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„Służby mundurowe będą służyć obywatelom” 

 

 

 Słowa z „taśm prawdy” jednego z ministrów w rządzie PO-PSL, że „polskie państwo 

istnieje tylko teoretycznie” mogą być odnoszone do wielu instytucji, w tym do służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Obecna sytuacja wymaga szybkiej 

i zdecydowanej naprawy.  

 W pierwszej kolejności zostanie zlikwidowany chaos kompetencyjny w sferze 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego poprzez ponowne połączeniu 

resortu spraw wewnętrznych z ministerstwem administracji, aby wojewodowie odpowiedzialni 

w terenie za istotną część zadań w tej dziedzinie podlegali temu samemu ministrowi, co służby, 

przy pomocy których zadania te są realizowane.  

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd skieruje do Sejmu projekt nowej ustawy 

modernizacyjnej obejmującej, podobnie jak program z 2007 roku, wszystkie formacje 

mundurowe - Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu,  

a ponadto Ochotniczą Straż Pożarną, która spełnia wyjątkowo ważną rolę w systemie 

ratowniczym. Dotyczyć on będzie zakupów nowoczesnego sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia, 

budowy i remontów obiektów, a także wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników 

cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem jego motywacyjnego charakteru.  

 Policja nie będzie, jak w ostatnich latach, instrumentem w realizacji partyjnej polityki 

aktualnie rządzących, lecz wróci do swoich podstawowych zadań, do których należy 

zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i instytucjom państwowym oraz przestrzeganie 

obowiązującego porządku prawnego. Zlikwidowane zostaną możliwości wykorzystywania 

Policji w obronie władzy i w interesie grup z nią powiązanych. Zostanie przerwane 

wykorzystywanie Policji przeciwko protestującym pracownikom w obronie miejsc pracy, 

zastraszanie kibiców manifestujących wartości patriotyczne i krytyczną ocenę rządu, skończą 

się rewizje i aresztowanie opozycyjnych dziennikarzy i studentów, bezprawne blokowanie 

dostępu do informacji publicznej, próby cenzurowania Internetu, zamykanie stadionów  

za „nieprawomyślne” hasła. Zostanie przywrócony, w miejsce obecnie teoretycznego, realny 

nadzór ministra spraw wewnętrznych nad Policją i pozostałymi służbami mundurowymi.  

W tym celu Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zostanie podporządkowane 

bezpośrednio ministrowi, a jego kompetencje ulegną rozszerzeniu na pozostałe służby. 

Nie będzie tolerancji ani dla braku profesjonalizmu w działaniach Policji, czego 

dowodów pod rządami PO-PSL jest aż nadto dużo, ani dla jakichkolwiek przejawów patologii  
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w tej formacji, a zwłaszcza w jej kierownictwie, nadużywania władzy, niejasnych powiązań  

ze światem biznesu, nieudolności i zaniedbań w działaniach prewencyjnych i operacyjnych. 

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez Policję będzie mogło mieć miejsce tylko  

w sytuacjach szczególnych, precyzyjnie określonych w przepisach prawa i obowiązujących 

procedurach oraz pod ścisłą kontrolą, aby nie dochodziło do naruszania konstytucyjnie 

zagwarantowanych praw i wolności obywatelskich. 

 Państwo musi w jednakowy sposób odpowiadać za bezpieczeństwo obywateli na terenie 

całego kraju. Nie służyła tej zasadzie masowa likwidacja posterunków Policji w wielu polskich 

gminach i małych miasteczkach (zamknięto ponad połowę z 817 posterunków funkcjonujących 

do 2007 roku). Po sporządzeniu, we współpracy z samorządami, mapy zagrożeń 

przestępczością na terenie całego kraju część z tych posterunków zostanie reaktywowana. 

 Wyposażenia w realne instrumenty skutecznego działania wymaga Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa jako ponadresortowa struktura służąca koordynacji działań wszystkich 

podmiotów wobec zagrożeń wymagających mobilizacji sił całego państwa w celu ochrony 

życia, zdrowia i mienia obywateli. Wiąże się z tym potrzeba funkcjonalnego usprawnienia 

centrów powiadamiania ratunkowego z europejskim telefonem alarmowym 112  

oraz konieczność weryfikacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.  

W ramach systemu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego funkcja Szefa Obrony 

Cywilnej Kraju  zostanie powierzona ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

Zostanie zbudowany w oparciu o doświadczenia innych państw system obrony terytorialnej 

kraju. 

Przekształcimy krajowy system ratowniczo – gaśniczy w zintegrowany krajowy system 

ratowniczy, obejmujący wszystkie dziedziny ratownictwa i porządkujący wzajemne relacje  

między podmiotami ratowniczymi i  poszczególnymi służbami oraz kompetencje w sprawach 

dowodzenia działaniami ratowniczymi we wszystkich obszarach ratownictwa. Obejmie  

on wszystkie właściwe terytorialnie organy władzy państwowej i samorządowej, służby, 

inspekcje i straże aktualnie funkcjonujące w naszym kraju. Będzie miał charakter otwarty  

i powszechny z zachowaniem jednakowych reguł dla podmiotów państwowych, publicznych, 

ochotniczych lub formacji funkcjonujących według zasad komercyjnych, przy zachowaniu 

jednolitych standardów  przygotowania ratowników, standardach sprzętowych, możliwości 

koordynacji działań ratowniczych, z określeniem podmiotów wiodących i odpowiedzialnych 

za realizację określonych zadań ratowniczych. Nastąpi reaktywacja zakładowych służb 

ratowniczych  i zakładowych straży pożarnych w przedsiębiorstwach o największym 

zagrożeniu poważnymi awariami przemysłowymi.  

 Wobec realnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w sposób kompleksowy  

i priorytetowy będzie uregulowana w formie ustawy sprawa przeciwdziałania zagrożeniom  
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terrorystycznym z uwzględnieniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.  

 Ze względu na istniejące zagrożenia (imperializm rosyjski, nielegalna migracja, 

terroryzm) Straż Graniczna zostanie wzmocniona i przekształcona w służbę o charakterze  

 

policyjno-wojskowym. Będzie ona utrzymywała stałą zdolność do przywrócenia pełnej 

kontroli na granicach i ściśle współpracowała w zwalczaniu przestępczości z innymi 

instytucjami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego (Policja, Biuro Ochrony Rządu, Służba 

Celna, służby specjalne, prokuratura), a w warunkach zagrożenia zewnętrznego będzie 

wykonywała również funkcje o charakterze wojskowym w ścisłym współdziałaniu z Siłami 

Zbrojnymi. W tym celu zostaną zmienione przepisy ustawy o Straży Granicznej, które 

umożliwią tej formacji dokonywanie odpowiednich zakupów oraz prowadzenie właściwego 

szkolenia funkcjonariuszy. Powstrzymany zostanie proces likwidacji placówek i oddziałów 

Straży Granicznej.  

 Ostatnie lata obnażyły wady systemu ochrony najważniejszych osób w państwie.  

Biuro Ochrony Rządu znajduje się obecnie w stanie kryzysu kadrowego i funkcjonalnego  

(zatrudnienie funkcjonariuszy stanowi niewiele ponad 80% limitu etatowego). Powrócimy do 

praktyki pełnej odpowiedzialności tej służby za bezpieczeństwo najwyższych przedstawicieli 

państwa, ochronę obiektów służących najważniejszym jego organom – Prezydentowi i Radzie 

Ministrów (w tym placówek za granicą) oraz za ochronę przedstawicieli państw obcych  

na terytorium Rzeczypospolitej. Zostanie przerwana praktyka zlecania obowiązków z tej 

dziedziny prywatnym firmom. Biuro Ochrony Rządu uzyska prawo prowadzenia czynności  

operacyjno-rozpoznawczych w celu skutecznego zapobiegania zamachom na ochraniane osoby 

oraz obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a szef BOR 

otrzyma, podobnie jak Komendant Główny Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej i szefowie służb specjalnych, status centralnego organu administracji rządowej, 

podległego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 Urealniona zostanie kontrola nad służbami specjalnymi ze strony Parlamentu poprzez 

wzmocnienie kompetencji sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Zostaną przywrócone 

rzeczywisty nadzór i koordynacja służb specjalnych poprzez powierzenie tego zadania 

osobnemu konstytucyjnemu ministrowi. Pozwoli to na podporządkowanie służb polityce 

państwa, wprowadzi personalną i polityczną odpowiedzialność za ich działania przed Sejmem 

oraz ukróci wykorzystywanie służb specjalnych do bieżących rozgrywek politycznych,  

co nie może mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Minister Koordynator Służb 

Specjalnych będzie wyznaczał służbom specjalnym zadania i priorytety, sprawował na nimi 

bieżący nadzór, koordynował ich działalność, oceniał wyniki ich pracy oraz informował o nich  
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premiera, rząd i Sejm. W wykonywaniu swoich funkcji będzie zobowiązany współdziałać  

z innymi ministrami odpowiedzialnymi za sferę bezpieczeństwa narodowego oraz przedstawiać 

rządowi i Parlamentowi stosowne analizy, informacje i sprawozdania. 
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