
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 14: ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
PAŃSTWA.  
 
 
Zagadnienia:  
 
1. Zadania policji. 
2. Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. 
3. Agencja Wywiadu. 
4. Centralne Biuro 

Antykorupcyjne. 
5. Straż Miejska. 
 
Rozwinięcie: 
 

 podstawa prawna: art. 5 KRP „RP zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli”. 

 pojęcie bezpieczeństwa państwa: to stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony  
i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak  
i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. 

 

1. Zadania policji. 
 Policja – to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja, która 

służy społeczeństwu i jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi                
i mienia oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 
125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726, 2020. 

 zadania: 
a) ochrona życia i zdrowia ludzi przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; 
b) zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach 

publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu lądowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego korzystania; 

c) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń; 

d) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 
e) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością                  

i obowiązujących w miejscach publicznych; 
f) nadzór nad strażami gminnymi oraz nad specjalistycznymi formacjami ochrony w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach. 
 podległość służbowa: 

a) Minister Spraw Wewnętrznych 

 Komendant Główny Policji 

 Wojewoda 

 Komendant Wojewódzki Policji 

 Komendant Powiatowy (miejscowy) 

 Komendant Posterunku 

 Policjant; 
b) KGP to centralny organ administracji rządowej do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

podlega MSW; 



c) policja wykonuje czynności służbowe na polecenie: sądu, prokuratury, organu administracji 
państwowej i samorządu terytorialnego; 

d) policja ma prawo do:  

 legitymowania obywateli w celu ustalenia ich tożsamości; 

 zatrzymywania osób; 

 przeszukiwania osób i pomieszczeń; 

 przeprowadzania kontroli osobistej; 

 przeglądania zawartości bagaży; 

 sprawdzania ładunku; 
na zarządzenie sądu okręgowego: 

 kontrolowania treści korespondencji i zawartości przesyłek; 

 stosowania podsłuchu; 
oraz 

 użycia środków przymusu bezpośredniego: pałki, gaz łzawiący, kule gumowe, działka wodne; 

 broni palnej. 
 

2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ABW.  
 ABW – instytucja powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego  

oraz porządku konstytucyjnego państwa; 
 ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW –  

Dz. U. 2002 Nr 74 poz. 676 t.j. Dz. U. 2020 poz. 27 
 do najważniejszych zadań należy: 

 rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie wszelkich zagrożeń, które godzą w suwerenność i 
międzynarodową pozycję państwa, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium oraz 
obronność; 

 cele działania ABW: zapobieganie i wykrywanie przestępstw, takich jak:  

 szpiegostwo,  

 terroryzm,  

 naruszanie tajemnicy państwowej,  

 szpiegostwo gospodarcze,  

 oszustwa podatkowe,  

 korupcja osób publicznych,  

 przestępstwa z zakresu technologii o strategicznym dla państwa znaczeniu,  

 nielegalne wytwarzanie i posiadanie broni, materiałów wybuchowych, narkotyków. 
 

a) Agencja Wywiadu – AW. 
 podlega: Prezesowi RM, MSW, MON;  
 zadania: uzyskiwanie, analizowanie i przekazywanie właściwym 

organom informacji o istotnym znaczeniu dla gospodarki i 
obronności państwa, bezpieczeństwa zewnętrznego i pozycji Polski 
na arenie międzynarodowej; 

 inne zadania:  

 ochrona zagranicznych przedstawicielstw: ambasady, konsulaty 
(placówka), ataszaty (biuro przedstawicielstwa dyplomatycznego) 
przed działalnością obcych służb; 

 zwalczanie międzynarodowego terroryzmu, przestępczości, handlu 
bronią itp; 

 szefów ABW i AW powołuje i odwołuje premier. 
 
 
 
 
 
 



3. Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA.  
 ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o CBA – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2104, 2399,  

z 2019 r. poz. 53, 125, 1091. 
 zadania: zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw związanych  

z działalnością instytucji państwowych i samorządowych,  
partii politycznych, jeśli mają związek z korupcją lub godzą w interes 
gospodarczy państwa; 

 obszar działania:  

 wybory, referenda,  

 finansowanie partii politycznych,  

 prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw,  

 wydawanie koncesji, zamówienia publiczne,  

 oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne; 
 szefa CBA powołuje i odwołuje premier. 

 
 
 

4. Uprawnienia straży miejskiej wobec obywatela (zadanie domowe). 
 wykonać na kartce A4, tekst nie dłuższy niż na ¾ strony; 

 podać temat pracy i podstawę prawną opracowania; 

 praca samodzielna 
 

 


