
Streszczenie

Przedmiotem dysertacji jest działalność straży odpowiedzialnych za ochronę przyrody 

w Polsce oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa ekologicznego i porządku publicznego. 

Ochrona przyrody realizowana jest zarówno w formie ochrony ścisłej, jak też przy założeniu 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi w sposób racjonalny. W tym celu ustanowiono 

szereg środków prawnych o charakterze administracyjnoprawnym, cywilnoprawnym 

i karnoprawnym. Nad przestrzeganiem tych ostatnich, obejmujących przepisy z zakresu 

prawa karnego i prawa wykroczeń, czuwają określone podmioty o charakterze ogólnym - 

Policja, jak też wyspecjalizowanym - straże przyrodnicze.

Straże przyrodnicze stanowią wyodrębnioną grupę podmiotów wyspecjalizowaną 

w zakresie ochrony poszczególnych rodzajów dóbr przyrodniczych. W ich skład wchodzą 

straże zawodowe - Straż Leśna. Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż 

Parku Narodowego oraz straże społeczne - Społeczna Straż Rybacka i strażnicy łowieccy 

zatrudniani lub powoływani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. 

Przedstawiony katalog pozwala zauważyć, iż faktycznie we wspomnianym obszarze działa 

6 rodzajów podmiotów różniących się statusem prawnym oraz uprawnieniami. Straże takie 

funkcjonują w ramach określonego modelu zakładającego pewne interakcje pomiędzy nimi, 

jak też z innymi podmiotami działającymi w systemie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Głównym problemem badawczym było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 

Jak w warunkach polskich ukształtowany został model straży przyrodniczych, w jakim 

stopniu spełnia on swoje funkcje i czy potrzebne są zmiany w tym zakresie? Na bazie 

problemu głównego wyodrębniono problemy szczegółowe wraz z ich podziałem na problemy 

o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Dysertację oparto na badaniach teoretycznych z użyciem 3 metod: opisowo- 

poznawczej, historycznej i porównawczej, obejmujących analizę i syntezę przepisów prawa 

oraz stanowisk doktryny i orzecznictwa. Służyły one realizacji celów opisowych 

i wyjaśniających a także, w ograniczonym zakresie, oceniających i praktycznych. Badania 

teoretyczne uzupełnione zostały badaniami empirycznymi realizowanymi metodą ankietową 

oraz metodą analizy dokumentów, ukierunkowanymi na realizację celu oceniającego 
i praktycznego.

Dysertacja składa się z wprowadzenia zawierającego podstawowe założenia 

metodologiczne, sześciu rozdziałów oraz uogólnień i wniosków.



We wstępie przedstawiono pytania badawcze, postawiono tezy, określono cele badań 

oraz przedstawiono metodologię badań. W rozdziale pierwszym zawarto ustalenia 

terminologiczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przyrody. Rozdział drugi poświęcono 

analizie systemu bezpieczeństwa ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem straży 

odpowiedzialnych za ochronę przyrody funkcjonujących w jego ramach, zaś rozdziały trzeci 

i czwarty omówieniu poszczególnych straży zarówno działających w charakterze 

zawodowym jak też społecznym. W rozdziale piątym zawarto wyniki badań prawno- 

porównawczych w odniesieniu do podmiotów zajmujących się ochroną przyrody, analizując 

prawodawstwo i literaturę dotyczącą wybranych krajów - Republiki Czeskiej, Republiki 

Słowackiej, Republiki Włoskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej. Rozdział szósty zawiera analizę działalności straży przyrodniczych w świetle 

wyników badań empirycznych. Przedstawione wyniki badań oparto na danych pozyskanych 

w drodze badania ankietowego, w ramach którego uzyskano 328 ankiet od strażników 

poszczególnych straży zawodowych z terenu całej Polski oraz danych z dokumentów 

ogólnodostępnych, jak też danych uzyskiwanych drogą dostępu do informacji publicznej. 

W uogólnieniach i wnioskach stanowiących podsumowanie prowadzonych badań 

przedstawiono rozwiązanie problemu badawczego oraz zaprezentowano wnioski 

o charakterze prawnym oraz wnioski o charakterze praktycznym.
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