirms a fairly obvious thesis from which a conclusion is drawn that there 
exists relationships of dual kind between security and its subcategories (including maritime ones), 
and defense law (including law of the sea) — direct and indirect. What these relationships are will 
become obvious for the Reader if he/she makes an effort to read the paper. 
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