Zeszyt recenzowany
Redakcja naukowa: Andrzej Marjański
Korekta językowa: Anna Mularczyk, Małgorzata Pająk, Zbigniew Pyszka, Agnieszka Śliz,
Dominika Świech
Skład i łamanie: Agnieszka Śliz
Projekt okładki: Marcin Szadkowski

©Copyright: Społeczna Akademia Nauk
ISSN 2543-8190
Wersja elektroniczna wydania jest wersją podstawową.
Publikacja jest dostępna na stronie: piz.san.edu.pl.

Spis treści
Wstęp.........................................................................................................................5
Część I Zarządzanie, bezpieczeństwo i ochrona
informacji w organizacjach
Piotr Jedynak, Od kultury bezpieczeństwa do kultury prewencji
– terminologia i relacje znaczeniowe........................................................................9
Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc, Bezpieczeństwo przemysłowe
wsparciem bezpieczeństwa informacji niejawnych...............................................19
Marian Kopczewski, Marcin Płucienniczak, Czynniki wpływające
na efektywność pracy menadżera bezpieczeństwa.............................................37
Małgorzata Marzec, Analysis of the Efficiency
of Preventive Programmes.........................................................................................51
Kamila Leśniak, Tomasz Schabek, Zarządzanie procesem ochrony
danych osobowych w Polsce i Europie....................................................................63
Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc, Kontrola wsparciem jakości
zarządzania w organizacji..........................................................................................73
Olga Zinkiewicz, Knowledge, Intentions or Other Factors – What Determines
the Infringement of Copyrights? Gloss to the Cjeu Judgement
of 14 June 2017 in Case C‑610/15 Stichting Brein V. Zigo......................................85
Łukasz Domański, Paulina Witkowska, Ustawa Prawo
przedsiębiorców – rewolucja czy ewolucja?...........................................................95
Barbara Schabowska-Maszenda, Piotr Rozwadowski, Normotwórczy wpływ
kodeksów etyki dziennikarskiej pracowników mediów publicznych na
zjawisko zakazu konkurencji i czerpania korzyści..................................................109
Adam Samborski, Prawo przedsiębiorców – stymulator
czy bariera rozwoju przedsiębiorczości...................................................................117
Część II Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa
w wymiarze globalnym i wewnętrznym
Bogdan Panek, Roman Stawicki, Migracje i nowe uchodźstwo
w globalnym świecie................................................................................................131
Zbigniew Ciekanowski, Zdzisław Szymański, Henryk Wyrębek,
Julia Nowicka, Międzynarodowe uwarunkowania zapewnienia
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.......................................................................143
Zbigniew Groszek, Współpraca cywilno-wojskowa w NATO –
zasady i zadania........................................................................................................157

Zbigniew Groszek, Współpraca cywilno-wojskowa w NATO
– struktury i ich funkcjonowanie...............................................................................171
Julia Nowicka, Zdzisław Szymański, Zbigniew Ciekanowski,
Yury Pauliuchuk, Zagrożenia bezpieczeństwa jednostki.....................................187
Magdalena Karolak-Michalska, Procesy etnopolityczne
w państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo subregionu.................... 201
Magdalena Karolak-Michalska, Etnopolityka a bezpieczeństwo
współczesnych państw Europy Wschodniej......................................................... 213
Roman Stawicki, Rola i zadania dzielnicowego w projekcji
bezpieczeństwa wewnętrznego.............................................................................225
Grzegorz Pietrek, Ochrona dóbr kultury podczas
sytuacji kryzysowych.................................................................................................239

4

Wstęp
Bezpieczeństwo stanowi jedną z najwyżej cenionych i chronionych wartości, istotny
element potrzeb indywidulanych, funkcjonowania organizacji, jak też stosunków wewnętrznych w państwie oraz w stosunkach międzynarodowych. Problematyka bezpieczeństwa staje się coraz szerszym obszarem zainteresowania na poziomie instytucji państwa oraz struktur międzynarodowych, jak również na poziomie poszczególnych organizacji. Procesy globalizacyjne powodują, że zagrożenia o charakterze globalnym szybko
wpływają na poziom bezpieczeństwa na poziomie krajowym, lokalnym czy też podmiotów gospodarczych i organizacji publicznych. Zatem konieczne staje się podejmowanie
przez wyspecjalizowane instytucje państwowe i przez kierujących organizacjami działań
mających na celu przygotowanie i zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom, a w razie ich zaistnienia podejmowanie działań mających na celu ich likwidację i ograniczenie
skutków. Podejmowanie dyskusji i badań naukowych w tym temacie ma duże znaczenie
dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a także funkcjonowania sektora publicznego
i gospodarczego. Intencją prezentowanego tomu jest odniesienie się do różnorodnych
wyzwań związanych z bezpieczeństwem, jakie pojawiają się zarówno w zarządzaniu na
poziomie organizacji, jak też w wymiarze globalnym i krajowym. Poruszane w poszczególnych opracowaniach zagadnienia ukazują złożoność i interdyscyplinarność problematyki zarządzania bezpieczeństwem i obejmują ogólne i praktyczne aspekty.
W pierwszej części prezentowanego tomu zebrano artykuły uwzględniające problematykę zarządzania, bezpieczeństwa i ochrony informacji na poziomie organizacji.
Podjęto dyskusję nad rolą kultury bezpieczeństwa i kultury prewencji w zapewnieniu
bezpieczeństwa ludzi w organizacji. Odnosząc się do problematyki bezpieczeństwa informacyjnego, dokonano analizy i oceny ochrony informacji niejawnych w bezpieczeństwie przemysłowym. W kolejnym artykule ukazano próbę analizy uwarunkowań funkcjonowania menedżera i konieczności rozwoju kompetencji wpływających na poziom
bezpieczeństwa podmiotu. Przedstawiono także analizę skuteczności i oceny programów profilaktycznych stosowanych w obszarze zarządzania podmiotami gospodarczymi. Wskazano również na aktualną i wielowymiarową problematykę ochrony i prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz jej wpływu na funkcjonowanie organizacji. Odniesiono się ponadto do roli kontroli w procesie zarządzania na poziomie organizacji i państwa oraz wykorzystania tego procesu w doskonaleniu organizacji. W kolejnym opracowaniu wskazano relacje ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w kontekście unijnej dyrektywy o handlu elektronicznym. Aktualne zagadnienia podejmuje
artykuł poruszający kwestie związane ze zmianami prawa prowadzenia działalności gospodarczej, wskazujący na dążenie do ułatwiania prowadzenia biznesu w Polsce. Pierwszą część tomu kończy analiza wpływu kodeksów etycznych na postawy twórców oraz

praktykę funkcjonowania zakazu konkurencji i czerpania nieuczciwych korzyści w firmach medialnych.
W drugiej części tomu znalazły się zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i krajowym. W pierwszym artykule autorzy analizują i dokonują oceny zjawiska współczesnej migracji uchodźstwa w dobie
globalizacji i jej wpływu na bezpieczeństwo. Ocenę i analizę uwarunkowań rozwiązań
prawnych przyjętych w UE I NATO, umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, przedstawiono w kolejnym artykule. Dwa kolejne opracowania podejmują problematykę współczesnych uwarunkowań współpracy cywilno-wojskowej w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Kolejnym prezentowanym zagadnieniem są korelacje bezpieczeństwa strukturalnego i bezpieczeństwa personalnego osoby ludzkiej. Problematyka procesów etnopolitycznych i ich wpływu na bezpieczeństwo w państwach
Europy Wschodniej oraz wnioski z badań empirycznych zostały zawarte w dwóch kolejnych pracach. Tom kończą dwa artykuły odnoszące się do problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jeden z nich stanowi diagnozę zmian, jakie zaszły w koncepcji funkcjonowania dzielnicowego po roku 2016 oraz próbę ich oceny. Ostatni z prezentowanych artykułów porusza zagadnienia związane z ochroną dóbr kultury w czasie
występowania sytuacji kryzysowych.
Autorzy prezentowanych artykułów, jak i redaktor, mają świadomość, że szeroki zakres zagadnień oznacza szereg ograniczeń dla podejmowanej problematyki. Mamy jednak nadzieję, że publikacja może stanowić dla czytelników źródło do podejmowania dyskusji i badań naukowych nad kluczowymi wyzwaniami dla zarządzania bezpieczeństwem.

Andrzej Marjański
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Od kultury bezpieczeństwa do kultury prewencji –
terminologia i relacje znaczeniowe
From Safety Culture to Preventive Culture – Terms
and Meaning Relations

Abstract: Text presents reflection on sense and meaning of safety culture and preventive
culture – two synonymous terms, descripting an approach to assurance of people safety.
Description of safety culture, as the older and better grounded approach predates thinking about preventive culture. This second is treated as result of evolution of approach to
safety, its more mature figure. Author’s considering show that preventive culture its actually
in relatively early phase of life cycle. It confirms visible deficit of theoretical and empirical
research dedicated to this term.
Key words: culture, safety, prevention, risk, management

Wprowadzenie
Działalność współczesnych organizacji ma miejsce w okresie, w którym życie i zdrowie
pracowników jest niekwestionowaną wartością. W strategiach wielu organizacji (a szczególnie korporacji międzynarodowych) formułuje się ambitne zamierzenia, związane
z absolutnym brakiem wypadków przy pracy. Są to strategie wykraczające poza ramy nakreślone wymaganiami prawnymi a zatem wyrażają aspiracje kierujących tymi organizacjami. Podejmowane działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników odbywają się najczęściej w sformalizowany sposób, za pomocą systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, często zgodnych z międzynarodowymi stan-
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dardami, np. takimi jak ISO 45001. Podejście oparte na procedurach postępowania, jakkolwiek skuteczne, nie musi być w pełni wystarczające. Co więcej, koncepcja zarządzania oparta na systemach znormalizowanych obejmuje tę sferę aktywności pracowników,
która dotyczy wyłącznie miejsca pracy, nie odnosi się do czynności życia prywatnego
[Jedynak 2017, ss. 66–75]. Takie zredukowane podejście cechuje słabość polegająca na
pomijaniu problematyki bezpieczeństwa w sferze pozazawodowej. Potencjalną odpowiedzią na tę słabość jest promowanie kultury prewencji. Objaśnienie tego pojęcia oraz
jego znaczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem stanowi cel tekstu. Cel ten jest możliwy
do osiągnięcia poprzez odniesienie analizy kultury prewencji do kategorii, jaką jest kultura bezpieczeństwa – konstrukt będący pierwowzorem dla tej pierwszej. Posługując się
metodą klasycznego przeglądu literatury, w tekście dokonuje się opisu kultury bezpieczeństwa i jej charakterystyk, by następnie przejść do objaśniania kultury prewencji stanowiącej wynik ewolucji podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, oparty na „komponencie kulturowym”.

Kultura bezpieczeństwa – identyfikacja pojęcia
Naukowa dyskusja o znaczeniu i istocie kultury bezpieczeństwa jako zmiennej procesów
zarządzania została zapoczątkowana katastrofą w Czernobylu. To wówczas, w 1986 roku,
Atomic Energy Agency opublikowała Czernobyl Accident Summary Report, używając po
raz pierwszy pojęcia „kultury bezpieczeństwa”, aby zobrazować jak myślenie i zachowania ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przyczyniło się do katastrofy [Kim, Park,
Park 2016, s. 89]. Rozważania, o których mowa, zyskały następnie kontynuację w pracach
Advisory Committee on Safety of Nuclear Installation a ich inspiracją były kolejne katastrofy i incydenty bezpieczeństwa. Początki konstytuujące obecność kultury bezpieczeństwa w dyskusjach i badaniach naukowych są zatem typowe dla zarządzania, gdzie znakomita większość problemów badawczych pochodzi z praktyki. Ich wystąpienie w rzeczywistości społecznej lub gospodarczej stanowi impuls dla badaczy, którzy starają się
je objaśniać. Badanie problematyki kultury bezpieczeństwa, niezależnie od wspomnianych wyżej przesłanek empirycznych, na pewnym etapie wymagało jednak osadzenia
w już prowadzonych badaniach, w tym szczególnie tych dotyczących kultury organizacyjnej. Takie usytuowanie badań nad kulturą bezpieczeństwa zyskało powszechny konsensus [Cole, Stevens-Adams, Wenner 2013, s. 13]. Osiągnięty został prawdopodobnie dlatego, że bogaty dorobek badań nad kulturą organizacyjną był predysponowany do jego
adaptacji na gruncie badań nad kulturą bezpieczeństwa. Jako szczególnie przydatne elementy wspomnianego dorobku należy uznać [Cooper 2002, s. 30; Cole, Stevens-Adams,
Wenner 2013, s. 13]: dyskusję o istocie i statusie formalnym kultury organizacyjnej, zidentyfikowane i nazwane modele kultury organizacyjnej, wypracowane typologie kultury
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organizacyjnej, skonstruowanie narzędzi diagnozy kultury organizacyjnej, badania dotyczące wpływu kultury organizacyjnej na inne zmienne zarządzania, np. strategię organizacji. Odniesienie badań dotyczących kultury bezpieczeństwa do równolegle prowadzonych badań nad kulturą organizacyjną zdecydowanie ułatwiło prowadzone programy
badawcze, w tym szczególnie: umożliwiło określenie relacji między kulturą organizacji
a kulturą bezpieczeństwa, pozwoliło definiować pojęcie kultury bezpieczeństwa w dużym stopniu analogicznie do kultury organizacyjnej, umożliwiło wykorzystanie wypracowanych koncepcji, modeli i narzędzi do opisu kultury bezpieczeństwa.
M. Lyons [2016 ss. 45–47], opisując meandry definiowania kultury bezpieczeństwa
zauważa, że obecnie zasadniczo każda z takich prób odwołuje się do bardziej pojemnej koncepcji kultury organizacyjnej. Chociaż jednak próby definicyjne obydwu pojęć
są do siebie zbliżone, to jednak w obu przypadkach nie można dopracować się uniwersalnego ujęcia.
Terminem bliskoznacznym, pozwalającym doskonalić perspektywę definicyjną kultury bezpieczeństwa jest z pewnością klimat bezpieczeństwa. Rezygnując z podejścia,
które obydwa pojęcia traktuje jako analogiczne, można przywołać następujące ważniejsze stanowiska dotyczące istoty klimatu bezpieczeństwa [Cole, Stevens-Adams, Wenner
2013, ss. 19–20; Lyons 2016, s. 46]:
·· klimat bezpieczeństwa pokazuje tendencje w zakresie orientacji pracowników na
bezpieczeństwo oraz ich bieżące postrzeganie roli i znaczenia bezpieczeństwa,
·· klimat bezpieczeństwa jest częstokroć warunkowany czynnikami zewnętrznymi,
·· postawy, zachowania i decyzje menedżerów mogą relatywnie łatwo wpływać na obraz klimatu bezpieczeństwa.
Kultura bezpieczeństwa, chociaż bliskoznaczna klimatowi bezpieczeństwa, jest jednak czymś relatywnie stabilnym i trudniejszym do zmiany.
Y. Kim, J. Park i M. Park [2016, s. 90] posługują się klasyczną definicją kultury bezpieczeństwa opracowaną w 1993 roku przez ACSNI Human Factors Study Group, według której jest to wytwór indywidualnych i grupowych wartości, percepcji, kompetencji i wzorców zachowań, które potrafią determinować zaangażowanie, styl i sprawność
działań w organizacyjnym systemie zarządzania bezpieczeństwem. Uważają oni także
że kulturę bezpieczeństwa należy traktować jako swego rodzaju wyznacznik dojrzałości
w zarządzaniu bezpieczeństwem, który cechuje wysoka skuteczność w obniżaniu liczby niepożądanych zdarzeń. Szereg autorów używa również pojęcia pozytywnej lub dobrej kultury bezpieczeństwa [Cole, Stevens-Adams, Wenner, 2013, s. 14; Cooper, 2002,
s. 30; Kim, Park, Park, 2016, s. 90; Lyons, 2016, s. 47]. Używanie tych pojęć, oznacza potrzebę czynników opisujących profil kulturowy, zasługujący na taki „komplement”. Cechy dobrej lub pozytywnej kultury bezpieczeństwa są następujące:
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·· zaangażowanie najwyższego kierownictwa w sprawy bezpieczeństwa,
·· realistyczne i elastyczne praktyki w zakresie sterowania dobrze i źle rozpoznanymi
zagrożeniami,
·· ciągłe uczenie się organizacji,
·· orientacja na redukcję zagrożeń w całym środowisku pracy,
·· komunikowanie bezpieczeństwa jako wartości organizacyjnej,
·· zdecentralizowane podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności przez
kluczowe osoby i grupy.
Y. Kim, J. Park i M. Park [2016, s. 90] wskazują, że typologia kultury bezpieczeństwa
może być dokonana z zastosowaniem faz jej rozwoju. Wymieniają takie fazy, jak: patologiczna, reaktywna, ilościowa, proaktywna, generatywna. Opis poszczególnych faz zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Poziomy organizacyjnej kultury bezpieczeństwa
Poziom

Opis

Patologiczny

Czas poświęcany na zarządzanie ryzykiem i kwestie bezpieczeństwa jest traktowany jako czas stracony

Reaktywny

Poważne traktowanie ryzyka i podejmowanie działań w następstwie incydentów

Ilościowy

Posiadanie systemów do zarządzania prawdopodobnymi ryzykami

Proaktywny

Stałe utrzymywanie uwagi oraz myślenie o ryzyku, które może wystąpić

Generatywny

Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią wszystkich działań

Źródło: [Ashcroft, Merocroft, Parker, Noyce 2005, s. 418].

Ostatni, najbardziej dojrzały typ kultury ma charakter dynamiczny i jest budowany
jednocześnie poprzez doświadczenia i refleksję.

Charakterystyki kultury bezpieczeństwa
Próby opisu kultury bezpieczeństwa odwołują się do różnych zabiegów formalnych.
Jednym z ważniejszych jest tworzenie jej modeli. Modele kultury bezpieczeństwa to co
prawda konstrukty uproszczone, jednak mające walor strukturalnego ujęcia oraz zaakcentowania najważniejszych jej komponentów. Skrócony obraz wybranych modeli kultury bezpieczeństwa zawiera tabela 2.
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Tabela 2. Wybrane modele kultury bezpieczeństwa
Wyszczególnienie

Model Gellera

Model Coopera

Model SCM

Charakterystyka
Model opiera się na tzw. triadzie bezpieczeństwa, na którą składają się trzy
odrębne, dynamiczne i pozostające w interakcjach czynniki: ludzie, zachowania i środowisko.
Opiera się na 10 zasadach, niezbędnych do zapewnienia „kompleksowej kultury bezpieczeństwa”: 1) pracownicy kierują się zasadami i procedurami bezpieczeństwa, 2) stosowanie podejścia bazującego na zachowaniach, 3) orientacja na proces a nie wyniki bezpieczeństwa, 4) postrzeganie bezpieczeństwa
inspirowane przez kierownictwo, 5) orientacja na osiąganie sukcesów a nie
ograniczanie strat, 6) monitorowanie i informacje zwrotne dotyczące praktyk w pracy, 7) efektywne informacje zwrotne dzięki coachingowi opartemu
na zachowaniach, 8) monitorowanie i coaching jako kluczowe aktywności, 9)
znaczenie wzajemnego szacunku i wzmacniania roli pracowników, 10) bezpieczeństwo bardziej jako priorytet a nie wartość.
Model zakłada oddziaływanie trzech grup czynników: psychologicznych, sytuacyjnych oraz behawioralnych.
Nastawienie i postrzegania bezpieczeństwa przez pracowników powinno być
ewaluowane z pomocą kwestionariuszy pomiaru klimatu organizacyjnego.
Powinno się stosować również narzędzia systemowego zarządzania bezpieczeństwem, jak audyty i inspekcje.
Model Safety Citizenship Behavior zakłada, że organizacje potrzebują jednostek, które są proaktywne w inicjowaniu i partycypowaniu doskonalenia bezpieczeństwa.
SCB stanowi konstrukt składający się z różnych typów zachowań, jak np. zarządzanie, wygłaszanie opinii, pomoc współpracownikom, informowanie, inicjowanie zmian w miejscu pracy, zachowania obywatelskie. Model opiera się
na zasadzie wzajemności, rozumianej w kategoriach wsparcia i zaufania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Cole, Stevens-Adams, Wenner 2013, ss. 21, 22].

Ukazane modele silnie odwołują się do kategorii, jaką są pożądane i niezbędne zachowania pracowników. Ponadto ich wymiar konceptualny jest określony mniej lub bardziej sformalizowanym zbiorem kluczowych zasad. D. Cooper [2002, s. 33], w swoich badaniach posługuje się modelem zależności składników kultury bezpieczeństwa autorstwa Bandury, nazywany modelem wzajemnościowym. Model ten łączy interpretację
zależności pomiędzy czynnikami psychologicznymi i wewnętrznymi, rozpatrywanymi
na poziomie jednostek z czynnikami organizacyjnymi w postaci systemu bezpieczeństwa oraz pracy wraz z obserwowanymi zachowaniami.
V.F. Nieva i J. Sorra [2003, ss. 19–22] pozostają w nurcie propagatorów oceniania kultury bezpieczeństwa, które z założenia ma za zadanie dokonanie diagnozy tej kultury
jako czynności niezbędnej do jej kształtowania zgodnie z celami organizacji i intencjami
kierownictwa. Kluczowe procesy takiej diagnozy obejmują: zaangażowanie wszystkich
interesariuszy, wybór użytecznych narzędzi, zastosowanie efektywnych procedur gromadzenia danych, wdrożenie planów działań o inicjowanie zmian.
K.J. Jones i inni [2013, ss. 394–404] dokonali empirycznej weryfikacji wpływu szkoleń
na kulturę bezpieczeństwa w specyficznych organizacjach, jakimi są szpitale. Podstawo-
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wym ustaleniem z ich badań była dominacja znaczenia szkoleń grupowych, które pozytywnie wpływały na zachowania obserwowane na poziomie zespołów.
Y. Kim, J. Park i M. Park [2016, ss. 91–93] akcentują aspekt zmiany kultury bezpieczeństwa. Ze względu na złożoność kategorii, jaką jest kultura bezpieczeństwa sugerują, by
podejście do zmiany kultury nie bazowało wyłącznie na wybranym, referencyjnym modelu zarządzania zmianami, ale także modelu kultury. W rezultacie proponują stworzenie modelu – hybrydy, który łączyłby w sobie obydwie optyki, np. model zmiany Lewina
oraz model kultury Scheina.
M. Galwas-Grzeszkiewicz i J. Rzepecki [2017, s. 104–105] dowodzą, że poziom kultury bezpieczeństwa zależy między innymi od wysokości nakładów ponoszonych szczególnie na prewencję.

Kulturowa transformacja – od kultury bezpieczeństwa do
kultury prewencji
Pojęcie kultury prewencji nie doczekało się dotąd wyczerpującej interpretacji. Można powiedzieć, że w „słowniku zarządzania” ma obecnie status neologizmu. S. Salminen i J. Lee
[2014, ss. 1–4], dokonując próby identyfikacji tej konstrukcji pojęciowej, zwrócili uwagę
na jej interdyscyplinarny charakter. Zależnie od obszaru, w którym pojęcie jest stosowane, jego znaczenie może się różnić, inne będzie w medycynie, inne w zarządzaniu.
P. Hasle i H.J. Limborg [2006, s. 8] jako przesłankę pojawienia się pojęcia kultury prewencji wskazują działania zapobiegawcze, będące charakterystycznym narzędziem doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, w tym między innymi systemów
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Działania, o których mowa, miały uniwersalny cel – eliminację przyczyn potencjalnych niezgodności, zanim te wystąpią.
Y. Kim, J. Park i M. Park [2016, s. 93] formułują stanowisko, zgodnie z którym kultura
prewencji stanowi efekt zmiany kulturowej, a przedmiot tej zmiany stanowi kultura bezpieczeństwa. Wskazują także na niezwykle istotne znaczenie oddziaływania poszczególnych krajów na wykształcenie prewencyjnego profilu kultury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W rezultacie cechy kultury prewencji określają oni poprzez porównanie z kulturą bezpieczeństwa (tabela 3).
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Tabela 3. Porównanie kultury prewencji i kultury bezpieczeństwa
Kryterium

Kultura prewencji

Kultura bezpieczeństwa

Wymiar

Poziom krajowy i miejsc pracy

Poziom miejsc pracy

Ogólny cel

Redukcja ryzyka związanego i niezwiązanego z pracą

Redukcja ryzyka związanego z pracą

Szczegółowy
cel

Wypadki, zaburzenia związane z pracą,
inne choroby

Wypadki, zaburzenia związane z
pracą

Działania

Ochrona zdrowia i promocja zdrowia

Ochrona zdrowia

Zasięg

Wszyscy pracownicy

Zatrudnieni na umowach o pracę

Miejsce

Wszystkie miejsca pracy

Sektory wysokiego ryzyka

Odpowiedzialny

Minister odpowiedzialny za zdrowie,
minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, inne podmioty
rządowe

Minister odpowiedzialny za zdrowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kim, Park, Park 2016, s. 94].

W przedstawionej koncepcji kultury prewencji, jej współtworzenie powinno się odbywać równolegle na poziomie krajowym, jak i poziomie miejsc pracy. Ewolucję podejścia do bezpieczeństwa z uwzględnieniem perspektyw krajowej i miejsc pracy ilustruje rysunek 1.
Rysunek 1. Ewolucja podejścia do bezpieczeństwa w stronę kultury prewencji

Liczba zdarzeń

Technologia

Systemy zarządzania bhp
Pozytywna kultura
bezpieczeństwa →
Kultura prewencji

do roku 1980 1980 – 2000 po roku 2000
Legislacja i inspekcje pracy

Polityka krajowa, systemy
dla zdrowia pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kim, Park, Park 2016, s. 94].
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Przedstawiona ewolucja ma charakter inkluzywny. W kolejnych okresach podejścia stosowane uprzednio są uzupełniane nowymi. Poziom środowisk pracy, a więc ten,
gdzie mamy do czynienia z organizacyjnymi procesami zarządzania, wymaga: doskonalenia technologii, zgodności z wymaganiami prawnymi, wprowadzania systemów zarządzania bhp oraz zarządzania zmianami kultury bezpieczeństwa w stronę kultury pozytywnej. Z czynionych rozważań wynika zatem, że kultura prewencji bywa stosowana
jako pojęcie bliskoznaczne do pozytywnej kultury bezpieczeństwa, choć z formalnego
punktu widzenia należałoby ją traktować raczej jako stan i typ kultury bardziej dojrzały
niż kultura bezpieczeństwa.
S. Salminen i J. Lee [2014, s. 3] pokazują złożoność obecnego obrazu kultury prewencji. Złożoność ta wynika z bardzo rozproszonych i słabo ustrukturyzowanych działań,
które ją współtworzą. Należą do nich:
·· inicjatywy Unii Europejskiej oraz takich instytucji, jak np. European Agency for Safety
and Health,
·· działania przedsiębiorstw reprezentujących specyficzne sektory, jak np. norweskie
koncerny petrochemiczne,
·· tworzenie uniwersalnych wskaźników, pozwalających mierzyć poziom kultury prewencji oraz stosować benchmarking w tym zakresie,
·· powszechna dyfuzja projektów „zero accident” w wielu miejscach świata.
W rezultacie mamy obecnie do czynienia ze swego rodzaju deficytem zintegrowanych działań, zorientowanych na tworzenie kultury prewencji.

Wnioski
W tekście przedstawiono sekwencję rozważań na temat kultury bezpieczeństwa oraz
kultury prewencji, traktowanych jako najbardziej skuteczne podejście do zarządzania
zagadnieniami bezpieczeństwa ludzi. Kultura prewencji jako „następca” kultury bezpieczeństwa odnosi się nie tylko do sfery aktywności ludzi związanej z pracą, ale obejmuje
również czynności życia prywatnego. Jej cechą jest zatem holistyczne postrzeganie problemu bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza literatury wskazuje, że kultura prewencji znajduje się w bardzo wczesnej fazie cyklu życia. Naturalną konsekwencją tego stwierdzenia jest deficyt ujęć teoretycznych poświęconych jej istocie i formalnemu statusowi,
nie mówiąc już o badaniach empirycznych. Ten wysoce niedoskonały jeszcze stan badań
nad kulturą prewencji, połączony z przeświadczeniem o bardzo obiecującym potencjalne naukowym i praktycznych cechującym to pojęcie skłania do podejmowania badań
naukowych mających zarówno podstawowy, jak i stosowany charakter.
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Abstract: Problems related to the protection (security) of information have accompanied
people from the beginning of statehood. News about specific activities of the state has
been and is not just a matter of interest to the potential opponent. Protecting them from
disclosure to unauthorized persons is one of the fundamental problems of the functioning
of not only governmental institutions. The dynamic development of the science of technology puts humanity at the threshold of a new era, the “era of avalanche development of information” in the face of new possibilities and threats. This phenomenon brings with it new
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Cel publikacji:
Celem publikacji jest analiza i ocena bezpieczeństwa przemysłowego w Polsce.
Problem badawczy:
Biorąc pod uwagę temat i cel publikacji, problem badawczym jest zdiagnozowanie roli
i miejsca bezpieczeństwa przemysłowego systemie ochrony informacji niejawnych?

Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc

Hipoteza badawcza: Bezpieczeństwo przemysłowe stanowi istotną wartość w strukturze bezpieczeństwa informacyjnego, natomiast jego doskonalenie przyczyni się do poprawy jego oddziaływania na realizację postanowień ustawowych przez podmioty organizacyjne w państwie. Zaproponowane metody badawcze to analizy i syntezy, metoda
badań literaturowych i porównawcza.
Metody badawcze:
- analizy i syntezy,
- badań literaturowych,
- porównawcza.

Wprowadzenie
Charakterystyczną cechą świata u progu XXI wieku jest coraz powszechniejszy dostęp
do informacji. Możliwość dostępu, praktycznie do każdego rodzaju i treści informacji, generuje różnorodne zagrożenia. Zagrożenia dla informacji mają charakter ponadczasowy.
Ten obszar zagrożeń zawsze towarzyszył ludzkiej działalności Skala ich natężenia zależna
jest od istniejących bądź pojawiających się sprzeczności. Procesowi temu nierozerwalnie towarzyszy, uprawiana od najdawniejszych czasów, przybierająca różne formy, działalność. Metody, formy i środki pozyskiwania zastrzeżonych informacji ewaluowały szybciej niż metody jej efektywnej ochrony. Odpowiednio zorganizowana działalność wywiadowcza swoim obszarem obejmuje nie tylko wiadomości stanowiące tajemnicę z punktu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa, ale także inne zbiory danych przydatne zainteresowanym organom [Żebrowski, Kwiatkowski 2000, s. 10].

Informacje niejawne geneza
Informacja, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od formy
i sposobu jej przekazania, a także w trakcie jej opracowania stanowi informację niejawną
w rozumieniu Ustawy o ochronie informacji niejawnych (uoin).
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Rysunek 1. Klasyfikacja tajemnic w państwie

Źródło: opracowanie własne.

Informacjom nadaje się klauzule tajności, która jest odpowiednia (adekwatna) do
szkody, jaka może być wyrządzona poprzez nieuprawnione jej ujawnienie. Obowiązujące prawo w Rzeczypospolitej Polskiej określa zakres rzeczowy informacji niejawnych,
w zależności od interesów RP. Wyróżniamy cztery klauzule, jakie mogą być nadawane
przez osoby uprawnione do podpisywania wytwarzanych (redagowanych) dokumentów:
·· ściśle tajne, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną
szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej – zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej, bezpieczeństwu wewnętrznemu, porządkowi konstytucyjnemu czy też sojuszom lub pozycji RP na arenie międzynarodowej,
·· tajne, jeśli ich ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Polski, m.in.: uniemożliwi
realizację zadań związanych z ochroną suwerenności, porządku konstytucyjnego, pogorszy stosunki RP z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi czy też
przyniesie straty ekonomiczne o znacznych rozmiarach,
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·· poufne, jeśli ich ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej m.in.:
zakłóci bieżącą politykę zagraniczną, zagrozi stabilności systemu finansowego i w sposób niekorzystny wpłynie na funkcjonowanie gospodarki narodowej RP,
·· zastrzeżone, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie niekorzystnie wpłynie na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań dotyczących polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw
i wolności obywateli czy też obrony narodowej RP [Jabłoński, Radziszewski 2012,
ss. 30–42]. Ponadto należy także pamiętać o tym, że niedopuszczalne jest zawyżanie
lub zaniżanie klauzuli tajności wytwarzanych dokumentów, podejmując się takiego
procederu należy się liczyć ze skutkami prawnymi.
Rysunek 2. Atrybuty ochrony informacji niejawnych

Źródło: opracowanie własne.

Przy ochronie informacji niejawnych brany jest tylko interes Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też bez jakichkolwiek zahamowań można stwierdzić, iż wszystkie informacje niejawne będą stanowiły tajemnicę państwową [Iwaszko 2012, s. 22]. Aby nie być
zdezorientowanym w definiowaniu tajności dokumentu(ów), wystarczy wskazać, iż zawarte informacje w wytwarzanych dokumentach dotyczące: bezpieczeństwa i suwerenności RP; obrony narodowej; Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa militarnego; polityki zagranicznej; ekonomii i ekonomiki państwa; bezpieczeństwa publicznego; wymiaru spra-
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wiedliwości; a także przestrzegania praw i wolności obywatela z należną powagą winny
być traktowane jako niejawne.
Art. 1 ust 2 uoin nakłada obowiązek ochrony informacji niejawnych na następujące
organy państwowe:
·· Sejm i Senat RP oraz ich kancelarie doradcze,
·· organy administracji rządowej – jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe lub
nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów,
·· wojewodów i ich organy administracji zespolonej,
·· organy samorządu terytorialnego,
·· sądy i trybunały,
·· organy kontroli państwowej,
·· służby specjalne (ABW, SW, SWW, SKW, CBA),
·· instytucje odpowiedzialne za kształtowanie bezpieczeństwa publicznego (Policja,
PSP, SG, OCK, SOP),
·· jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe lub nadzorowane przez Ministra
Obrony Narodowej,
·· Narodowy Bank Polski,
·· państwowe osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne funkcjonujące na
podstawie innych przepisów prawa,
·· przedsiębiorców, którzy zamierzają ubiegać się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych, dotyczy to także tych przedsiębiorców, którzy wykonują postanowienia takich umów [Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych].
System ochrony informacji niejawnej stanowi zbiór określonych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych w układy, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa
informacji niejawnych w każdym etapie procesu jej wytwarzania, modyfikowania, kopiowania klasyfikowania, gromadzenia, przechowywania, przekazywania lub udostępniania. W RP organem odpowiedzialnym za ochronę informacji niejawnych, zwłaszcza
oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”, jest ABW.
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Rysunek 3. Etapy osiągania zdolności do ochrony informacji niejawnych

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:
·· „ściśle tajne” – potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5
lat od daty wystawienia,
·· „tajne” – potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od
daty wystawienia,
·· „poufne” – potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat
od daty wystawienia [Iwaszko 2012, s. 124].
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Bezpieczeństwo przemysłowe istota i cele
Bezpieczeństwem przemysłowym nazywamy działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z realizowaną umową lub zadaniami wykonywanymi na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem ich ochrony. Natomiast podmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są przedsiębiorcy (wykonawcy), jak i jednostki organizacyjne zlecające wykonanie zadań (zleceniodawcy) [bib. abw.gov.pl/palm/bip/73/BEZPIECZEŃSTWO_PRZEMYSŁOWE.html, dostęp: 22.05.2018.]
W momencie, gdy z wykonaniem umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca winien posiadać stosowne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Wyjątkiem od tej zasady
są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście. Osoby takie zobowiązane są jednak do posiadania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed
nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Jeżeli przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone”, to świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane [art. 54 ust. 9 ustawy]. ŚBP wydaje ABW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.
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Rysunek 4. Procedura postępowania bezpieczeństwa przemysłowego

Źródło: opracowanie własne.

W ramach tego postępowania przeprowadzane są również postępowania sprawdzające wobec osób, które mają uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego wydawane jest w zależności od stopnia zdolności do
ochrony informacji niejawnych:
1. pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
2. drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych
informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
3. trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych
informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
Postępowanie rozpoczyna się na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, który musi
zawierać stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdol-
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ność ma dotyczyć; do wniosku dołącza się kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego oraz ankiety i kopie potrzebnych poświadczeń bezpieczeństwa. Postępowanie
bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy oraz osób funkcyjnych związanych z ochroną informacji niejawnych w przedsiębiorstwie na podstawie
danych o przedsiębiorcy według następującego algorytmu:
1. sprawdzenie danych zawartych w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie,
2. sprawdzenie innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
W procesie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdzeniu podlegają:
1. osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia,
2. struktura organizacyjna przedsiębiorstwa,
3. system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego,
4. struktura kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy,
5. źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową,
6. w uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa.
Służby, w których kompetencjach leży wydanie ŚBP w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia stosownych dokumentów, winne zakończyć postępowanie, wraz z decyzją
wydania ŚBP lub jego odmowie wydania, o czym powiadamia wnioskodawcę [art. 57,
ust. 2, Ustawy z 5. 08.2010 uoin]. Odmawia się wydania ŚBP lub cofa się w przypadku:
·· osób, które zajmują stanowisko KJO, a którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa (wg zgłoszonej w KBP klauzuli),
·· niemożności ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających do dyspozycji przedsiębiorcy,
·· niezorganizowania w terminie sześciu miesięcy od daty wszczęcia postępowania
kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się
o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia,
·· zatajenia danych w kwestionariuszu lub podania w nim danych nieprawdziwych,
·· podania nieprawdziwych informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu.
Od decyzji o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, odmowie
wydania oraz o cofnięciu świadectwa przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Prezesa
Rady Ministrów, na którego decyzję lub postanowienie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Konkluzja: jeżeli przedsiębiorca chce wykonywać prace na rzecz państwa, a praca związana jest z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca musi obligatoryjnie posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Zapis ten nie dotyczy osób fizycz-
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nych, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, w takim przypadku wystarcza jedynie posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
Jednostka organizacyjna, która zawarła umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyżej, ma obligatoryjny obowiązek:
1. niezwłocznego powiadomienia ABW lub SKW o:
·· nazwie i adresie przedsiębiorcy, z którym tą umowę zawarto,
·· przedmiocie zawartej umowy,
·· najwyższej koniecznej klauzuli tajności, do których będzie miała dostęp podczas realizacji tej umowy,
·· naruszeniu przepisów ochronie informacji niejawnych u przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę,
·· zakończeniu wykonywania zadań wynikających z zawartej umowy.
2. niezwłocznego przekazania odpowiednio do ABW lub SKW:
·· kopii instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego,
·· kopii świadectwa przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę.
Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z informacjami niejawnymi, zachodzi konieczność posiadania świadectwa bezpieczeństwa. Zasada ta odnosi się zarówno do
umów kontraktów krajowych, jak i zagranicznych (np. na rzecz NATO lub UE czy też innych międzynarodowych organizacji). Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy, w odniesieniu do
ŚBP obowiązuje stopniowanie ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego świadectwa potwierdzającego
zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych wyższą klauzulą, jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych [Idrian 2014, ss. 8–9]. Stopień zdolności świadectwa
bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, iż nie ma konieczności posiadania np. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, aby
móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą „ściśle tajne” [art. 55 ust.1 uoin].
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Rysunek 5. Ważności Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego

Źródło: opracowanie własne.
Istnieje także taka możliwość, iż ŚBP może wygasnąć, jeżeli:
·· upłynął okres ważności świadectwa,
·· przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych w świadectwie,
·· przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot lub został zlikwidowany [art. 55
ust. 4 uoin].
Istnieje możliwość udzielenia zgody na jednorazowe pisemne udostępnianie informacji niejawnych przedsiębiorcom nieposiadającym ŚBP. Poniższy schemat przedstawia
organy państwa, które posiadają kompetencje na wyrażanie zgody na udostępnianie
informacji niejawnych bez wymaganego ŚBP lub poświadczenia bezpieczeństwa, gdy
przedsiębiorca wykonuje czynności jednoosobowo [art. 54 ust. 8 uoin].
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Rysunek 6. Kompetencje władz w udostępnianiu IN bez ŚBP

Źródło: opracowanie własne.

Ochrona międzynarodowej informacji niejawnej
w bezpieczeństwie przemysłowym
Ochrona informacji niejawnych stanowiła i stanowi istotny problem każdego państwa z
punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności każdego, z nich w tym także państw będących członkami Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego. W państwach członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego obowiązują wypracowane procedury, standardy
i dokumenty normatywne, określające ramy funkcjonowania bezpieczeństwa informacji. Są one bezwzględnie przestrzegane i egzekwowane. Według Biura Bezpieczeństwa
NATO panuje pogląd, iż przyjęte standardy bezpieczeństwa powinny gwarantować bezpieczeństwo: osobowe, przemysłowe, fizyczne, formacyjne, wszelkim bez wyjątku wiadomościom objętym ochroną tajemnicy. Wskazania te są zawarte są w Porozumieniu o
Bezpieczeństwie między stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, ich zasadniczym celem
jest ochrona informacji przed:
·· działaniami obcych służb specjalnych,
·· utratą lub ujawnieniem osobom do tego niepowołanym,
·· zniszczeniem urządzeń, w których informacje są przechowywane, przetwarzane,
·· działaniami terrorystycznymi czy sabotażem.
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Wśród państw członkowskich przyjęty jest wymóg powołania Krajowej Instytucji
Bezpieczeństwa. W Polsce funkcję tę sprawuje ABW. KIB odpowiedzialna jest za:
·· ochronę informacji niejawnych w jej agendach cywilnych i wojskowych w kraju, jak
i poza jego granicami,
·· pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach wywiadowczych, w tym terrorystycznych jak i sabotażowych,
·· przedkładanie władzy wykonawczej analiz obejmujących możliwość wystąpienia
zagrożeń i sposoby ich zwalczania,
·· prowadzenie okresowych kontroli przestrzegania ochrony tajemnicy państwowej
i służbowej,
·· prowadzenie kontroli
·· podejmowanie decyzji o powołaniu lub likwidacji kancelarii tajnych,
·· współpracę wszystkich agend rządowych w uzgadnianiu wspólnych zasad bezpieczeństwa informacji i ich kategoryzację [Żebrowski, Kwiatkowski 2000, ss. 181–183].
Rysunek 7. Schemat bezpieczeństwa MIN w systemie ich ochrony w RP

Źródło: opracowanie własne.
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W ramach współpracy międzynarodowej Polska jest zobowiązana zapewnić jednolity stopień bezpieczeństwa informacji klasyfikowanych, które są wymieniane z zagranicznymi partnerami. Taką gwarancję dają umowy dwustronne oraz regulacje organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem. Szef ABW pełni funkcję krajowej
władzy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, tzn. odpowiada za wdrażanie uzgodnionych zasad i środków ochrony informacji niejawnych [https://www.abw.
gov.pl/pl/zadania/ochrona-informacji-nie/7,Ochrona-informacji-niejawnych.html,
[12.05.2018].

ŚBP w świetle zobowiązań międzynarodowych
Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (ŚBP) w przypadkach przedsiębiorcy zagranicznego, jak już wcześniej wspomniano, należą do kompetencji Krajowej Władzy
Bezpieczeństwa, którą jako organ administracji rządowej sprawuje szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Główne zadania krajowej władzy bezpieczeństwa to:
·· wdrożenie standardów bezpieczeństwa NATO, UE i ESA;
·· zapewnienie właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych NATO, UE i ESA;
·· nadzorowanie systemu ochrony informacji niejawnych w stosunkach RP z innymi
państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
·· współpraca ze strukturami bezpieczeństwa NATO, UE i ESA oraz krajowych władz
bezpieczeństwa państw członkowskich.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez polskich przedsiębiorców warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – są odpowiednio poświadczenie bezpieczeństwa
oraz świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Poświadczenie i świadectwo upoważniające do dostępu do polskich informacji niejawnych upoważnia jednocześnie do
informacji niejawnych międzynarodowych, z wyjątkiem informacji niejawnych NATO
i UE. Dostęp do informacji niejawnych tych organizacji jest uwarunkowany posiadaniem
właściwego dokumentu bezpieczeństwa NATO lub UE (uoin). ŚBP może być wykorzystywane tylko na obszarze RP w okresie swojej ważności (odpowiednio do klauzuli).
Stosownie do sytuacji ABW lub SKW wydaje odrębne świadectwa potwierdzające
zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli „tajne” lub „poufne”, restricted są uznane za zastrzeżone, natomiast informacje oznaczone jako unclassified lub limited są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania służbowego, stosowany przez organizacje międzynarodowe (NATO, UE).
Pozostałych informacji pozostających w obiegu międzynarodowym, w którym
uczestniczy RP, i wymagających ochrony (np. informacje dotyczące porozumienia z Was-
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senaar), nie traktuje się jako niejawnych informacji międzynarodowych według ustawy
dotyczącej informacji niejawnych.
Wymagania NATO
Problem bezpieczeństwa przemysłowego w ujęciu wymagań prawnych NATO został opisany w Dyrektywie wykonawczej AC/35-D/ 2003 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Przemysłowego zawartej w przepisach bezpieczeństwa NATO, które uregulowano w dokumencie C-M (2002) 49 z dnia 17 czerwca 2002 r. – „Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (z późn. zm.).
Wymagania UE
Bezpieczeństwo przemysłowe, według wymagań prawnych Unii Europejskiej, dotyczy
głównie zależności wynikających z zobowiązań traktatowych oraz uprawnień Komisji
Europejskiej jako ciała wykonawczego. Podstawę wymagań stanowi Decyzja Rady Unii
Europejskiej nr 2001/264/EC z dnia 19 marca 2001 roku, uzupełniona w dniu 12 grudnia 2005 roku o sekcję XIII (wspólne minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa
przemysłowego).

Zakończenie
Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego państwa jednym z niezbędnych działań jest
objęcie istotnych i ważnych dla jego funkcjonowania informacji ograniczeniem dostępu do nich i otoczenia specjalnym nadzorem. W tym celu odpowiednie służby w państwie odpowiedzialne są za nadzór nad stworzonym systemem ochrony informacji niedostępnych dla każdego obywatela. Głównym aktem prawnym, który określa zasady
i organizację systemu ochrony informacji niejawnych w Polsce jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, która reguluje proces wytwarzania dokumentów oklauzulowanych, jak i ich ochronę. Tam, gdzie dokonują się interesy państwa,
zaczyna się też chęć poznania, niekiedy strategicznych działań Polski przez inne państwa i ich służby specjalne. Stąd też czynione są działania, aby można było ubiegać się
o odpowiednie upoważnienia chroniące interes państwowy, jakim są informacje niejawne. Przedmiotem dociekań tej publikacji jest bezpieczeństwo przemysłowe i uzyskiwanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zatem skuteczne ubieganie się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wymaga szczegółowej analizy wymagań obecnych i ewentualnych przyszłych zleceniodawców w zakresie ochrony informacji niejawnych, jak i ustalenia najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych, które będą przetwarzane i sposobu ich przetwarzania. W celu zapewnienia ochrony międzynarodowych
informacji niejawnych przetwarzanych w związku z realizacją umowy (ów), niezbędne
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jest uzyskanie odpowiednich uprawnień, pisemnego upoważnienia lub poświadczenia
bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, jak i odbycie szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych. Takie postępowanie wpłynie w istotny sposób
na ochronę informacji niejawnych generowanych w naszym kraju, jak i pochodzących
z wymiany międzynarodowej, w szczególności NATO i UE.

Wnioski końcowe:
1. Postawiona hipoteza potwierdziła się, bezpieczeństwo przemysłowe stanowi

istotną wartość w strukturze bezpieczeństwa informacyjnego, dlatego też przyczyni się do poprawy realizacji postanowień ustawowych przez podmioty organizacyjne w państwie.
2. Uzyskiwanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego przez podmioty gospodarcze jest wymogiem realizacji zadań wynikających z umów związanych z dostępem do informacji niejawnej.
3. Dokumenty prawa dotyczące opisywanego problemu winny być sukcesywnie
nowelizowane ze względu na dynamikę zmian w środowisku zagrożeń i bezpieczeństwa informacji niejawnej.

Bibliografia
ABW (2010), Wytyczne w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi,
Krajowa Władza Bezpieczeństwa, Warszawa.
Anzel M. (2010), Nowa ustawa i jej zmienione uwarunkowania, Warszawa.
Barczak A., Sydoruk T. (2003), Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania, Warszawa.
NATO (2002), Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Dyrektywa
Wykonawcza AC/35-D/ 2003 – Bezpieczeństwa Przemysłowego Bruksela.
Iwaszko B. (2012), Ochrona Informacji Niejawnych, Wrocław.
Jabłoński M., Radziszewski T. (2012), Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wrocław.
Michalak A. (2006), Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, Kraków, Zakamycze.

34

Bezpieczeństwo przemysłowe wsparciem bezpieczeństwa informacji niejawnych

MON (2011), Wytyczne w sprawie określenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne, zał. do Decyzji nr 362/MON z dnia 28 września 2011 r. Warszawa.
Żebrowski A., Kwiatkowski W. (2000), Bezpieczeństwo informacji III RP, Kraków, ABRYS.
Akty prawa:
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U
z 2011 r., Nr 276, poz. 1631).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania,
przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U z 2011r., Nr 271, poz. 1603).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U z 2011 r., Nr 288, poz. 1692).
Netografia:
www. bib. abw.gov.pl/palm/bip/73/BEZPIECZEŃSTWO_PRZEMYSŁOWE.html, dostęp: 22.05.2018.
https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/ochrona-informacji-nie/7,Ochrona-informacji-niejawnych.
html, dostęp: 12.05.2018.

35

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 11 | Część I | ss. 37–50

Marian Kopczewski I marian.kopczewski@awl.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
ORCID ID: 0000-0002-0402-0477

Marcin Płucienniczak I marcin.plucienniczak@awl.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych, Wydział Zarządzania
ORCID ID: 0000-0002-4722-0428

Czynniki wpływające na efektywność pracy
menadżera bezpieczeństwa
Factors Influencing Efficiency of a Safety Manager

Abstract: Necessary condition for the proper functioning of each organization is correct
management, imagination, entrepreneurship, flexibility, skillful use of opportunities and
their creation thanks to strategic thinking and acting. Management in today’s world is not
only a branch of science and the way of managing the organization, it is also a philosophy
and a way of life. A lot of people use on an everyday basis, sometimes even unintentionally,
instruments optimizing their time, money and all other resources they operate. Only such a
procedure enables creating the desired future, development of each organization and maintaining a system of cooperation with the structures of its surroundings. The management
process is carried out by managers whose task is to professionally set and execute the organization’s tasks. In the conditions of the new era, the concept of manager still has no due
place in the theory of organization and management; there are also no clearly defined criteria for defining this profession. Only the roles, qualities and competencies of the manager
are usually defined. Acquiring the competencies necessary to perform the managerial function is a very complex and sometimes very difficult process. It is connected not only with gaining knowledge and skills required due to the nature of the work performed, but also with
improving social competences necessary in the management process. Managing the organization, including the military one and its staff, requires great responsibility, making difficult decisions in a very short time. The effectiveness of the manager depends largely on his
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individual approach. The main objectives of the article are to make the concept of the manager’s concept, define the desired managerial competences and present the manager’s features based on research carried out in the security sector, within the subject of the MULF
to prepare students for the role of manager in crisis management in the aspect of activities
that develop their creativity and innovation.
Key words: safety manager, efficacy, factors, project management

Wstęp
Coraz większa niepewność w świecie biznesu, będąca wynikiem szybko zachodzących
zmian, skłania organizacje do zastosowania nowych rozwiązań w zarządzaniu. Dlatego coraz częściej menadżerowie sięgają po narzędzia związane z projekt management
– umiejętności odnoszących się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje takie umiejętności jak: planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie
zadań, analizowanie, komunikowanie, ocena i sprawozdawczość) oraz zdolność zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespole. Wspomniane zmiany to również pojawienie się na rynku nowych zawodów, w ramach których oczekuje się pewnych cech
osobowości, a nie tylko wiedzy technicznej. Te cechy to m.in. posiadanie wizji, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, adaptacyjność i zdolność szybkiego pozyskiwania
nowych obszarów wiedzy. Takie role jak agent zmiany, menadżer projektu czy menadżer
w obszarze transformacji mogą sprawdzić się w wielu obszarach/branżach.
Jak wynika z badań [Kopczewski 2012, ss. 62–68] nowy sposób myślenia opiera się
na tzw. digital IQ, czyli inteligentnym wykorzystaniu narzędzi. Zadaniem firm konsultingowych jest dostarczenie wspomnianych technologii przedsiębiorcom, którym doradzają w obszarze innowacji. Inteligentne organizacje, szczególnie te związane z bezpieczeństwem, potrzebują obecnie ekspertów z całkiem odmiennymi kompetencjami,
zwłaszcza w obszarze finansowym. Wobec globalnych i dynamicznych zmian, kompetencje samych menadżerów muszą ulec aktualizacji. Na równi z umiejętnościami twardymi, związanymi z samymi finansami, takimi jak ocena ryzyka i sporządzanie analiz,
istotne są umiejętności miękkie – interpersonalne, komunikacyjne czy związane z zarządzaniem sobą i swoim czasem, które często decydują o sukcesie w miejscu pracy. Tym
istotniejsze jest zatem stałe doskonalenie i rozwijanie swoich kompetencji, szczególnie
w nowych, nieznanych do tej pory obszarach.
Artykuł to próba ukazania uwarunkowań funkcjonowania menadżera w różnych sytuacjach społecznych, jego roli, zadań i kwalifikacji zapewniających sprawne zarządzanie organizacją, m.in.: priorytety w realizacji zadań, umiejętności, twórcza postawa oraz
przygotowanie do prowadzenia negocjacji. Definicje zarządzania są równie liczne jak
książki na ten temat, część z nich jest stosunkowo zwięzła i uproszczona. Przykładem
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może być jedna ze starszych definicji, w której autor [Griffin 1996, s. 98] określa zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób”. Zarządzanie bezpieczeństwem jest
jednak bardziej złożonym procesem niż sugeruje to powyższy cytat. Konieczne jest zatem opracowanie takiej definicji zarządzania, która pozwoliłaby lepiej uchwycić istotę
jego złożoności i płynących z niej wyzwań dotyczących bezpieczeństwa. W tym ujęciu
jest to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie,
przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny (wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego
marnotrawstwa) i skuteczny (działający z powodzeniem).
Organizację definiujemy natomiast jako grupę ludzi współpracujących ze sobą
w sposób uporządkowany i skoordynowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów.
Cele te mogą obejmować takie rzeczy jak: zysk (Southwest Airlines), odkrycia naukowe
(uniwersytet), obronę narodową (armia), koordynację rozmaitych lokalnych działalności
charytatywnych (United Way of America) albo społeczne zadowolenie (klub kobiecy). Ze
względu na ich ważną rolę w naszym życiu, zrozumienie sposobu funkcjonowania organizacji i sposobu, w jaki są zarządzane ma ogromne znaczenie [Czermiński, Czarska, Nagolski i in. 1994, s. 19].
Rysunek 1. Schemat współczesnej organizacji w ujęciu systemowym

Źródło: opracowanie własne.
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Kompetencje społeczne
W każdym zawodzie, szczególnie w wojsku, kompetencje mają swój konkretny poziom
i zakres odzwierciedlający się w jakości wykonywanych zadań. Są one widoczne i wymierne jako wypadkowa ogólnej wiedzy oraz umiejętności przyswojonych, opanowanych i potwierdzonych w praktyce (rys. 2).
Rysunek 2. Zakres kompetencji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lẻvy-Leboyer’a [1997].

Wiedza i doświadczenie oraz ich ciągły rozwój umożliwia realizację zadań służbowych i celów własnych w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Ich oznaką, jak wskazują
wyniki z badań Kopczewskiego [2012, s. 91], jest m.in.:
·· zdolność do współpracy z przełożonymi, kolegami, a szczególnie podwładnymi,
·· możliwość realizacji celów zawodowych i osobistych,
·· akceptowanie zmian, przystosowanie się do nich i wpływanie na ich przebieg,
·· chęć ciągłego rozwoju.
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Rysunek 3. Kwalifikacje społeczne menadżera

Źródło: opracowanie własne.

Kwalifikacje społeczne, których wskazanie z badań prezentuje rys. 3 [Kopczewski
2011, s. 31] to m.in.:
·· przywództwo (umiejętność wywierania wpływu, zdolność przekonywania, motywowania, nawiązywania i utrzymywania kontaktów),
·· umiejętności diagnozowania i prognozowania sytuacji społecznej (odczytywania
stanów emocjonalnych, rozumienie zachowań i ich przewidywanie),
·· umiejętność skutecznego komunikowania się,
·· umiejętność pomagania i konstruktywnego myślenia, tworzenia klimatu zaufania
oraz bezpieczeństwa,
·· umiejętność rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji,
·· umiejętność znalezienia się w różnych sytuacjach społecznych,
·· umiejętności logistyczne.
Te i inne umiejętności wzajemnie się uzupełniają i przenikają, tworząc podstawy do
rozwijania w każdym menadżerze jego indywidualnego zestawu kompetencji służących
zarządzaniu, co sprzyja:
·· samodzielnemu, aktywnemu poszukiwaniu lepszych sposobów postępowania, myślenia,
·· widzeniu i ocenianiu,
·· dokonywaniu wyborów i decyzji w sprawie własnego postępowania,
·· analizowaniu swoich sukcesów i niepowodzeń,
·· poszukiwaniu sygnałów zwrotnych o rzeczywistych skutkach własnych działań.
Szkoda, że niektórym z menadżerów wraz z nadmiernym przekonaniem o posiadaniu wiedzy towarzyszy skłonność do zaniżania oceny innych, szczególnie podwładnych.
A przecież należy zdawać sobie sprawę, że nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko i wszystko potrafią. Jest to przejaw niekompetencji wyrażany tym, że menadżer:
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·· udaje że wie,
·· nie wie czego nie wie,
·· nie pyta, mimo że wie kto wie,
·· jest przekonany, że wszystko wie i nie ma żadnych wątpliwości,
·· nie przejawia ochoty do rozwijania swojej wiedzy.

Zmiany kluczem do sukcesu
Charakterystyczną cechą XXI wieku są ciągłe zmiany, którym towarzyszy hasło budowy
społeczeństwa informatycznego, a w aspekcie organizacji bezpieczeństwa –modernizacja, restrukturyzacja, reorganizacja, przebudowa, likwidacja i budowa nowych struktur.
Te i inne zmiany wymuszają zmiany świadomości będącej następstwem zmian myślenia.
Najważniejsza jest jednak umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian, tak
by móc je kontrolować i na nie wpływać. Pamiętać należy również, że konieczne jest doskonalenie siebie, swoich umiejętności, uczenie się języków itd. Można to zacząć chociażby od próby odpowiedzi na kilka pytań, będących wynikiem badań ankietowych Kopczewskiego [2011, s. 37]:
·· co chcę osiągnąć (pracy zawodowej, życiu osobistym)?
·· jak (w jaki sposób) chcę to osiągnąć?
·· kiedy chcę to osiągnąć?
·· dlaczego właśnie to?
Powszechne myślenie o sukcesie w życiu osobistym jest również oznaką czasów
w których żyjemy, przejaw zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Sukces jest
wiązany z wiedzą, pieniędzmi, sławą i szczęściem. W zarządzaniu organizacją bezpieczeństwa powodzenie jest splotem wielu czynników, które nie zawsze dają się przewidzieć i kontrolować. Samo szczęście nie gwarantuje zbyt długiego pasma pomyślności, trzeba mu dopomóc przez systematyczną pracę, dobrą organizację i konsekwencję
w realizowaniu zamierzeń służbowych i osobistych. Sukces to proces zarządzania, a więc
systematyczne planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie i kontrola. Każdy menadżer, również bezpieczeństwa, który chce osiągnąć sukces musi myśleć pozytywnie, podejmować kolejne wyzwania, ustalać priorytety w pracy, a miarą
jego umiejętności jest wpływanie na rozwój podwładnych i swój własny. Sprzyja temu
między innymi określenie swoich ról i zadań (obecnych i perspektywicznych), dobór celów, planowanie, zdolność koncentracji oraz racjonalne wykorzystanie czasu.
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Priorytety w pracy
Wyznaczenie priorytetów w pracy, a szczególnie pracy menadżera jest sprawą bardzo indywidualną i wiąże się z konkretnym zakresem obowiązków i kompetencji oraz sytuacją,
w której on działa. Najbardziej użytecznym narzędziem ustalania priorytetów w życiu indywidualnym nie tylko dowódcy, ale i w zbiorowych działaniach zorganizowanych jest
zasada Pareto. Zasada ta, zwana potocznie zasadą 20/80, opracowana przez włoskiego
ekonomistę Vilfredo Pareto [Rycerz Fiuk 2013, ss. 12–18] wskazuje zależność ważną zarówno w produkcji, jak i w każdej celowej ludzkiej działalności. Zakłada ona, że 20% ogółu czasu, energii, pieniędzy i wysiłku ludzi zapewnia 80% efektu.
Najważniejsze więc powinno stać się ustalenie przez menadżera 20% priorytetów
i poświęcenie im jak największej uwagi. Właściwe bowiem spożytkowanie 20% czasu
pracy umysłowej może przynieść 80% efektów, pod warunkiem, że menadżer wie, na jakie elementy w pracy należy zwrócić największą uwagę oraz umie ustalić co jest najważniejsze dla osiągnięcia sukcesu.

Gospodarowanie czasem a efektywność
Menadżerowie bezpieczeństwa powinni umieć także gospodarować swoim czasem –
wykonując wiele funkcji, czynności i zadań, umiejętnie godzić ważne sprawy zawodowe
i osobiste. Możliwe jest to dzięki optymalnemu wykorzystaniu i ciągłemu kontrolowaniu
czasu pracy do osiągnięcia celów zawodowych, jak i życiowych. Menadżer, jak każdy inny
człowiek, musi mieć czas na pracę zawodową, życie rodzinne, odpoczynek, rozrywkę,
a przede wszystkim na ustawiczną naukę (dokształcanie). Aby to osiągnąć, musi on ustalić
i zaplanować swoje zadania [Bellenger 1999, s. 19]:
1. Co i w jakim czasie zamierza w życiu zrealizować? Jakie stawia sobie cele zawodowe i jaki jest czas ich realizacji? Jakie są jego cele osobiste i perspektywa ich urzeczywistnienia?
2. Jakie przedsięwzięcia będą służyły osiąganiu celów? Co zamierza uczynić, aby
przyjęte cele zrealizować?
3. Od czego zacząć i co można zrobić już dziś?
4. Co realizuje dzisiaj, co jutro, pojutrze? Jaki jest plan dnia i tygodnia, miesiąca, roku itp.?
Próbą zapanowania nad swoim czasem i zagospodarowania nim jest odpowiednio
opracowany plan. Poniżej przedstawiono wariat planu opracowanego na bazie prezentowanego we wstępie tematu badawczego pracy Belegera [1999, ss. 19–21]:
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Do tak ułożonego planu i zaplanowanych działań niezbędny jest [Kamiński 2003, s. 41]:
1. Realizm planowania – dochodzi się do niego z czasem, jednak jego brak wynika
z nieumiejętności szacowania własnych możliwości oraz przeceniania własnych sił.
Realizmowi planowania powinna przyświecać zasada: Planuj mniej i w taki sposób,
aby plan dał się zrealizować.
2. Upór i konsekwencja – potrzebne są przy realizacji każdego z przyjętych celów,
uwzględniają zasadę: Co zaplanowałeś na dany dzień wykonaj.
3. Pisemna forma realizacji – pozwala na pełne ogarnięcie planu i zadań, ich wielkości i złożoności, wyzwala psychologiczny efekt samomotywacji do pracy, sprzyja koncentrowaniu się na realizacji planu, umożliwia kontrolę wykonania i ewentualną bieżącą korektę zamierzeń oraz zapewnia dokumentowanie wykonywanej pracy.
Reasumując umiejętne gospodarowanie czasem najlepiej odzwierciedla przygotowanie i realizacja planu dnia uwzględniającego m.in.:
·· zadania wynikające z planu tygodniowego,
·· zajęcia stałe – zawodowe,
·· sprawy ważne i pilne,
·· sprawy uprzednio niezałatwione,
·· rozmowy telefoniczne, korespondencję do załatwienia,
·· rezerwę czasową na sprawy nieprzewidziane, nowe i nagłe.
Zasada planu: Jeśli człowiek nie traci ani jednej godziny swego dnia roboczego, to
może spokojnie oczekiwać ostatecznego wyniku swojej pracy. Z zupełną pewnością
może liczyć na to, że obudziwszy się pewnego poranka, przekona się, iż jest jednym
z najkompetentniejszych ludzi w swoim zawodzie, bez względu na obrany przezeń zawód.
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Twórcza postawa menadżera
Można opanować wiele umiejętności i przyswoić wiedzę dotyczącą różnych zagadnień
związanych z zarządzaniem, ale są sytuacje, w których wiedza i posiadane umiejętności
są niewystarczające. Najbardziej efektywną umiejętnością dającą szansę sprostania sytuacjom wcześniej nieznanym jest umiejętność uczenia się, czyli nabywania nowej wiedzy i wykorzystania jej w praktyce. Sprzyja temu w ocenie Kopczewskiego i Czerwińskiej
[2009, s. 227]:
·· zdolność diagnozowania sytuacji, czyli dostrzegania w porę zmian,
·· zdolność oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz możliwości ich rozszerzenia lub
poprawy,
·· zdolność programowania własnego rozwoju.
Twórcza postawa, odznaczająca się nie tylko działalnością nowatorską, ale przede
tworzenie nowych idei i rozwiązań oraz wprowadzenie ich w życie. Tak więc twórcza postawa w zarządzaniu to przede wszystkim umiejętne zarządzanie ludźmi i motywowanie ich do osiągnięć.
O tym, jak będzie zachowywał się menadżer w różnych sytuacjach kryzysowych, decyduje w znacznym stopniu jego ocena samego siebie (rys. 4) tj.:
·· samopoznawanie (rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, preferencji, zamiłowań i skłonności),
·· zaufanie do siebie samego (wiara we własne możliwości, upór, samodyscyplina, wiedza
i umiejętności).
Rysunek 4. Formy samooceny

Źródło: opracowanie własne.
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Ocena własnych możliwości przez menadżerów, a także każdego z nas, jest zwykle
zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych sfer działania, jednak zdolności samooceny powinno sprzyjać [Armstrong 1997 ss. 18–24]:
·· potwierdzenie tego, co już wiemy o sobie,
·· przypomnienie tego, co o sobie wiedzieliśmy, ale co uległo zapomnieniu,
·· potwierdzenie lub odrzucenie przypuszczeń dotyczących siebie i swoich możliwości,
·· dowiedzenie się tego, czego o sobie nie wiedzieliśmy.
Uwzględniając powyższe wskaźniki samooceny, jedną z możliwości zebrania i zestawienia informacji o własnej osobie jest autoanaliza (rys. 5).
Rysunek 5. Metoda autoanalizy za pomocą okna Johari

Źródło: opracowanie własne.

Zebrane informacje wpisuje się w przygotowane pola prostokąta:
·· Pole otwarte – wpisujemy to wszystko, co wiemy o sobie i myślimy, że inni o nas wiedzą.
·· Pole ślepe – wpisujemy wszystko to, czego sami nie jesteśmy świadomi, a o czym informują nas inni (informacje pozytywne i negatywne).
·· Pole ukryte – wpisujemy to, co wiemy o sobie, a o czym nie wiedzą inni.
·· Pole nieznane – wpisujemy swoje potencjalne możliwości, które się dotąd nie ujawniły.
Kolejnym krokiem jest analiza zebranych informacji i szukanie odpowiedzi na następujące pytania:
·· Która część prostokąta zawiera najwięcej informacji, a która najmniej?
·· Co jest przyczyną takiej dysproporcji i co z tego wynika?
·· Co warto zmienić i dlaczego?
Taka próba spojrzenia na siebie powinna sprzyjać refleksji każdego menadżera,
a także praktycznie każdego człowieka, o kompetencjach społecznych oraz wpływać
na dalsze doskonalenie komunikacji z innymi ludźmi. Może pomóc to uświadomić sobie
coś, o czym dotąd się nie myślało.
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Cechy dobrego przywódcy, które powinien posiadać
menadżer
Komunikacja w codziennych sytuacjach, w których występują różnice zdań nie wymaga
posiadania szczególnych kwalifikacji i umiejętności. Wystarczy dobra wola współpracy,
uczciwość i rzeczowe podejście do problemu. W tym sensie każdy może być menadżerem-negocjatorem. Jednakże w przypadku zmagania się z bardziej złożonymi trudnościami lepsze wyniki negocjacyjne osiągają osoby przejawiające pewne określone cechy.
Jeżeli chce się być dobrym menadżerem, sprawnym fachowcem w zakresie sztuki
uzgadniania wspólnego stanowiska powinno się: mieć wysokie aspiracje, dążyć do najlepszych rezultatów, umieć energicznie wpływać na przekonania rozmówcy oraz posiadać następujące zdolności [Nęcki 1991, s. 76; Nęcki 1992, s. 102]:
·· otwartość na nowe i różne propozycje,
·· wnikliwy umysł oraz umiejętność myślenia innowacyjnego,
·· odporność na stres,
·· łatwość, jasność formułowania myśli,
·· umiejętność uważnego słuchania,
·· cierpliwość, rozwagę, samokontrolę,
·· łagodność wobec ludzi i stanowczość wobec problemów,
·· zdobywanie, analizowanie i wytwarzanie dużej ilości informacji,
·· otwarte, stanowcze i taktowne wyrażanie niezgody,
·· pewność siebie, konsekwencję i rzeczowość,
·· unikanie potęgowania i komplikowania konfliktów.
Opanowanie wymienionych umiejętności zależy od wielu czynników, w tym od wykształcenia, doświadczenia, inteligencji oraz profesjonalnej znajomości dziedziny, która
jest przedmiotem rozważań. Na to, że powyższe czynniki powinny przyświecać w działaniu menadżera, wskazują to wyniki badań Kopczewskiego [2012, ss. 33–41] i poniższa
tabela.
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Tabela 1. Zestaw kompetencji
Zestaw kompetencji, kształcących kwalifikacje zawodów
Kompetencje interpersonalne

Kompetencje przywódcze

Kompetencje organizacyjne

- aktywne słuchanie,
- wzajemne rozumienie,
- emocjonalna dojrzałość,
- budowanie zaufania,
- korzystanie z doświadczeń
innych,
- szacunek,
- budowanie relacji.

- wzbudzanie entuzjazmu,
- bycie katalizatorem zmian,
- kreowanie synergii,
- budowanie więzi w zespole,
- dawanie wsparcia,
- motywowanie,
- bycie przekonującym,
- atmosfera optymizmu.

- inicjowanie otwartej dyskusji,
- rozwiązywanie konfliktów,
-tworzenie przepływu informacji,
- rozwój ważnych kompetencji,
- używanie nowych technologii,
- kultura feedbacku,
- umiejętność negocjacji,
- tworzenie twórczych i przekonywujących prezentacji.

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Doskonalenie umiejętności społecznych każdego człowieka, a szczególnie menadżera
(czyli osoby odpowiedzialnej za zarządzanie innymi) nie powinno nigdy się kończyć. Nieustannie pojawiają się nowe problemy i nowe wyzwania, przełożeni stawiają coraz wyższe i trudniejsze wymagania, a podwładni oczekują ciągłej pomocy wynikającej z różnorodnych zagrożeń. Aby temu sprostać należy być po prostu efektywnym w każdym działaniu i umieć komunikować się ze stronami biorącymi w tych działaniach udział. Umiejętności i cechy przydatne, zapewniające skuteczną i zrozumiałą komunikację to:
1. Staranne przygotowanie – wybór grupy negocjacyjnej: ustalenie celów negocjacji, analiza sytuacji obu stron, opracowanie strategii postępowania, ustalenie potencjalnej strategii drugiej strony, znajomość problemów do omówienia, sprawdzenie
faktów i wyjaśnienie wątpliwości, analiza mocnych i słabych stron, ustalenie formy
negocjacji.
2. Błyskotliwość – precyzyjna analiza problemu i szybkie opracowanie optymalnego rozwiązania, szybkie udzielanie precyzyjnych odpowiedzi.
3. Precyzja wyrażenia – gromadzenie informacji o naszym stanowisku: ustalenie kolejności zagadnień, sporządzenie notatek z kluczowymi słowami, których będziemy
używać, wyjaśnienie prostym językiem wszystkich zagadnień po kolei.
4. Uważne słuchanie – okazywanie zainteresowania tym, co mówi druga strona i zadawanie pytań w celu zdobycia dodatkowych informacji.
5. Prawidłowa ocena – ciągłe analizowanie przebiegu negocjacji, wydzielanie najważniejszych zagadnień negocjacyjnych.
6. Uczciwość – zakładamy, że podczas negocjacji obie strony będą postępowały
uczciwie; z nieuczciwą firmą nikt nie chce negocjować.
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7. Perswazja – trafny dobór argumentów; precyzyjne, spójne i rzeczowe przedstawienie argumentów.
8. Cierpliwość – unikanie szybkich decyzji i nienamawianie do tego drugiej strony;
nieokazywanie pośpiechu.
9. Kompetencje pracownika przyszłości, w tym menadżera bezpieczeństwa, to:
10. Inteligencja społeczna – pracownicy z różnych dziedzin będą tworzyć wspólne
produkty.
11. Elastyczność – rynek pracy zmienia się coraz szybciej i trzeba się do niego dostosować.
12. Inteligencja kulturowa – pracuje się w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
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Analysis of the Efficiency of Preventive Programmes
Abstract: Preventive actions are subject to continuous evaluation by different groups of
their recipients. The question of which kind of tools can be used to assess prevention is
more and more common. The aim of the article was not to discuss the validity of programs,
but to raise the issue of assessing the effectiveness and efficiency of implemented prevention. The analysis of prophylaxis can be carried out from various planes. Based on the literature review, the effectiveness of prophylaxis in the field of management and economics
was conceptualized. The article presents a proposal for the evaluation of prevention programs, including its levels.
Key words: efficiency, effectiveness, preventive programs

Introduction
This study is of theoretical character and presents an analysis of the notion of preventive programmes’ efficiency. The aim of this paper is to systematize the notion of assessment of such programmes’ efficiency. However, the question remains how the efficiency of a preventive programme should be assessed. Should its effectiveness, accuracy, durability, postponed effects, legitimacy, usefulness, productivity and so forth be taken into
consideration? Many different measures of assessing prevention may be applied but it
is worth to systematise the notion of programmes’ assessment and discuss the point of
using it. In this study, we have pointed at some tools of assessing preventive programmes’ efficiency that may be used. In particular, we have discussed the research methods,
defined the notion of efficiency and presented the instruments that may be used in its
assessment in the area of preventive activities. We have also made an attempt to descri-

Małgorzata Marzec

be and compare various measures and tools that may be used in case of efficiency measurement.
The article attempts to answer the following questions:
·· Do we need studies of preventive programmes’ efficiency?
·· How can we determine (measure) the efficiency of preventive programmes?
·· How can we define the efficiency of a preventive programme?
·· What are the surfaces of analysis of preventive programmes’ efficiency?
The present considerations were based on an analysis of Polish and foreign literature and on studies of the practice of conducting evaluation of preventive programmes.
In this study, we have made an attempt to apply the knowledge gathered in management sciences, in particular in the public sector, and to point at the possible ways of its
application to assess the efficiency of preventive programmes. We have also systematized the notion of efficiency with respect to prevention and pointed at the importance of
efficiency in preventive activity’s assessment, taking into account the knowledge from
the area of evaluation.

The definition of preventive programmes – the goal of
preventive programmes as a condition for their assessment
Prevention is ‘an activity connected to applying various preventive means in order to prevent the occurrence of accidents, damages, disasters, etc.’ [Mały Słownik Języka Polskiego
1997, translated by the author]. The essence of prevention is intervening in order to diminish the risk of occurrence of phenomena such as:
·· addiction (to psychoactive substances, behavioural addiction: to the Internet, gambling, sex, shopping, etc.);
·· other problematic and risky behaviours (aggression and violence, school problems,
health problems, etc.);
·· social maladaptation and exclusion [Latkowska 2014, p. 15].
Actions that are planned in the form of preventive programmes are taken in social
environments where many forces and variables coexist and it is difficult to point at simple cause-and-effect relationships. This is why preventive activities by their nature belong to those difficult to quantify. It is not easy to identify the effects of the conducted
prevention, as they are often intangible. In addition, the effects of preventive actions
may be noticeable or perceptible in the longer term. We can find some significant barriers of the undertaken actions that often concern determining the effects and outcomes of the implemented programmes. In spite of the awareness of existence of the abovementioned difficulties (complications), some attempts to increase the efficiency and
effectiveness of preventive actions are made. The first stage of these attempts should be
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determining what preventive actions consist in and then indicating various measures of
assessment of the implemented prevention.
Preventive programmes should be subject to assessment of the undertaken actions’
impact and of their ability to introduce changes in the environment where they are implemented. What remains is also the question of assessment of the programme’s efficiency from the point of view of the attained effects and of the analysis of the programme from the perspective of the borne expenses (efforts, costs1). One of the methods of
assessing preventive programmes is evaluation, which is ‘a process consisting in using
the methods of socio-economic research to systematically gather data, analyse, interpret, assess and inform on the effectiveness of programmes’ [Olejniczak 2005, p. 35; Szymańska 2012, p. 60]. Evaluation is a process of studying and assessing the value of the
programme and its aim is to understand, improve and develop the actions undertaken
within the programme. Evaluation may be conducted from the point of view of various
assessment criteria, such as:
·· effectiveness (connected to the following questions: Have the goals of the programmes been achieved? To what extent? Have the applied action brought the expected
outcomes?);
·· efficiency (connected to questions like: What was the cost of the achieved effects
and results? Could the results have been better with the same costs?);
·· relevance (the basic question that can be mentioned here: Have the programme met
the needs of the target group of the programmes’ beneficiaries?);
·· sustainability (raising the following questions: What are the chances that the introduced changes will bring some effects in the longer term? Will the undertaken actions
last after the programme’s end?);
·· postponed impact (analysing the last group of questions: What changes has the programme caused in the longer term? What are the long-term effects of the programme?) [Latkowska 2014, p. 4].
The discussed criteria form different levels described as types of evaluation. The analysis may concern various surfaces of preventive activities, that is: the assumptions of the
program, the process, its results and efficiency. Evaluation of the process focuses on the
assessment of the quality of the programme. It is connected to studying the fulfilment
of the assumed indices of task performance and finding the answer to the question whether the programme met the needs of its participants and was addressed to an appropriate group of recipients. Evaluation of the process is connected to the analysis of the
1
Cost – is a necessary amount of resources (possessions) of an individual, expressed in values, that has
to be used in order to obtain a certain useful effect; expense – is an expenditure of financial means, in
cash or non-cash, that has the ability to liquidate obligations; effort – a purposeful use of resources connected to an individual’s activity; if the results of the use is a useful effect, effort transforms into cost.
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following questions: How was the programme realized? Has the programme been successfully realized? Who has taken part in the programme? Which elements of the programme had been well designed and which not? Evaluation of the result focuses on the
effects of the programme. It studies whether the expected change has occurred and
what indicates that the change has occurred as well as whether it has been caused as a
result of the programme’s implementation. Evaluation of the results attempts to determine whether the programme has achieved the assumed goals. It is connected to the assessment of the achieved effects after the end of the programme – direct goals as well
as an analysis of the programme’s general effects and results postponed in time. Questions concerning efficiency appear at every stage of the conducted evaluation [Boyd
1995; Latkowska 2014, p. 4].
In many countries, some attempts are made to create standards of the implemented preventive programmes. The richest experience in this question has been gathered
in the USA, where the Society for Prevention Research, which deals with analysing effective preventive strategies and sets the standards for programmes, had been founded.
Preventive programmes are subject to evaluation. However, it seems important to
discuss the importance of assessing the programme’s efficiency. The assessment of preventive activity concerns the following questions: Can the efficiency and effectiveness of
a preventive programme be measured at all? What is the aim of conducting assessment?
Is it an assessment of financial expenses, or only a formal assessment (resulting from legal regulations, procedures of financing the programmes)? The need of quantifying and
assessing the point and credibility of the expenses and borne costs is noticed. It would
also be constructive to point at the problems concerning the assessment of efficiency
and the methods of its measurement with respect to preventive activity.

The problem of assessment of preventive programmes’
efficiency
In various aspects of the human functioning, some attempts to assess the pursued actions are made. It concerns both the business sphere (private) and the public or social
ones. In the business sphere, some broadly elaborated methods and tools of assessment
of economic subjects’ activity are used, that is of profit, index analyses, etc. Similarly, in
the public sector some tools of assessment of subjects’ activity and actions are introduced. On one hand, the public sector is assessed through the lens of budget’s implementation and the use of public funds, and on the other hand, budget’s implementation
must be connected to efficiency and effectiveness of the undertaken actions. Subjects
which undertake preventive actions cope with similar issues. The question arises whether it is possible to measure the efficiency of a programme at all. We should consider
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how efficiency can be defined and what measures of efficiency assessment of preventive activity may be used. In addition, some preventive programmes are financed from the
public funds and the rules of spending them (distributing) are regulated by the law. It seems legitimate to analyse the importance of efficiency of preventive programmes by applying the tools used in management.
In the analysis of preventive programmes, we should define a few notions that may
be helpful in assessing their efficiency. We can point here at some notions used in sciences such as management and economy that concern the efficiency of an activity. Efficiency is a multi-dimensional notion and is difficult to define. According to P. Samuelson
and W. Norhaus [1999, p. 478], efficiency is the most effective way of using resources in
the society to address some lacks and needs of people. According to E. Pasour, efficiency
is a subjective notion and should not be defined or measured without a determined goal
and without the decision-makers’ knowledge [Pasour 1981, p. 135; Bielawa 2013, p. 29].
Efficiency is the result of the undertaken actions, described by the relation between the
achieved results and borne expenses. It is an important tool of measuring the effectiveness and productivity of an action. In addition, it is used as a measure of the degree to
which the set goals are achieved [Skrzypek 2012, p. 314].
The word ‘efficiency’ is derived from Latin where efficientia means the power to accomplish something. In Polish, this term (efektywność) is also derived from the Latin
word effectivus, which means effective [Tokarski 1980, p. 172], and means a positive results, efficacy, proficiency or effectiveness [Szymczak 1978, p. 516]. The problem with
its definition consists in the existence of many synonyms of this word. In the Polish dictionary we can find the following synonyms: wydajność, skuteczność, sprawność, wydolność, racjonalność, operatywność, produktywność, produkcyjność, pożyteczność. Similarly,
in English there are many terms used as equivalents for efficiency such as ‘effectiveness’,
‘efficacy’, ‘performance’, etc. [Pyszka 2015, p. 15].
Efficiency is considered by many authors as a controversial category and, at the same
time, the most important in terms of evaluation. Efficiency is compared to productivity
and effectiveness [Supernat 2005, p. 174]. In turn, the term ‘productivity’ means: working
well, using the resources wisely without unnecessary waste and organized in an appropriate way. Analyses of the productivity of an action are considered on the grounds of
praxeology [Zieleniewski 1975, p. 233]. The concept of ‘effectiveness’ is linked to accomplishing things, with a desired, positive result and succeeding in actions [Griffin 2002,
p. 36]. Effectiveness is a component of a productive activity, next to profitability and economical use of resources, where an action is called effective when it leads to the cause
that was set as its goal [Griffin 2002, p. 98].
Measuring efficiency is a subject of analyses in economic and management sciences.
Efficiency makes it possible to determine the consequences of actions, assess the use of
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resources, and the degree to which undertaking an action matches its goals, for the sake
of which the action (programme) was undertaken. In economic sciences, it is assumed
that efficiency is the ratio of the output (results) to the input. Here, efficiency is discussed
next to effectiveness. In turn, effectiveness is defined as the extent or degree to which
the assumed goals are achieved. Economic efficiency is ‘the result of a subject’s activity
or of a given enterprise, stemming from the ratio of the output to the input’ [Jastrzębska
2016, p. 45]. We can carry out a qualitative and/or quantitative measurement of the effect
in relation with the goal of the undertaken actions. Here, we can point at two methods
of action that are considered efficient. Either ‘with a given input of means we can obtain
a maximum degree of goal fulfilment (the principle of maximum effect/maximum effectiveness) or with a given degree of goal fulfilment we can use the minimum input of means (the principle of least effort/of economy of means)’ [Zieleniewski 1975, p. 20].
In management sciences, efficiency is connected to the subject’s ability to current
and long-term adaptation to changes in the environment as well as an economical and
productive use of the possessed resources to fulfil the desired goals. Often, the notion
of efficiency is identified with the notion of productivity connected to effectiveness and
profitability (economy of means), where effectiveness is connected to endeavours to obtain a result the same as the set goal. In turn, profitability is determined by the ratio of
the result to the input of effort made in order to achieve it [Penc 1997, p.100].
Quantifying efficiency most often boils down to a measurement based on numeric
values. However, certain activities, for instance such as preventive programmes, are less
easily subject to classic economic measurements of efficiency so we should search for
other methods that would allow to define the effectiveness of their impact or results. In
literature, we can also find analyses concerning efficiency juxtaposed with productivity
and effectiveness but also with efficacy of action and level of preference [Pyszka 2015, p. 17].
To sum up, ‘efficiency’ is an appropriate thing done in an appropriate way, where both
productivity and effectiveness are important. Here, productivity means doing things in
an appropriate way and effectiveness – doing appropriate things [Stoner, Freeman, and
Gibert 2001, p. 2]. Efficiency with reference to a programme may be the productivity or
effectiveness of its preparation and it may be the measure of the degree to which the
programme has achieved the desired goals [Stoner, Freeman, Gilbert 2001, p. 24]. The
‘goal’ may be defined as conscious or, in a given moment, unconscious anticipated future states (things) considered desirable, for which we are heading in our actions [Zieleniewski 1975, p. 16]. So, in case of a preventive programme, the goal may be an attempt
to influence behaviours and attitudes in a certain environment.
Efficiency in economic terms is determined by the ratio of the input to the obtain
result and has a very narrow meaning. This ratio can be easily indicated on the basis of
data. However, some interpretational problems may arise from the point of view of fulfil-
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ment of the expected (satisfying) results, in particular in case of subjects and enterprises
undertaken beyond the business sector. The lack of clearly defined effects or results may
cause some problems in determining efficiency in the economic sense.
In case of prevention, it seems important to determine whether a given programme
is rational and effective from the point of view of fulfilment of a given goal, and to be
more specific, from the point of view the programme’s recipients. The key role is played
by its beneficiaries. The recipients on one hand influence the goal of the prepared programme, and on the other hand, may also influence the assessment of efficiency of the
actions taken during its progress. The assessment of a programme is made not only by
the very fact of pursuing specific actions within the programme but also by the way in
which it has been done. With reference to preventive programmes, it seems legitimate
to use the term of social efficiency, in case of which, apart from purely economic criteria,
we may also use social assessments (measures, factors). However, regardless of the issues concerning the analysis of the fulfilled goal, a programme may be considered efficient
when it allows for obtaining the maximum results with a given level of accessible means
(the principle of maximum effect/maximum effectiveness) or when it guarantees the minimum use of means in order to obtain certain effects (the principle of least effort/of economy of means) [Nawrolska 2015, p. 38].
The most difficult question is connected to the assessment of fulfilment of tasks
planned within the programme and the selection of appropriate measures. The measures which are used allow for the assessment of the basic issues connected to the programme fulfilment but they do not exhaust the full spectrum of possible and expected effects of its fulfilment. Very often, the effects of preventive programmes are postponed in time, so it is difficult to study the outcomes of given actions. In addition, financial means (funds) that are transferred for prevention are often lower than it would result
from the needs of different groups. We may observe a difference between the amount
of necessary financial funds and the amount of sums that can be transferred for preventive activity, which imposes increasing the efficiency of the use of the possessed resources without decreasing the effectiveness of the programmes. Those who implement
preventive programmes have to make decisions concerning, among other things, issues such as which actions should be taken, to what degree they should be taken and how
particular actions should be taken. This is why it seems legitimate to apply the criteria of
economic efficiency to assess preventive programmes. We can use here criteria such as
costs/benefits or costs/effects [Przewodnik po analizie kosztów…, 2014]. Attempts should
be made to determine the singular costs of particular actions, determine the entire sum
of the borne expenditures (expenses), and determine the total value of effects. It is also
worth trying to determine the indices of economic efficiency by determining the eco-

57

Małgorzata Marzec

nomic net present value (ENPV), the economic rate of return (ERR), and the social return
on investment (SROI).
The selection of particular measures of indices depends to a large extent on the type
of the preventive programme, actions taken within the programme and the source of financing (formal requirements). The assessment of efficiency may be helpful in selecting
the programmes and allow for the choice of the most efficient ones in the conditions of
limited financial resources. It is of particular importance in case of preventive programmes financed from the public funds which are more and more often assessed from the
point of view of the criterion of rational expenses.

The suggested surfaces of analysis of preventive
programmes’ efficiency
The question of assessing preventive programmes’ efficiency is complex. As we have discusses before, we may notice many difficulties in defining and measuring the efficiency
of preventive programmes. In particular, from the point of view of various goals pursued
in prevention but also of various stakeholders (recipients, performers, contractors, etc.).
We cannot discuss the efficiency of preventive programmes unless, on one hand, we
determine the outcomes (effects) of the programme’s actions, an on the other hand, the
expenses borne for these actions. To make an assessment of preventive programmes’ efficiency the following elements must be taken into consideration:
·· perspective (who assesses efficiency, who or what is assessed and what is the aim of
assessment);
·· actions (product) (what kind of actions are assesses, what effect is assessed);
·· expenses (what resources have been engaged during the programme’s progress)
[Furtak-Niczyporuk, Drop 2013, p. 55; AHRQ 2008].
With respect to preventive programmes, it seems legitimate to assess their efficiency from the point of view of their goals. This is because these programmes are launched
in order to fulfil certain goals. In this context, efficiency should be identified with the notion of productivity whose elements are: effectiveness and profitability (rationality or
economical use of the resources) [Zieleniewski 1975, p. 23]. What is more, productivity may be analysed in the following perspectives: synthetical (general), as a positive feature of action (e.g. an effective action, an economical one) or universal, where each element of action is considered separately.
It seems important to distinguish the surfaces of efficiency analysis in terms of productivity of action. We may distinguish four levels of efficiency assessment with respect
to preventive programmes, that is financial (assessment of expenses), operational (con-
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nected to assessment of effectiveness – based on the process evaluation), of direct result and of dynamics (connected to assessment of social effects, or postponed in time).
The abovementioned surfaces of analysing efficiency agree with the understanding
of efficiency in economic terms [Bielawa 2013, pp. 28–29]. Economic efficiency may be
defined as ‘a result of activity determined through the ratio of the output to the input of
a given factor or of a set of these factors’. A feature of efficiency is expediency of action.
As we have already mentioned, we must distinguish between two terms here, that is:
effectiveness and profitability (rationality, economical use of means). Effectiveness and
profitability of preventive programmes are notions that can be considered independently. The graph below presents the possible variants of assessing the programmes from
the point of view of their profitability and effectiveness. Effective actions would ‘lead to
the effect that was expected as a goal’ [Kotarbiński 1982, p. 11]. Profitability may be increased either through orientation towards the expenses (minimizing them) or through
orientation towards the effects (maximizing them). However, we must remember that
not every effective action is connected to a rational action and vice versa.
Graph 1. The possible variants of assessment of a programme’s efficiency through an
analysis of its productivity (effectiveness and profitability)

Source: own elaboration.
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The aim of assessing efficiency should be to find an answer to the question whether
the borne expenses have translated into effects to a satisfying degree. A preventive programme may be effective, or reach the expected goal, but that does not mean that it
was profitable (rational). An efficient programme is a programme that has reached the
expected goal with the minimum expenses or a programme whose expenses have guaranteed reaching the maximum goals. Subjects implementing preventive programmes
often face the alternative:
1. Is it better to reach the goal with the minimum expenses? Then, the programme
is profitable from the point of view of the expenses.
2. Is it better to maximize the expected goal (effect) regardless of the amount of
expenses if then the programme is effective?
Each programme must be subject to a singular assessment. It is important to make a
conscious assessment of its efficiency. The assessment of efficiency must not be made in
isolation from the assessment the programme’s effectiveness and rationality. Only a holistic assessment of the programme’s efficiency, of both the effects and expenses, creates a basis for the assessment of a preventive programme’s efficiency.

Conclusion
Many analyses concerning assessment of efficiency may be found. Literature presents
the definitions and the methods of measurements which take into account various dimensions of analysis. Preventive programmes are subject to evaluation connected to assessment of their effectiveness. However, the assessment of effectiveness by itself does
not seem sufficient. Only the possibility to compare the obtained effects to the borne
expenses creates a basis for an assessment of the programme’s efficiency. A programme
may be considered efficient when it allows for the maximum effects with a given level
of accessible means or when it guarantees the minimum use of means in order to achieve certain effects. The assessment of efficiency should be connected to finding the answer to the question whether the borne costs (expenses) have translated into the observed effects in a satisfying degree. The measurement of efficiency of programmes should be made on four surfaces, that is: financial, operational, of result and of dynamics. It
should be indicated whether the programme was effective or profitable. It is worth stressing that most of the programmes require the elaboration of a set of individual indices
that would serve the assessment of their efficiency. It would be advisable to create some
universal model indices that would serve the assessment of preventive programmes’ efficiency and that would meet the needs of particular programmes in a universal way.
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Zarządzanie procesem ochrony danych osobowych
w Polsce i Europie
Management Process of Data Protection in Poland and Europe

Abstract: In the article we present challenges and approaches to the law introduced by
new regulation of European Parliament – General Data Protection Regulation (GDPR). We
introduce the main problems related to the process of data protection controlling and the
process of managing data protection. The paper includes revision of research of the GDPR
that focuses on different aspects of a new regulation. Current and past approaches to data
protection in Poland are also discussed. We conclude by presenting a comparison of Polish
and European approaches to the problem.
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Wprowadzenie
Podejmując się próby nakreślenia zagadnień związanych z ochroną oraz przestrzeganiem prawidłowości przetwarzania danych osobowych warto spojrzeć na ten proces,
jak na każdy inny proces sprawdzający, mający miejsce w jednostkach organizacyjnych.
Kontrola prawidłowości przetwarzania danych osobowych stanowi obecnie nieodzowny
element funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Niemniej jednak, jak wyjaśnia-
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ją Czermiński, Grzybowski oraz Ficoń [1999], należy rozdzielić kontrolę jako funkcję kierowniczą (będącą elementem zarządzania) od kontroli funkcjonalnej czy instytucjonalnej. Kontrola funkcjonalna dokonywana jest wewnątrz przedsiębiorstwa przez wyspecjalizowane komórki funkcjonalne, zajmujące się prawidłowością przetwarzania danych
osobowych. Natomiast kontrola instytucjonalna realizowana jest przez organy zewnętrzne, jak Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Prekursorskie wzmianki odnośnie ochrony prywatności czy aspektów prawnych
w kontekście ochrony danych osobowych podejmowali na przykład: Kopff [1972], Szyszkowski [1972], Kosik [1975], Mrózek [1978; 1981], Sobczak [1978], Mednis [1990; 1995] czy
Safjan [1992]. Bardziej współcześnie – Litwiński [2009], Krzysztofek [2012], Fischer [2014],
Fajgielski [2014], Mednis [2015], Sakowska-Baryła [2016], Gałaj-Emiliańczyk [2016], Banyś,
Bielak-Jomaa, Kuba i in. [2016] czy Korga, Matelowska-Tatoj, Żabówka [2017].
W Polsce już w latach trzydziestych ubiegłego wieku Adamiecki [1927] analizował
znaczenie procesu kontrolnego w organizacji, a w latach sześćdziesiątych nad funkcją nadzoru (finansowego) zastanawiała się Sochacka-Krysiak [1956]. Klasyczny model
kontrolny w latach osiemdziesiątych opisywali Klimas [1985], Marecki [1976] czy Gnoiński [1975], a bardziej współcześnie – Paczuła [1998], Wierzbicki [1998], Kałużny [1997]
czy Kuc [2006]. Należy wyraźnie podkreślić, że procesowi sprawdzającemu podlegają
wszystkie podstawowe zasoby organizacji o charakterze gospodarczym, takie jak zasoby rzeczowe, ludzkie, informacyjne czy finansowe [Marciniak 2008], w tym także aspekty związane z ochroną danych osobowych.
W niniejszym artykule problematyka ochrony danych osobowych ujęta została wielowymiarowo. Zagadnienie przedstawiono zarówno w kontekście obowiązujących regulacji prawnych, jak również jej realnego oddziaływania na bieżące funkcjonowanie
jednostek organizacyjnych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość samego procesu wdrażania obowiązujących regulacji i rosnących uprawnień organów kontrolnych – w opozycji do przejrzystości przetwarzania danych i ich zwiększonej ochrony.

Wielowymiarowe podejście do ochrony danych
osobowych
Zagadnienia dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (General
Data Protection Regulation – GDPR) w literaturze przedmiotu koncentrują się na skutkach
wprowadzenia w życie tychże regulacji, interpretacją poszczególnych paragrafów prawa, technicznymi aspektami przepisów rozporządzania czy też jego wpływie na badania
naukowe w medycynie. Jest to piśmiennictwo prekursorskie, a temat złożony i (choćby
z uwagi na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii) na bieżąco rozwijany.
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Gellert [2015] omawia funkcje ochrony danych osobowych, jako odpowiedź prawa
na ryzyko związane z użytkowaniem komputerów, ryzyko spowodowane zmianą procesu zapisu danych z manualnego na elektroniczny oraz procesem automatycznego przetwarzania informacji w życiu gospodarczym. Kirk [2018] także opisuje jak wejście w życie przepisów RODO wpłynie na działanie przedsiębiorstw, nawet tych zlokalizowanych
fizycznie poza Unią Europejską. Również Gilbert [2016] szczegółowo analizuje skutki
RODO dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza UE, zwracając uwagę na wyzwania stworzone przez nowe przepisy, między innymi: zgodę na przetwarzanie danych i wymóg udowodnienia otrzymania takiej zgody wydanej dobrowolnie, jednoznacznie, dokładnie i po otrzymaniu pełnej informacji co do tematu przedmiotu zgody; wymóg wdrożenia programów kompleksowej ochrony danych zgodnych z rozporządzeniem; obowiązek informowania o naruszeniu prawa o ochronie danych osobowych (np. nielegalne ujawnienie, zmiana, usuniecie, danych); surowe kary za naruszenie przepisów RODO (20 mln euro lub do 4% przychodów). Konkluduje przy tym, że interpretacja niektórych z tych przepisów pozostaje wyzwaniem dla wszystkich zainteresowanych stron.
Rodrigues, Barnard-Wills, De Hert i in. [2016] analizują cztery opcje implementacji
przepisów RODO w odniesieniu do mechanizmu certyfikacji ochrony danych: zachęcenie i wsparcie dla programu certyfikacji RODO, akredytację instytucji certyfikujących,
certyfikację poprzez instytucje krajowe oraz system mieszany: współistnienie wszystkich trzech wymienionych wcześniej opcji. Również Lachaud [2018] podejmuje temat
certyfikacji jako nowego instrumentu regulującego ochronę danych osobowych. Z kolei Chassang [2017] koncentruje się na implikacjach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych, gdzie przetwarzane są dane osobowe dotyczące zdrowia pacjentów, dane genetyczne czy biometryczne. Podkreśla również rolę powołania stanowiska inspektora ochrony danych (data
protection officer – DPO) oraz odwołanie do standardów etycznych w badaniach wykorzystujących dane osobowe. Autor konkluduje, że nowe przepisy nie tylko wzmocnią te
dotychczasowe, ale również zwiększą przejrzystość procesu zarządzania danymi osobowymi. Rumbold i Pierscionek [2017] również akcentują rolę i wpływ RODO na badania medyczne. Autorzy ci zauważają, że wpływ wspomnianego rozporządzenia na badania wykorzystujące dane biomedyczne pozostanie niewielki, podkreślają jednak, że polepszeniu ulegnie harmonizacja wymiany danych wewnątrz Unii Europejskiej, co będzie
sprzyjać rozwojowi międzynarodowych projektów naukowych z zakresu medycyny. Marelli i Testa [2018] także koncentrują się na RODO w kontekście badań biomedycznych
i wnioskują, że RODO na gruncie prawnym wciąż jest obszarem napięć pomiędzy większą wolnością wykorzystania danych w badaniach naukowych, a odpowiedzialnością jakie wykorzystanie tych danych za sobą niesie.
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Inni autorzy, jak Sullivan i Burger [2017], podejmują temat cyberprzestępczości i sytuacji, gdy ujawnienie danych osobowych może zostać usprawiedliwione jeśli zapobiegnie zagrożeniom cybernetycznym. Natomiast Achatz i Hubbard [2017], porównując amerykański i europejski system anonimizacji, de-identyfikacji i pseudonimizacji danych przytaczają przykłady technik anonimizacji danych, które pozwoliłyby na wyłączenie danych poddanych tym technikom z zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących ochrony danych zarówno w Unii Europejskiej, jaki i USA. Mourby, Mackey, Elliot
i in. [2018] również omawiają definicje i problemy pseudonimizacji, ale w kontekście użycia danych przez administrację publiczną oraz wyjaśniają jak pseudonimizowane dane
w jednej instytucji mogą być anonimowe dla innych podmiotów.
Goddard [2017] opisuje szerokie spektrum jurysdykcji nowych regulacji oraz ich wyzwania i możliwości. Artykuł Chirica [2017], podobnie jak Goddarda [2017], koncentruje się na opisie nowych regulacji, mocniej jednak podkreślając rolę kontroli oraz kontrolerów w przepisach RODO. Zauważa przy tym, że zdecydowanie wzmocnione zostają prawa kontrolerów danych osobowych. Lindqvist [2018] zaś bada, czy przepisy RODO
są w stanie poradzić sobie z nowymi technologiami, takimi jak Internet rzeczy (Internet
of Things – IoT). Autor koncentruje się na zadaniach kontrolerów ochrony danych osobowych zwłaszcza w kontekście urządzeń typu smart (smartwatch, smartphone). Lindqvist
[2018] zwraca uwagę na konieczność ciągłej definicji obiektów tego typu oraz ewaluacji
tych definicji, w związku z ciągłą ewolucją tych urządzeń. Wachter [2018] także podejmuje temat Internetu rzeczy w kontekście RODO i stwierdza, że aby zminimalizować wpływ
ochrony prywatności danych na konflikt między zasadami ochrony danych osobowych,
a możliwością identyfikacji w IoT standardy RODO wymagają dalszej specyfikacji i implementacji we wspomniane technologie.
McCallister, Zanfir-Fortuna i Mitchell [2018] pokazują w swoim artykule przykłady
planów działań związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do przepisów RODO.
Vanberg [2018] zaś sprawdza, czy nowo wprowadzone przepisy w UE mogą być wykorzystane do ulepszenia regulacji w Stanach Zjednoczonych i konkluduje, że mimo pewnych ułomności, europejskie RODO ma wiele do zaoferowania ustawodawcom w USA.
Inni autorzy, jak Bottis i Bouchagiar [2018], zwracają uwagę na problemy jakie może rodzić nieodpowiednie wykorzystanie danych osobowych, zwłaszcza w zbiorach (tzw. Big
Data). Jako przykład wskazują dyskryminację cenową stosowaną np. podczas kwalifikacji klienta do danej grupy, do której przypisana jest inna cena danego produktu/usługi.
Natomiast Martinez-Martinez [2018] stwierdza, że RODO rozszerza pojęcie danych osobowych, jednakże z funkcjonalnego punktu widzenia wymaga adaptacji i harmonizacji
krajowych przepisów prawa.
Konkludując, powyższe rozważania wskazują na wielowątkowe spojrzenie na zagadnienie ochrony danych osobowych. Autorzy akcentują potrzebę doprecyzowania istnie-
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jących zagadnień prawnych oraz technicznych, co może z kolei implikować kolejne wyzwania we Wspólnocie Europejskiej, z uwagi na mnogość tych regulacji i rosnącą formalizację. Jednocześnie zaakcentowano problematykę wzmożonych kontroli oraz zwiększonych uprawnień organów kontrolnych.

Ochrona danych osobowych we Wspólnocie
Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych jest najstarszym aktem prawnym
o zasięgu międzynarodowym regulującym zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Pierwotnie to z tego dokumentu wynikał ustawodawczy obowiązek w zakresie
ochrony danych osobowych nałożony na kraje członkowskie. Każdy obywatel Unii, bez
względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania, ma zagwarantowane prawo do poszanowania jego sfery osobistej w związku z automatycznym przetwarzaniem danych
osobowych. Konwencja weszła w życie cztery lata po jej ustanowieniu, określając minimalny zakres praw oraz obowiązków. Należy w tym miejscu zauważyć, że swobodny
przepływ danych osobowych jest nieodzownym elementem swobodnego przepływu
towarów i usług pomiędzy krajami członkowskimi, dlatego zapewnienie wspomnianej
ochrony jest kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego. Na przestrzeni lat pojawiało się wiele doprecyzowań w kolejnych aktach prawnych w wyżej wspomnianej kwestii,
w tym m.in. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października
1995 r., która szczegółowo nakreśliła dalszy kierunek rozwoju legislacyjnego ochrony danych osobowych.
W Polsce pierwotne rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych wynikały
z art. 47 Konstytucji z 1997 roku, gdzie zapewniono obywatelom prawo do prywatności, a w art. 51 – prawo do ochrony informacji [https://www.giodo.gov.pl/270]. W Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dokonano spisu norm
i pożądanych regulacji w tym zakresie. W wyniku postępującej demokratyzacji w kwietniu 1999 r. Polska podpisała Konwencję Nr 108 Rady Europy celem większej ochrony prywatności każdego obywatela. Ustawa ustanowiła prawne ramy obrotu danymi osobowymi. Określono również zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowo, sprecyzowano prawa i obowiązki organów, instytucji oraz osób
prowadzących zbiory danych osobowych, a także prawa osób, których informacje te dotyczą. Zagwarantowano tym samym ochronę praw i wolności każdemu obywatelowi
oraz poszanowania jego życia prywatnego. Wspomniana wcześniej dyrektywa 95/46/
WE przewidziała powołanie Krajowych Organów Nadzorczych, których zadaniem byłoby kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych przepisów. Polskie ustawodawstwo
wprowadziło wówczas urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako
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odpowiedzialnego za sprawy ochrony danych osobowych. Przełomowym momentem
dla naszego kraju było wstąpienie w dniu 1 maja 2004 r. do Wspólnoty Europejskiej, co
spowodowało kolejne nowelizacje i zmiany ustawodawcze.
Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które obowiązuje na terenie całej Wspólnoty. Zasadniczy cel RODO stanowi ochrona danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych
zarówno w systemach informatycznych, jak i poza nimi. Co do zasady nowe przepisy
mają standaryzować wytyczne w poszczególnych krajach. Wspomniane rozporządzenie wprowadziło szereg uregulowań mających na celu ochronę danych osobowych.
Z uwagi na brak w nich gotowych rozwiązań, np. co do wyboru metody technologicznej, nowe obowiązki stworzyły poważne wyzwanie dla administratorów danych. Rozporządzenie nie określa bowiem gotowych rozwiązań sposobów ochrony danych osobowych, wyznacza jedynie kierunek działań, które należy podjąć, aby wykazać się starannością w zabezpieczeniu wspomnianych danych. W myśl nowych przepisów najważniejsza jest ochrona prywatności, w tym zabezpieczenie danych osobowych, natomiast dobór stosowanych metod technologicznych ma być adekwatny do potrzeb, aby dane te
zabezpieczyć.

Podsumowania i wnioski
Z chwilą wprowadzenia nowych uregulowań prawnych w zakresie RODO na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pojawiły się informacje oraz praktyczne podręczniki szczegółowo omawiające zmiany. Nowe rozporządzenie wprowadziło przykładowo
zasadę minimalizmu polegającą na tym, aby dane, które są zbierane były współmierne
do potrzeb związanych z realizacją zadania i nie wybiegały poza jego niezbędny zakres.
Z innych zmian wymienić można fakt, że administrator danych podlega obecnie zasadzie
rozliczalności, polegającej na tym, że w każdej chwili powinien potrafić wykazać podstawę prawną przetwarzania danych i prawidłowość ich zabezpieczenia, nawet w sytuacji
rutynowych kontroli, a dotychczasowego administratora danych osobowych, zastąpił inspektor danych osobowych. Konkludując, jak podkreślają Kamiński i Dąbek [2017], szeroki zakres zmian prawnych związanych z wejściem w życie przepisów wymaga przeobrażeń organizacyjnych, zmian technicznych czy należytego zabezpieczenia finansowego
w celu zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami. Nowe rozporządzenie generować
będzie bowiem nowe koszty operacyjne, jak również koszty nadzwyczajne, wynikające
z ryzyka wystąpienia uchybień wobec przepisów rozporządzenia i zwiększonych uprawnień organów kontrolnych.
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Kontrola wsparciem jakości zarządzania w organizacji
Control the Quality Support Managed in the Organization

Abstract: In modern times, control is also one of the key elements of the proper functioning of the state and society. Without such an extensive structure, it was difficult to control
the correctness of the tasks and functions of the institution. And hence, maintaining the
appropriate quality of services provided, as well as improving the entire administrative apparatus. Control is therefore an inseparable part of the administration processes. The concept of control has developed in our society during the dynamic development of the national economy. With control, we can meet in every well-ordered human action and is assigned to all spheres of life
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Cel publikacji:
Celem publikacji jest ukazanie kontroli, jako narzędzia, służącego w rozwiązywaniu problemów organizacji w realizacji założonych celów.
Problem badawczy:
Biorąc pod uwagę temat i cel publikacji, problemem badawczym jest – „czy kontrola
w organizacji jest wsparciem poprawności jej funkcjonowania?”

Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc

Hipoteza robocza:
Kontrola w organizacji ma istotny wpływ na jej funkcjonowanie, a doskonalenie procesów kontrolnych przyczyni się do poprawy jakości zarządzania organizacją.
Metody badawcze:
- analizy i syntezy,
- badań literaturowych,
- porównawcza.

Wprowadzenie
Każda organizacja stoi przed koniecznością wykonania coraz szerszej gamy obowiązków,
sprostania wymaganiom stale zmieniających się przepisów prawnych, a także podejmowania właściwych decyzji w świetle konkurencyjnego otoczenia. Dlatego, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować, konieczna jest skuteczna kontrola, której głównym
zadaniem jest efektywne wspomaganie procesu zarządzania jednostką. Umiejętne wykorzystanie elementów kontroli daje możliwość uzyskania wczesnego systemu ostrzegania przez wystąpieniem w jednostce niekorzystnych zjawisk oraz innych niepożądanych
zagrożeń dotyczących naruszenia przepisów. Brak tej wiedzy prowadzi często do działań
nieracjonalnych, dlatego też efektywny system kontroli w jednostce staje się niezbędny
w codziennej pracy kierownictwa. W dalszym toku rozważań niniejszej publikacji kontrolę ujęto jako element wsparcia jakości zarządzania w organizacji, gdyż poprzez kontrolę
dążymy do uporządkowania i udoskonalenia wewnętrznych procesów i zasad postępowania będących podstawą działalności każdej dobrze funkcjonującej organizacji.

Pojęcie kontroli w organizacjach
Termin kontrola pochodzi od francuskiego słowa controle i oznaczał tylko czynności
sprawdzające i weryfikujące. Słowo kontrola występuje w języku powszechnym, prawniczym, potocznym, jak i w publicystyce. Pojęciem kontroli posługują się także inne dziedziny nauki, takie jak zarządzanie czy nauki przyrodnicze, piśmiennictwo. W tradycyjnym rozumieniu pojęcie kontroli, związane jest z działalnością polegającą na sprawdzeniu wykonywanych czynności pod kątem stawianych jej wymogów najczęściej w przepisach obowiązującego prawa. Metodą działania takiej kontroli jest porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, to znaczy, że kontrola sprowadza się do porównania
tego, co jest, a także jak być powinno. Tradycyjna kontrola jest często wykonywana przez
wyspecjalizowanych pracowników w ramach postępowania kontrolnego, w czasie któ-
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rego kontrolowany musi poddać się czynnościom kontrolnym [Chojna-Duch 2010, s. 47].
Taka kontrola nastawiona jest na podejmowanie czynności rewizyjnych i lustracyjnych
oraz reaguje na popełnione błędy, przede wszystkim wyszukiwanie nieprawidłowości
oraz przypadków łamania przepisów prawa i innych procedur. W dzisiejszych czasach widoczne są zmiany w rozumieniu pojęcia kontroli. We współczesnym rozumieniu kontrola definiowana jest jako ogół działań, których celem jest regulowanie czynności i ich korygowanie. Nastawiona jest na osiągniecie określonych rezultatów. Współczesna kontrola powinna zapewniać przede wszystkim w jednostce organizacyjnej zgodność z przepisami prawa. A zatem, należy zauważyć, że nie ma jednej definicji kontroli. Powstają one
wraz ze zmianami w otoczeniu jednostki organizacyjnej, które dostosowują się do jej nowych potrzeb. Prezentowana poniżej tabela 1 ma na celu porównanie definicji kontroli,
która zmieniała się na przełomie lat.
Tabela 1. Zestawienie wybranych definicji terminu „kontrola”
Autor

Definicja kontroli

J. Zimmermann

Kontrola składa się z następujących elementów:
ujawnienia stanu rzeczywistego,
ustalenia stanu obowiązującego,
porównania poziomu wykonania z wyznaczeniami w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności,
wyznaczenia przyczyn stwierdzonej niezgodności [Zimmerman 2008, s. 137].

B.R. Kuc

Systematyczne działanie kierownictwa na rzecz ustanowienia norm efektywności przy planowanych celach, porównania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, ustalania odchyleń i podejmowania wszelkich kroków
potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby organizacji były wykorzystywane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania celów [Kuc 2008, s. 11].

E. Ochendowski

Kontrola to ustalanie, wykrywanie stanu faktycznego, porównanie rzeczywistości z zamierzeniami, sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach [Ochendowski 2004, s. 405].

Z. Dobrowolski

Kontrola pozwala na całościowe spojrzenie na funkcjonowanie kontrolowanego, zamawiającego i dokonanie zarówno wnikliwej analizy, jak i oceny
tego funkcjonowania [Dobrowolski 2003, ss. 46–47].

S. Kałużny

Kontrola to rodzaj działania, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich sprawności [Kałużny
2002, ss. 82–83].

Mały słownik
języka polskiego

Kontrola jest to porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym [SJP
2000, s. 353].
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Autor

Definicja kontroli

K. Wierzbicki

Kontrola jest procesem konfrontowania stanu rzeczywistego ze stanem wymaganym. Rozszerzone pojęcie kontroli to:
określenie wzorca przyjętego za podstawę porównań,
ustalenie stanu rzeczywistego i porównanie go z wzorcem,
zakwalifikowanie zastanego stanu jako prawidłowego lub nieprawidłowego,
ustalenie skutków odstępstwa od obowiązującej normy,
ustalenie przyczyn występujących nieprawidłowości,
wskazanie osób winnych powstania nieprawidłowości [Wierzbicki 2000, s. 150].

R.W. Griffin

Kontrola jest to regulacja działań organizacji w taki sposób, by ułatwić osiąganie celów [Griffin 1998, s. 585].

Koontz O’Donnel

Kontrola to porównanie wykonania z przejętymi normami oraz korygowanie
odchyleń od norm, mające na celu zapewnienie osiągnięcia planowych założeń [Koontz O’Donnel 1969, s. 657].

T. Pszczółowski

Kontrola to porównanie wyniku działania z jego celem po to, by dokonać
oceny prakseologicznej i w przypadku działania powtarzalnego wprowadzić
modyfikacje w odniesieniu do celu lub poszczególnych członków działania
[Pszczółkowski 1978, s. 54].

J. Boć

Kontrola to proces polegający na badaniu zgodności stanu istniejącego ze
stanem postulowanym, pozwalający na ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności [Boć 2007, s. 370].

J. Starościak

Kontrola polega na obserwowaniu, ustalaniu czy wykrywaniu stanu faktycznego, porównywaniu rzeczywistości z zamierzeniami, określanie zjawisk niekorzystnych i sygnalizowanie ich jednostkom kompetentnym o dokonanych
spostrzeżeniach bez decydowania o zmianie kierunku działania jednostki
skontrolowanej [Starościak 1971, s. 356].

K. Adamiecki

Sprawdzenie, czy wykonanie sprawdza się z planem, czy wzorcem [Adamiecki 1970, s. 232].

W. Dawidowicz

Kontrola to działanie polegające na:
zbadaniu istniejącego stanu rzeczy,
zestawieniu tego co istnieje, co przewidują odpowiednie wzorce czy normy
postępowania i sformułowaniu na tej podstawie odpowiedniej oceny,
w przypadku istnienia rozbieżności między stanem istniejącym a pożądanym, na ustaleniu przyczyn tych rozbieżności,
sformułowaniu zaleceń, mających na celu ukazanie sposobu usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez kontrolę [Dawidowicz 1970, ss. 34–35].

Źródło: [Kuc 2009, ss. 32–33].

Wymienione wyżej definicje kontroli są do siebie bardzo zbliżone. Określają ją jako
działanie polegające na porównaniu stanu faktycznego z odpowiednim wzorcem a także podniesienie sprawności ich działania w organizacjach poprzez wskazywanie na nieprawidłowości, ich przyczyny oraz pobudzenie ich do działania. Kontrola, która jest odpowiednio przeprowadzona, pomaga omijać błędy oraz alarmuje o zaistniałych zagro-
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żeniach w danej jednostce. Należy stwierdzić że kontrola jest potrzebna i może wpłynąć
na poprawę funkcjonowania organizacji.
Rodzaje kontroli w organizacjach:
·· kontrola wewnętrzna i zewnętrzna,
·· kontrola inspekcyjna,
·· kontrola funkcjonalna i instytucjonalna, samokontrola,
·· kontrola wstępna, bieżąca i następna,
·· kontrola formalna i merytoryczna,
·· kontrola kompleksowa i problemowa,
·· kontrola pośrednia i bezpośrednia [Krawczyk 2010, ss. 17–18].
Ze względu na zakres objęty kontrolą wyróżnia się:
·· kontrolę formalną (wiarygodność dokumentów),
·· kontrolę kompleksową (całokształt działalności podmiotu kontrolowanego),
·· kontrolę problemową (wykrycie niepożądanych działań i wskazanie środków zaradczych) [Krawczyk 2010, s. 17].
Z uwagi na czas kontroli można wyróżnić trzy rodzaje kontroli:
·· kontrola wstępna (uprzednia) – tzw. kontrola ex ante, której podlega jej zamiar podjęcia pewnej działalności, czy też plan jej realizacji. Polega ona na zapobieganiu niepożądanym lub nielegalnym działaniom, w szczególności analizuje się tu różnego rodzaju weryfikacje projektów umów, porozumień, uzgodnień;
·· kontrola bieżąca (operatywna) – polega na badaniu czynności i operacji w toku ich
wykonania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one zgodnie z obowiązującymi przepisami;
·· kontrola następcza (ostateczna) – tzw. kontrola ex post. Kontroli poddaje się czynności już dokonane, na podstawie dokumentów odzwierciedlających stan wykonanych
czynności. Analiza dokumentów może ustalić czy dotychczasowa działalność jednostki przebiega prawidłowo i zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
Zaletą tej kontroli jest to, że pozwala gruntownie, bez pośpiechu i jakichkolwiek
ograniczeń i opóźnień w działalności bieżącej, ocenić kontrolowane czynności finansowe, wszechstronnie i prawidłowo wyjaśnić wyniki kontroli oraz przygotować obszerny,
dokładnie opracowany materiał do pełnego wykorzystania wyników kontroli i podjęcia czynności pokontrolnych przez organ zarządzający organizacją [Kuc 2002, ss. 46–47].
W praktyce jak i w literaturze podmiotu rozróżnia się jeszcze wiele innych rodzajów
kontroli. Ich podział dokonywany jest ze względu na kryterium podmiotu kontroli, sposób jej prowadzenia, cel i metodę oraz czas jej wykonywania, a także zakres nią objęty.
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Funkcje kontroli w organizacjach
Kierownictwo organizacji wyodrębnia komórki lub stanowiska kontroli, gdy:
·· bieżące informacje otrzymywane przez kierownictwo nie są wystarczające do oceny
i korekty uprzednich decyzji,
·· nie ma pewności czy otrzymywane informacje są prawidłowe,
·· istnieje zagrożenie lub prawdopodobieństwo nieprawidłowości oraz nadużyć [Paczuła 1998, s. 44].
Każda kontrola ma do spełnienia określone funkcje. Ich zakres i rodzaj oddziaływania
uzależniony jest od charakteru i szczebla kontroli. Do funkcji kontroli zaliczamy:
·· sygnalizacyjno-informacyjną,
·· instruktażowo-doradczą,
·· profilaktyczną,
·· korygującą,
·· dydaktyczno-wychowawczą,
·· pobudzającą [Wierzbicki 2000, ss. 25–27].
Kontrola organizacji jest konieczna. Stopień potrzeby jej stosowania w danym przedsiębiorstwie zależy od poziomu przygotowania zawodowego pracowników, ich zaangażowania w pracę i innych czynników. Im wyższe kwalifikacje pracowników, tym bardziej
angażują się w czynności zlecane im przez przełożonych. Jeśli kieruje nimi odpowiedzialność i racjonalność w postepowaniu, kierownictwo może zmniejszyć zakres kontroli do minimum. Dlatego tak ważny w procesie zarządzania jest odpowiedni dobór
pracowników. Przy opracowywaniu sytemu kontrolnego w organizacji należy uprzednio
określić rodzaj środków, których jednostka kontrolna będzie używać, ustalić częstotliwość i charakter jej przeprowadzenia oraz wyznaczyć jej obszar. Zakres kontroli uzależniony jest od celu. Ustalenie jego zasięgu jest jednym z głównych dylematów dla przedsiębiorcy. Korzystniej jest wybrać formę zupełną, lecz biorąc pod uwagę niewielki zasób środków, którymi operują instytucje kontrolne oraz czas pracy pracowników, który nie może być nagminnie przerywany czynnościami kontrolnymi, a także uwzględnienie „obdarowania” ich zaufaniem, czyni ten wybór niekoniecznie odpowiednim. Dlatego kontrola nie obejmuje w całości czynności administracyjnych, lecz zawsze tylko ich
fragment [Ochendowski 2004, ss. 408–409]. Celem każdej kontroli jest odpowiednie wykorzystanie jej funkcji, zgodności działania z odpowiednimi wzorcami, jak również podnoszenie sprawności działania organizacji poprzez wskazywanie nieprawidłowości, źródeł ich powstawania, usuwanie powstałych nieprawidłowości oraz pobudzenia do konstruktywnych działań [Klimas 1985, s. 24]. Bez względu na formę kontroli, czy jest to kontrola nad administracją czy kontrola sprawowana jest przez administrację – wobec samej siebie i tak budzi niepokój. Zazwyczaj kojarzy się z pewnym ograniczeniem swobo-
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dy, wolności i samodzielności. Z jednej strony jest konieczna, z drugiej natomiast jej nadmiar również może wpływać niekorzystnie na działalność i pracowników. Nadmierny zakres kontroli może ograniczać członków organizacji, tj. gasić zapał i kreatywność, co
w ostateczności powoduje spadek sprawności i skuteczności firmy [Kuc 2006, ss. 54–55].
Realizacja wymienionych funkcji w dużej mierze zależy od kontrolerów. Skupienie się na
jednej z tych funkcji, a pominięcie pozostałych sprawia, że zatraca się sens kontroli. Istotne jest, aby osoba kontrolująca była świadoma, że realizowana jest kontrola w celu osiągania, a także wykonywania w sposób umiejętny celów operacyjnych jak i strategicznych organizacji. Organizacja niewykazująca troski o efektywne działania kontrolne nie
zrealizuje założonych celów [Szejniuk 2012, s. 130]. Kontrola istnieje, aby tworzyć wyższą,
lepszą jakość. Jedną z metod w organizacji, która dąży do przeprowadzenia usprawnień
w systemie kontroli jest Total Quality Management (TQM). TQM zajmuje się kompleksowym doskonaleniem zarządzania jakością. Stwierdza wady w procesach i udoskonala go
poprzez wskazywanie metody zapobiegania nieprawidłowościom. Wszyscy członkowie
organizacji są upoważnieni do sprawdzania i ciągłego polepszania swojej pracy. TQM
koncentruje się przede wszystkim na ludziach (pracownikach), którzy są kluczem do sukcesu, gdyż praca w zespole sprzyja ulepszeniu jakości pracy jej członków a także w istotny sposób ich motywuje. Mają na celu zadowolić klientów danego przedsiębiorstwa teraz i w przyszłości [Wawak 1995, ss. 20–22]. TQM ma wpływ na zmianę postaw i metod
poprawy jakości efektywnej kontroli.
Rysunek 1. TQM w organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wawak 1995, s. 26]
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Kontrola pomaga organizacji odnaleźć się w zachodzących zmianach. Wokół każdej
organizacji pojawiają się zmiany tj. rynek, nowa konkurencja, nowe usługi, zasoby jak
i materiały i techniki. Oprócz tego wdrażane są bądź modyfikowane przepisy prawne.
Funkcja kontrolna pokazuje zarządzającym odpowiedni sposób zachowywania się i reakcji w sytuacji nadchodzących bądź już istniejących zmian lub zagrożeń, które oddziałują na jakość realizowanych celów w organizacji. Prawidłowo uformowany i rozwinięty
system kontroli pozwala menadżerom przewidywać reformy na rynku, przemiany, sposoby działania, pomaga w ich monitoringu oraz w szybkiej reakcji na ewentualne nieprawidłowości.
Kontrolę przeprowadza się w celu unikania błędów. Należy pamiętać, że pracownicy
to tylko ludzie i każdemu zdarza się podejmować niewłaściwe decyzje, kupić niewłaściwe części czy nietrafnie zdiagnozować problem. Kontrola pomaga przedsiębiorcom odnaleźć nieprawidłowości przed wystąpieniem możliwości braków. Kontrola przyczynia
się do przyspieszania cykli, tj. projektowania, wprowadzania nowych produktów i usług
oraz dostarczania ich do klienta. We współczesnej rzeczywistości klient spodziewa się jakości, szybkości, a także wyrobów specjalnie przygotowanych, a przede wszystkim zaspokajających jego potrzeby. Na rynku przetrwają te organizacje, które spełnią oczekiwania klientów [Saunders 2002, ss. 23–25].

Kryteria ocen kontrolnych
Kryteria kontrolne to mierniki, według których dokonuje się ocen działalności kontrolnej. Podmiot kontrolujący jest zobowiązany do posługiwania się nim. Z reguły są to: legalność, celowość, gospodarność, rzetelność i sprawność. Są one stosowane najczęściej.
Przepisy stosowane w Polsce warunkują istnienie również: zgodności z polityką rządu,
prawidłowości dokonywania określonych czynności, uwzględnianie interesu ogólnego,
respektowanie praw i interesów jednostki, które rzadziej znajdują swoje odbicie w praktyce. Stosowane kryteria:
·· kryterium legalności – analiza kontrolowanej działalności pod kątem legalności
oznacza zbadanie przedsiębiorstwa odnośnie jej zgodności z obecnym prawem, czy
miało miejsce jego naruszenie. Odnosi się to do prawa ustrojowego, proceduralnego
i materialnego. Z innej zaś perspektywy, legalność oznacza występowanie przepisów
prawnych odnoszących się do działalności bądź stanu. Kryteria kontrolne mogą istnieć tylko i wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa. Można więc stwierdzić,
że wszystkie kryteria są podległe jednemu – legalności działania [Jagielski 2006, s. 49];
·· kryterium gospodarności – polega na odpowiednim, racjonalnym oraz celowym zarządzaniu funduszami w czasie prowadzenia kontrolowanej działalności oraz udoskonaleniu zabiegów organizacyjnych, które zostały zastosowane w jej trakcie, jak rów-
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nież poddaje ocenie osiągnięte wyniki, biorąc pod uwagę poniesione koszty. Można
powiedzieć, że bada czy sposób postepowania działalności odpowiada teorii racjonalności gospodarowania, zatem kryterium ekonomiczności to zestawienie produkcji do
nakładów [Kuc 2009, ss. 53–54];
·· kryterium celowości – nazywana również kryterium skuteczności – w węższym znaczeniu ocenia czy dany podmiot gospodarczy prowadzi swoją działalność tak, aby
uzyskać zamiary i cele, do których dąży. Istotne jest aby posługiwać się właściwymi,
najodpowiedniejszymi metodami, które pomogą w ich zdobyciu [Kuc 2009, s. 54];
·· kryterium rzetelności – z perspektywy rzetelności kontrolowanie organizacji może
znaczyć ocenę czy jest ona skrupulatnie, odpowiedzialnie oraz właściwie zarządzana. Zasada ta wykorzystywana jest zarówno w kontroli wewnętrznej, jak i zewnętrznej przy badaniu dokumentów, rejestrów, całokształtu prac sprawozdawczości finansowej. Opierając się na nich, osoba bądź zespół kontrolujący bada rzeczywisty stan
oraz autentyczność poprawności funkcjonowania organizacji [Wierzbicki 2000, s. 150];
·· kryterium sprawności – polega na umiejętności podporządkowania struktury organizacyjnej i działań do bieżących potrzeb, tak aby były one zgodne z obowiązującymi zasadami; zadania jak i cele, którymi organizacja się kieruje są zmienne, gdyż dopasowują się do warunków panujących na rynku, popytu i podaży, konkurencji, dlatego
sprawność to także elastyczność w podejmowaniu działań kontrolnych.
Spośród wszystkich zaprezentowanych powyżej kryteriów, pomimo, iż legalność
jest uważana za najistotniejszą, nie należy traktować marginalnie gospodarności, celowości i rzetelności. Wszystkie zasady powinny wzajemnie się uzupełniać, bezkonfliktowo współdziałać, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń. Są one istotnym elementem
kontroli, służą powiększeniu oraz sprecyzowaniu jej zakładanej funkcji. Wydaje się, że
kryteria ocen kontrolnych spełniają warunki odnośnie zapotrzebowania, wymogów,
a także skłonności i ukierunkowania nowoczesnej kontroli, przede wszystkim jeżeli mowa jest o kontroli administracji publicznej, która jest dziedziną szczególnie dynamicznie rozwijającą się [Jagielski 2006, ss. 51–52]. Każda kontrola winna być zintegrowanym procesem w bieżącej działalności organizacji i zbiorem czynności wykonywanych
przez organizację zarządzającą, najwyższe kierownictwo, niektórych pracowników oraz
głównie pion finansowy, którzy tworzą zintegrowany system kontroli w organizacji.

Zakończenie
Zarządzanie organizacją wymaga od kierownictwa ciągłego doskonalenia procesu oraz
narzędzi zarządzania, które wpływają na poprawność gospodarowania posiadanymi zasobami, a także na poprawę jakości funkcjonowania organizacji w danym otoczeniu.
Ważne jest zatem wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania, które umożliwią
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monitorowanie i ocenę najważniejszych zdarzeń w organizacji. Jednym z ważniejszych
obecnie takich instrumentów jest kontrola. Kontrola nie należy do procesów za którymi
się tęskni, gdyż nikt nie lubi być ocenianym, zatem jest ona nieodłącznym elementem
w życiu człowieka, a w szczególności pracownika. Kontrola niezależnie w jakiej formie
występuje prowadzona jest z korzyścią dla przedsiębiorcy, jak i osób zatrudnionych w
danej organizacji. Brak wiedzy na temat czynności kontrolnych przeszkadza w pełnym
wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą ten proces. W konkluzji można stwierdzić, że stosowanie kontroli jest potrzebą każdej organizacji, gdyż wspomaga kierownictwo (zarządzających) w poprawnym zarządzaniu. Poprzez analizę wyników kontroli kierownictwo organizacji ma obiektywny obraz jej funkcjonowania, a zatem ma możliwość
podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych w myśl zasady – ciągle doskonalimy, zawsze korygujemy i nieustannie zapobiegamy.
Wnioski końcowe:
1. postawiona hipoteza potwierdziła się – kontrola w organizacji ma istotny wpływ
na jej funkcjonowanie, a doskonalenie procesów kontrolnych przyczyni się do poprawy jakości zarządzania organizacją;
2. każda organizacja powinna w sposób rzetelny analizować wyniki każdej kontroli
w celu podejmowania odpowiednich kroków zaradczych (naprawczych);
3. dokumenty organizacyjne regulujące tok funkcjonowania organizacji winny
być systematycznie aktualizowane (nowelizowane) ze wzglądu na dynamikę zmian
w funkcjonowaniu organizacji, tak w otoczeniu bliższym, jak i dalszym.
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The judgement of 14 June 2017 in Case C-610/15 (“Judgement”) STICHTING BREIN (a
foundation governed by Dutch law which combats illegal exploitation of works protected by copyrights and related rights, and safeguards the interests of copyright holders) vs.
ZIGGO BV, XS4ALL INTERNET BV (internet access providers) of the Court of Justice of the
European Union (“CJEU”) was handed down in the wake of the request for a preliminary
ruling submitted by the Supreme Court of the Netherlands (“Supreme Court”) in accordance with Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union” (CJEU,
case C-610/15, Stuchting Brein v. Ziggo BV and XS4All Internet BV, ECLI:EU:C:2017:456 and
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 202/01, 07.06.2016).
Said request for a preliminary ruling received by the CJEU on 18 November 2015 was
justified by the Supreme Court in the following terms: the previous CJEU jurisprudence
falls short of providing clear guidance on whether the on-line sharing platform THE PIRATE BAY (“TPB” or “platform”) makes protected works available to the public within
the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of
the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and
related rights in the information society [OJ L 167, 22.6.2001, p. 10; “Copyright Directive”]. The Supreme Court noted that the national proceedings helped establish, first, that
through the intervention of TPB protected works were available to the public without
the right holders’ consent and, second, that subscribers to ZIGGO and XS4ALL INTERNET
services, through TPB, made protected works available without the right holders’ consent and thus infringed the copyright and related rights of those right holders.
It should also be noted that the burden of liability has been shifted from the internet
providers to TPB. As it will be further discussed later on, one could not help but notice
that both the Supreme Court and the CJEU specifically selected TPB from among all information society service providers and – instead of considering liability of intermediaries within the meaning of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market [“Directive on electronic commerce”;
the “Electronic Commerce Directive”] – decided to establish grounds for primary liability of the infringer under the Copyright Directive.
To return to the main issue of this article, it needs to be added that after admission of
the request for a preliminary ruling, the CJEU had to decide whether the notion of “communication to the public” within the meaning stipulated by Article 3(1) Copyright Directive is to be interpreted so as to cover – in circumstances such as those at issue in the
main proceedings – the making available and management on the internet of a sharing
platform which, by means of indexation of metadata relating to protected works and the
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provision of a search engine, allows users of that platform to locate those works and to
share them in the context of a peer-to-peer network.
It needs to be noted that the CJEU put aside the considerations related to the liability of intermediary service providers as provided for in the Electronic Commerce Directive. It may seem surprising, given that the main proceedings were brought against internet access providers and the request for a preliminary ruling concerned the platform
which has virtually all the makings of a hosting provider as defined in Article 14(1) Electronic Commerce Directive. Moreover, Advocate General Maciej Szpunar referred to the
provisions of the Electronic Commerce Directive while considering potential liability of
TPB for storing illegal information in his opinion on the subject matter (“Opinion”). In
particular, he stressed that “a site such as TPB might come into the category of providers
of hosting services, whose liability for the information stored is, in principle, excluded
under Article 14(1) of Directive 2000/31. That immunity is in effect conditional. It is granted only if the provider had no knowledge of the illegal nature of the information stored or of the activity being carried using that information, and on condition that, once it
has been alerted to that illegality, it acts expeditiously to remove the information in question or disable access to that information. If the intermediary provider does not comply with those conditions, that is to say, if it had knowledge that the information stored
was illegal but did not act to remove it or disable access to it, that provider may be held
indirectly liable for that information” [see: recitals 67 and 68 of the Opinion].
It is worth adding that the Opinion was more profound in terms of technical details of peer-to-peer networks, the BitTorrent protocol and torrent files. Maciej Szpunar’s
reasoning can be summarised as follows: the role played by websites such as TPB in file-sharing on peer-to-peer networks is crucial and, as per recitals 26 and 27 of the Opinion, such sites “provide not only a search engine but also, as in the case of TPB, indexes
of the works contained in those files classified in various categories, for example, ‘100
best’ or ‘the latest’. So it is not even necessary to look for a particular work, it is sufficient
to choose from those on offer, as in the catalogue of a library (or rather an audio or video collection, since it is mainly music and films). Those sites also often provide additional information, inter alia on the estimated download time and the number of active ‘seeders’ and ‘leechers’ for a particular file. Although, as the defendants in the main proceedings contend, it is therefore theoretically possible to find files offered for sharing on
a peer-to-peer network without using a site like TPB, in practice, the search for such files generally leads to such a site or a site aggregating data from several peer-to-peer networks. The role of websites such as TPB is therefore practically unavoidable in the operation of those networks, in any event for the average internet user.”
This article, on the one hand – following the footsteps of the CJEU in the Judgement
– will be somewhat restrained on technical issues and, on the other hand – embracing
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the approach of the Advocate General calling for the recognition of the Electronic Commerce Directive in the scheme of things – will discuss the reasons why the CJEU has rejected the protection afforded to hosting services providers forthwith and established
TPB’s primary liability based on Article 3(1) Copyright Directive. Our goal is to consider
the relation between liability as stipulated by the Copyright Directive and the premises
excluding liability based on the Electronic Commerce Directive, as well as to reanimate
the issue of search service providers’ liability.
First of all, Article 3(1) Copyright Directive needs to be cited in order to figure out
where the source of liability of an entity lacking a sufficient title to protected works lies.
The provision states that “Member States shall provide authors with the exclusive right
to authorise or prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that
members of the public may access them from a place and at a time individually chosen
by them.” This right needs to be interpreted in the context of recitals 9 and 10 of the Copyright Directive which stipulate that the directive is supposed to provide authors with
a high level of protection and guarantee an appropriate reward for the use of their work,
especially in case of communication to the public (which should be understood in the
broad sense). The broad – that is taking account of a number of individual factors and
relations between them, including the unavoidable role of the users and the intended
purpose of their actions – interpretation constituted a solid basis for attaching liability to
TPB based on Article 3(1) Copyright Directive.
It needs to be noted here that the CJEU reaffirmed its jurisprudence as regards the
understanding of the right of communication to the public of works and right of making
available to the public other subject matter. The CJEU referred to its case-law in cases
SVENSSON, C-466/12 [OJ C 93 29.3.2014, p. 12], BESTWATER INTERNATIONAL, C-348/13
[OJ C, 19.1.2015, p. 10], GS MEDIA, C‑160/15 [OJ C 402, 31.10.2016, p. 7] and STICHTING
BREIN, C-527/15 [OJ C 195, 19.6.2017, p. 2] in order to show that, generally, all actions in
which the user knowingly provides their clients with access to protected works may be
considered “communication to the public” pursuant to Article 3(1) Copyright Directive.
Moreover, the CJEU confirmed that the communication to the public being an issue in
the main proceedings covers all users of the platform, who can, at any moment and at
the same time, get access to protected works shared on the platform. Therefore, such a
sharing involves an indeterminate number of potential recipients and constitutes “communication to the public” pursuant to Article 3(1) Copyright Directive. Furthermore, the
CJEU found that in the circumstances of the national case the works of authorship were
released to a “new public” which finding completed the factual basis for establishing liability for infringement of exclusive rights provided by Article 3(1) Copyright Directive.
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Approaching the closing of the main thread in the Judgement, the CJEU stated as
follows: “the operators of the on-line sharing platform TPB cannot be considered to be
making a ‘mere provision’ of physical facilities for enabling or making a communication,
within the meaning of recital 27 of DIS. It is clear from the order for reference that that
platform indexes torrent files in such a way that the works to which the torrent files refer may be easily located and downloaded by the users of that sharing platform. Moreover, it is clear from the observations submitted to the Court that, in addition to a search
engine, the on-line sharing platform TPB offers an index classifying the works under different categories, based on the type of the works, their genre or their popularity, within
which the works made available are divided, with the platform’s operators checking to
ensure that a work has been placed in the appropriate category. In addition, those operators delete obsolete or faulty torrent files and actively filter some content” [see: recital 38 of the Judgement].
The CJEU noted that the works made available to the users of the on-line sharing
platform TPB had been placed on-line on that platform not by the platform operators
but by its users [see: recital 36 of the Judgement]. In recital 45, the CJEU mentioned that
the operators of the on-line sharing platform TPB could not have been unaware that this
platform provided access to works published without the right holders’ consent. The
CJEU stated that: “those operators, by making available and managing an on-line sharing platform such as that at issue in the main proceedings, intervene, with full knowledge of the consequences of their conduct, to provide access to protected works, by indexing on that platform torrent files which allow users of the platform to locate those
works and to share them within the context of a peer-to-peer network [see: recital 36 of
the Judgement].
The CJEU did not arrive at the same conclusion as the Advocate General, who said:
“The site’s operator must have actual knowledge of the facts. That is so, inter alia, in a situation where that operator has been expressly alerted by the right holder of the illegal
nature of the information appearing on the site. It would not therefore be appropriate to
apply to such a site a presumption of knowledge of the facts similar to that established
by the Court in its judgement in GS Media in the case of persons who had posted a hyperlink for profit. Such a presumption would amount to imposing on operators of indexing sites of peer-to-peer networks, which normally operate for profit, a general obligation to monitor the indexed content” [see: Recital 52 of the Advocate General’s Opinion].
In Recital 54 of his Opinion, Maciej Szpunar emphasised that: “the operator of a website makes it possible, by indexing them and providing a search engine, to find files containing works protected by copyright which are offered for sharing on a peer-to-peer network, constitutes a communication to the public within the meaning of Article 3(1) of
Directive 2001/29, if that operator is aware of the fact that a work is made available on
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the network without the consent of the copyright holders and does not take action in
order to make access to that work impossible.” Therefore, it seems that the CJEU has decided that lack of TPB’s knowledge does not release it from liability based on Article 3(1)
Copyright Directive.
At the same time the CJEU reached a point where, in our opinion, it should have considered exclusion from liability on the basis of the Electronic Commerce Directive. The
attribution of liability to TPB based on Article 3(1) in connection with recital 27 of the Copyright Directive demanded that the CJEU consider liability and exclusions therefrom as
stipulated for information society service providers by the Electronic Commerce Directive. An example of such a consideration may be found in the CJEU’s Judgement of 23
March 2010 in Joined Cases C-236/08 to C-238/08 [GOOGLE FRANCE, OJ C 134, 22.5.2010, pp. 2–3].
Recital 42 of the Electronic Commerce Directive provides that exemptions from liability established in that Directive cover only cases where the activity of the information
society service provider is “of a mere technical, automatic and passive” nature, which
implies that that service provider “has neither knowledge of nor control over the information which is transmitted or stored” [see: recital 113 in GOOGLE FRANCE]. In GOOGLE
FRANCE, the CJEU contended that “in order to establish whether the liability of a referencing service provider may be limited under Article 14 of Directive 2000/31, it is necessary to examine whether the role played by that service provider is neutral, in the sense
that its conduct is merely technical, automatic and passive, pointing to a lack of knowledge or control of the data which it stores.” The CJEU established that “with the help of
software which it has developed, Google processes the data entered by advertisers and
the resulting display of the ads is made under conditions which Google controls. Thus,
Google determines the order of display according to, inter alia, the remuneration paid by
the advertisers” [see: recital 115 in GOOGLE FRANCE].
In the grounds for the judgment in GOOGLE FRANCE, the CJEU stated that: “the facts
that the referencing service is subject to payment, that Google sets the payment terms
or that it provides general information to its clients cannot have the effect of depriving
Google of the exemptions from liability provided for in Directive 2000/31. Likewise, concordance between the keyword selected and the search term entered by an internet
user is not sufficient of itself to justify the view that Google has knowledge of, or control
over, the data entered into its system by advertisers and stored in memory on its server.
By contrast, in the context of the examination referred to in paragraph 114 of the present
judgment, the role played by Google in the drafting of the commercial message which
accompanies the advertising link or in the establishment or selection of keywords is relevant” [see: recitals 116-118 in GOOGLE FRANCE].
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Consequently, the CJEU concluded that only full knowledge about illegal information or activities related to such information might deprive Google of the protection provided by the Electronic Commerce Directive.
The above excerpts cited from the judgement in GOOGLE FRANCE are in line with
the Opinion formulated by Advocate General Maciej Szpunar who stated: “Users, by installing on their computers and starting the sharing software (the BitTorrent client), and
providing TPB with the torrents that allow the files present on their computers to be traced, and by leaving those computers on so that they can remain active on the network,
are intentionally making the works in their possession available to other users of the network. However, those works would not be accessible and the operation of the network
would not be possible, or would at any rate be much more complex and its use less efficient, without sites such as TPB, which enable works to be found and accessed. The operators of those sites therefore arrange the system which enables users to access works
that are made available by other users. Their role may therefore be regarded as necessary. It is true that such a site merely indexes the content that is present on the peer-to-peer network, that is to say the metadata relating to works that are offered for sharing by
users of the network. The operator of the site therefore has, in principle, no influence
over the appearance of a given work on that network. It is only an intermediary which
enables users to share the content on a peer-to-peer basis. Therefore, the decisive role
in the communication to the public of a given work cannot be attributed to it if it is unaware that the work has been made available illegally or if, once it has been made aware of the illegality, it acts in good faith to rectify the matter. However, from the moment
that operator has knowledge of the fact that making available took place in breach of
copyright and does not take action to render access to the work in question impossible,
its conduct may be regarded as being intended to allow, expressly, the continuation of
the illegal making available of that work and, hence, as an intentional action” [see: recitals 49–51 of the Opinion].
Nonetheless, the CJEU decided that the term “communication to the public” within
the meaning stipulated by Article 3 Copyright Directive is to be interpreted as meaning
that in circumstances such as those at issue in the main proceedings covers making available and management, on the internet, of a sharing platform which, by means of indexation of metadata relating to protected works and the provision of a search engine, allows users of that platform to locate those works and to share them in the context of a
peer-to-peer network.
The comparison of the herein discussed Judgement with the judgement in GOOGLE
FRANCE shows an especially important issue, which is all the more significant if we consider the wording of the exemption of liability of hosting services providers introduced
into Polish law in implementing the Electronic Commerce Directive. Namely, the issue
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concerns the level and source of TPB’s knowledge on the illegal nature of the activity or
information shared by its users, which could exclude protection stipulated by Article 14
Electronic Commerce Directive (and its implementation into national laws). Therefore, it
seems that the mere knowledge on the part of profit-making sharing platforms about
the illegal nature of activities or information shared by its users is sufficient to establish
liability pursuant to the Copyright Directive. This makes it even more important that the
liability as stipulated by the Electronic Commerce Directive is reconsidered, taking into
account the case law and the proposed EU legal acts.
Moreover, the classification of files shared on the peer-to-peer network constitutes
another important factor. Although this article should refrain from discussing technical
details, as it is authored by lawyers and not by IT experts, some information needs to be
mentioned, and more importantly, a question has to be asked as to what is shared in a
peer-to-peer network. Are they works of authorship or parts of such works, or rather other elements which cannot be described as works? The answer to such a question could
seemingly determine whether sharing such data constitute an infringement of rights
in a “work of authorship” and, by extension, cause liability for copyright infringement.
While discussing the technical aspects, it needs to be noted that sharing of files within
the peer-to-peer network does not mean that the file is shared partially, but in bit strings
which are, in general, unusable until the entire file is shared [vide: Chwalba 2008, from
page 19 onwards]. It must also be noted that the newest upgrades in this field aim at
changing that situation and enabling the files to be accessed during their download (e.g.
streaming during downloading. Therefore, the working and rational assumption would
be that such situations would be common, since peer-to-peer networks are intended
for searching files which are not in the possession of the user in their entirety. Moreover,
one has to remember that the user of sharing software enabling using the network has
the possibility to disable sharing of the downloaded file or to slow down the upload so
the sharing of the file becomes impossible. In view of the above, it needs to be considered whether sharing bites, when the user is not in the possession of the complete work
and is not sharing it in a peer-to-peer network, can be classified as an action infringing
Article 3(1) Copyright Directive. The binary number system is not a human creation and
therefore cannot be classified as a work. Moreover, separate bits cannot be described as
individual or original. However, these issues are not discussed by the CJEU in the Judgement which assumes that file-sharing on peer-to-peer networks involves works or their
fragments which are protected.
To conclude, it seems that the CJEU again used the principle of “effet utile” over literal interpretation. The aim was to attribute liability to operators of p2p networks and this
objective was placed before considering the nature of shared file fragments or exemp-
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tions from liability based on the Electronic Commerce Directive. Therefore, the classification of fragments of works shared in peer-to-peer networks is still not decided by EU law.
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Ustawa Prawo przedsiębiorców – rewolucja
czy ewolucja?
Act Law of Entrepreneurs – the Revolution or the Evolution?

Abstract: In this article Authors analysed three regulations of the Act Law of entrepreneurs,
determined as innovative and giving right to entrepreneurs conditions of the conducting
business activities and activities: “Reduction for the start”, not-registered activity and the
principle of the full freedom of the conducting business activities. Above issues were analysed under the angle of establishing, whether they have innovative character, whether also
constitute the reception of legal, known already answers for Polish legal system.
Key words: Law, entrepreneurship, business activity

Wstęp
Ustawa Prawo przedsiębiorców, uchwalona w dniu 6 marca 2018 r. [Dz. U. z 2018 r., poz.
646] jest elementem legislacyjnym rządowego programu Konstytucja Biznesu [www.biznes.gov.pl], mającego stanowić pakiet systemowych rozwiązań prawnych, będących
kompleksowym zbiorem aktów prawnych dotyczących działalności przedsiębiorców na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W ustawie Prawo przedsiębiorców ustawodawca zaproponował kilka nowatorskich
regulacji, mających w założeniu prawodawcy stanowić swoiste ułatwienie dla przedsię-
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biorców podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Czy jednak
zaproponowane w ustawie rozwiązania są w istocie rozwiązaniami nowatorskimi? Czy
są one znane z innych aktów prawnych uchwalonych w przeszłości?
W niniejszym artykule Autorzy poddali analizie trzy flagowe regulacje przedmiotowej ustawy, określane jako nowatorskie i mające w sposób znaczący poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności: „Ulgę na start”, działalność
nierejestrowaną oraz zasadę pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
Autorzy przeanalizowali powyższe zagadnienia, ustalając, czy mają one charakter innowacyjny, czy też stanowią recepcję rozwiązań prawnych, znanych już polskiemu systemowi prawnemu.

Ulga na start
Ulga na start uregulowana została w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców i w założeniu autorów projektu ustawy stanowi zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez
okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Uzasadnienie projektu przedstawia ulgę na start jako szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla osób fizycznych, które rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub przedsiębiorców, którzy po upływie dłuższego czasu znów podejmują działalność gospodarczą.
Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy [www.sejm.gov.pl], określony
w niej okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez osobę fizyczną
działalności gospodarczej, tj. od daty faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana
z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.
Z „Ulgi na start” może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:
·· podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub
·· podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
·· nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed
dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i
·· nie podlega ubezpieczeniu na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Przedsiębiorca, który nie chce korzystać z ulgi na start, może z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych [Prawo przedsiębiorców art.
18 ust. 2].
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Ustawodawca nie wskazuje tego wprost, ale z brzmienia przepisu art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców wynika, że ulga dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. A zatem już literalne rozumienie przepisu pozwala na ustalenie, że ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli więc przedsiębiorca skorzysta z ulgi na start, nie
musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale – wobec braku objęcia zakresem wyłączenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – ma obowiązek zarejestrować
się do ubezpieczenia zdrowotnego i co miesiąc opłacać składki na to ubezpieczenie.
Z uzasadnienia projektu ustawy jasno wynika, że nieopłacanie przez przedsiębiorcę
składek przez okres korzystania z ulgi spowoduje brak prawa do świadczeń za ten okres
w przyszłości, a stosowanie ulgi na start stanowi alternatywę dla tradycyjnego systemu
ponoszenia kosztów ubezpieczeń społecznych oraz zależy wyłącznie od woli przedsiębiorcy.
Do chwili wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców początkujący przedsiębiorca ponosił wszystkie obciążenia publicznoprawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ewentualnie mógł skorzystać z uprawnienia do naliczenia składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty przez siebie zadeklarowanej, nie niższej
jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, a z uprawnienia tego mógł korzystać przez
okres pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zwane powszechnie „małym ZUSem”, uprawnienie to nie dotyczyło osób, które:
·· prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
·· wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim
roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Uprawnienie to wynikało i w dalszym ciągu wynika z przepisu art. 18a ust. 1 i 2 Ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.], który został
wprowadzony do obrotu prawnego na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr
150, poz. 1248].
Po upływie pełnych 6 miesięcy od dnia skorzystania z ulgi na start, przedsiębiorca uprawniony jest do skorzystania z innej ulgi, tzw. „małego ZUSu”. W przypadku takiego przedsiębiorcy bieg 24-miesięcznego okresu dla „małego ZUSu” rozpoczyna się
w dniu objęcia przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi. Z „małego ZUSu” skorzystać może również przedsiębiorca, który zrezygnował z korzystania z ulgi na start.
W tym przypadku także bieg okresu 24 miesięcy rozpocznie się w dniu objęcia przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi [Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
art. 18a ust. 3].
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Działalność nierejestrowana
Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności wpisu do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgodnie z regulacjami przedmiotowej ustawy działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły [Prawo przedsiębiorców, art. 3]. Nie stanowi jednak działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia [Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn.
zm.] i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej
[Prawo przedsiębiorców, art. 3]. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 Ustawy o rachunkowości przychód należy rozumieć jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu lub
zmniejszenia kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli [Dz. U. z 2018 r., poz. 395].
Działalność nieewidencjonowana została zdefiniowana poprzez 3 przesłanki:
·· podmiotową – działalność jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną, z wyłączeniem działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej,
·· przychodową – przychód należny z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
·· formalną – przez 60 ostatnich miesięcy nie była wykonywana działalność gospodarcza [Szulczewski, www.pit.pl].
Ustawodawca nie sprecyzował, czy formalny wymóg niewykonywania działalności gospodarczej przez 60 miesięcy przez osobę wykonującą działalność niepodlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, w praktyce oznaczać ma, iż osoba taka nie może być wpisana do Ewidencji w sposób formalny,
czy też nie może wykonywać działalności gospodarczej w sposób czynny (a zatem, czy
może posiadać zawieszoną działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 60 miesięcy przed dniem podjęcia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej). Brzmienie
przepisu art. 5 ust. 1 przedmiotowej ustawy nie wyklucza jednak możliwości przyjęcia,
iż warunek ten spełniony będzie zarówno przez osobę wykonującą działalność nieewidencjonowaną, która nie była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji, jak i przez osobę,
która była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji, ale nie wykonywała faktycznie aktywnej działalności gospodarczej. Powyższe wynika także z faktu, iż zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawodawca rozróżnia terminy
„wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” oraz „wyko-
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nujący działalność gospodarczą” i nie stosuje ich zamiennie. Gdyby zatem ustawodawca zmierzał do objęcia zakresem regulacji osób niewykonujących faktycznie działalności
gospodarczej, a jedynie wpisanych formalnie do Centralnej Ewidencji, jako warunek wyłączający skorzystanie z uprawnienia stypizowanego w treści art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo
przedsiębiorców wskazałby właśnie wpis do Centralnej Ewidencji, a nie wykonywanie
działalności gospodarczej – który to wymóg na charakter materialny, a nie formalny.
Rozróżnienie takie wynika również z przepisu art. 195 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej [Dz. U. z 2018 r., poz. 650]. Zgodnie z treścią tejże regulacji „Przepis art. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się również do działalności wykonywanej przez
osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 1 ust. 1, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1 ust. 1, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem
wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą”.
Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie zostanie uznana za przedsiębiorcę
w świetle przepisów publicznoprawnych [Prawo przedsiębiorców, uzasadnienie, s. 20], a zatem nie podlega konieczności wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestracji czy obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, wypadkowe. Jednak osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu czynności prawnej
dokonanej z udziałem tej osoby. Mając na uwadze, że przepis art. 5 ust. 1 analizowanej
ustawy nie traktuje tej osoby jako przedsiębiorcy, odpowiedzialność jej wynika wyłącznie z regulacji Kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.] nie zaś z przepisów o szczególnych zasadach sprzedaży z udziałem konsumentów [Dz. U. Nr 141, poz.
1176 z późn. zm.].
Działalność nieewidencjonowana ma zastosowanie do niemal każdego przedmiotu
działalności. Z przywileju tego wykluczone zostały jedynie działalności wymagające zezwoleń, koncesji lub licencji – co wynika z art. 44 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, uzyskanie miesięcznego przychodu wyższego od połowy minimalnego wynagrodzenia oznacza, że działalność nieewidencjonowana staje się automatycznie działalnością gospodarczą. Począwszy od
dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicznej wartości przychodu, osoba prowadząca dotychczas działalność nierejestrowaną ma obowiązek złożenia w ciągu 7 dni
wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konstrukcja prawna działalności nieewidencjonowanej nie jest jednak nowością
w polskim prawie gospodarczym. W Ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności go-
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spodarczej [Dz. U. Nr 41 poz. 324], popularnie zwanej ustawą Wilczka (minister przemysłu w latach 1988–1989), w przepisie art. 8 widniał zapis, że podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej wymaga
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z wyłączeniem art. 9–11 tejże ustawy.
Z art. 9 ust. 1 i 2 wynikało natomiast, że nie wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej działalność prowadzona osobiście przez osobę fizyczną, jeżeli jest to jej
działalność stanowiąca dodatkowe źródło dochodu, a przedmiotem tej działalności jest:
·· wytwarzanie przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz
rękodzieła ludowego i artystycznego,
·· naprawy i konserwacje przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz mieszkań, a także wykonywanie innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzonych,
·· czynnościhandlowepolegającenasprzedażynieprzetworzonychproduktówrolnych,ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, runa leśnego,
owoców leśnych, posiłków domowych, a także przedmiotów użytku osobistego, domowego
i gospodarskiego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.
Przepis art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności gospodarczej, podobnie jak przepis art. 5 ust. 1
Ustawy Prawo przedsiębiorców, wskazuje przesłanki do prowadzenia działalności nierejestrowanej w ewidencjach służących ewidencjonowaniu przedsiębiorców. O ile zakres i rodzaj przesłaneknieistnieniaobowiązkurejestrowegojestwobuaktachróżny,otyleideaicelsąjednakowe
i zbieżne. Nie można bowiem mieć wątpliwości, że zarówno w przypadku ustawy Wilczka, jak
i Ustawy Prawo przedsiębiorców, nadrzędnym celem jest aktywizacja przedsiębiorców,
a w przypadku osób wykonujących działalność o niewielkiej przychodowości (Ustawa
Prawo przedsiębiorców) czy też wykonujących określone rodzaje działalności (Ustawa
o działalności gospodarczej) – minimalizowanie poziomu zbędnego obciążenia procedurami rejestrowymi czy składkami ubezpieczeniowymi w ramach obowiązkowych dla
przedsiębiorców ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, rentowego, chorobowego.

Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, została uregulowana w Ustawie Prawo przedsiębiorców. Regulacja ta stanowi, iż „przedsiębiorca może podejmować
wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca zobowiązany jest do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa” [Prawo przedsiębiorców, art. 8]. Oznacza to, że w obszarach, które nie są uregulowane prawem, przedsiębiorca posiada swobodę kształtowania swojego działania, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów, w tym przedsiębiorców. Każdy przed-
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siębiorca posiada wolność wykonywania działalności gospodarczej, a administracja nie
może ograniczać tej swobody bez jednoznacznej podstawy prawnej. Z uzasadnienia projektu ustawy jasno wynika, iż nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku określonego zachowania, konkretnego działania bądź zakazu podjęcia danego działania może wynikać
wyłącznie z przepisów prawa [Prawo przedsiębiorców, uzasadnienie, s. 26]. Innymi słowy,
sankcja może zostać nałożona na przedsiębiorcę jedynie za złamanie zakazu lub nakazu
określonego zachowania. Skoro działania nie są prawnie zakazane, przedsiębiorca może
je podejmować bez ryzyka odpowiedzialności, bez obaw, że zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje prawne.
Zasada, według której w obszarach nieuregulowanych prawem przedsiębiorca dysponuje swobodą wyboru celów i środków swego działania, wydaje się zachęcać do znajdowania przez przedsiębiorców luk prawnych i wykorzystywania ich w celu uzyskania
przewagi konkurencyjnej. Co prawda zastrzega się, iż przedsiębiorca nie może przy tym
naruszać praw i wolności innych podmiotów, ale jedynie w obszarze, w jakim prawa te
i wolności chronione są normami moralnymi, ewentualnie klauzulą dobrych obyczajów
[Mokrysz-Olszyńska, s. 130].
W Ustawie Prawo przedsiębiorców ustawodawca wprowadza znaną już systemowi
prawa prywatnego zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – zapis odnoszący się do tej zasady widniał we wspomnianej już ustawie Wilczka. Artykuł 4 ustawy Wilczka brzmiał: „Podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione” [Migała, s. 7-8]. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest wyjątkiem od zasady swobody wykonywania przedsięwzięć gospodarczych i nastąpić może wyłącznie na
podstawie i w granicach prawa. Możliwość taka wynika bezpośrednio z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest możliwe tylko w drodze ustawy i ze względu na interes publiczny [Dz. U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.].
Działalność gospodarcza nie jest nakazana ani zakazana przez polskie prawo. Oznacza to, że podjęcie i prowadzenie jej zależne jest wyłącznie od woli podmiotu. Jednak
warunkiem koniecznym musi być swoboda, która odgrywa bardzo ważną rolę na każdym etapie działalności – zaczynając od jej podjęcia, aż do zakończenia. Poprzez swobodę działalności gospodarczej należy rozumieć: swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności, swobodę konkurowania z innymi podmiotami gospodarczymi, swobodę w zakresie zbywania towarów i usług oraz kształtowania cen swoich towarów i usług [www.
dbc.wroc.pl]. Należy jednak dodać, że swoboda, o której mowa, nie ma charakteru absolutnego, ponieważ ograniczona jest przez przepisy dotyczące uzyskania przez przedsię-
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biorcę koncesji, zezwolenia, licencji, a także wymagające od niego uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej [Prawo przedsiębiorców, art. 37].
Ustawa Prawo przedsiębiorców nie tworzy i nie przyznaje przedsiębiorcom wolności działalności gospodarczej, ponieważ wolność jest niezbywalnym prawem człowieka, przysługującym mu z uwagi na jego przyrodzoną godność. Ustawa w sposób deklaratoryjny uznaje tę wolność i tworzy niezbędne gwarancje prawne do zabezpieczenia
wolności działalności gospodarczej. Zadeklarowana w Konstytucji RP wolność działalności gospodarczej nakłada na władze publiczne szereg obowiązków, które ukierunkowane są na zapewnienie przedsiębiorcom szerokiego zakresu działania w dziedzinie gospodarowania oraz zagwarantowanie im możliwości rzeczywistego korzystania ze swobody działalności gospodarczej. Poprzez uwzględnienie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, ustawodawca przypomina władzom publicznym o nałożonych na nich obowiązkach, tak aby w sposób pełniejszy i bardziej efektywny zapewnić
jednostkom korzystanie ze swobody działalności gospodarczej [Prawo przedsiębiorców,
uzasadnienie, s. 4].

Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy
i rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy
Zgodnie z założeniami przyświecającymi twórcom Ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawodawca przyjął w treści tejże ustawy, iż „Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz
z poszanowaniem dobrych obyczajów” [Prawo przedsiębiorców, art. 10 ust.1]. Zasada ta
nakazuje organom władzy publicznej przyjmowanie założenia, że przedsiębiorca postępuje właściwie, prawidłowo z punktu widzenia etyki, szanuje moralność publiczną – a zatem jest uczciwy. W świetle tej zasady przedsiębiorca nie może być dla organów władzy
z samego założenia podmiotem podejrzanym, który działa bezprawnie i nieetycznie czy
oszukańczo. Z uzasadnienia projektu ustawy jasno wynika, że organ władzy musi w dobrej wierze zakładać, iż przedsiębiorca przestrzega prawa, szanuje etykę oraz postępuje
uczciwie w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi, konsumentami i władzą publiczną. Wszystkie odstępstwa od tej zasady stanowią wymagający przekonującego udowodnienia wyjątek [Prawo przedsiębiorców, uzasadnienie, s. 27].
Ustawodawca w treści analizowanej ustawy zawarł definicję legalną organu. Organem jest podmiot właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, organ administracji publicznej, samorządu zawodowego
oraz inny organ władzy publicznej [Prawo przedsiębiorców, art. 7 pkt 4]. A zatem należy przyjąć, że organem, który również powinien kierować się tą zasadą, będzie choćby
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw poddanych jego
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jurysdykcji. Artykuł 24 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, iż
Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
ochrony konkurencji i konsumentów [Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331]. W polskim systemie
prawnym nienaruszalność praw i obowiązków konsumentów zapisana została w ustawie zasadniczej. W treści art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawodawca nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz
przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi [Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm].
Zestawiając ze sobą wymienione przepisy, należy uznać, że domniemanie uczciwości przedsiębiorcy nie może mieć charakteru absolutnego, musi być wzruszalne. Z przedstawionej zasady można tylko wnioskować, że jeżeli dotyczy ona założenia, że przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów, to
jeśli zostanie udowodnione, że przedsiębiorca nie wypełnia hipotezy założenia zasady,
wówczas domniemanie zostanie wzruszone [Dobosz, www.tbsp.wpia.uj.edu.pl].
Niemniej jednak zasada domniemania uczciwości jest istotną zmianą w sferze relacji między przedsiębiorcami a organami. To ogromna zmiana przede wszystkim w sferze
mentalności i postrzegania przedsiębiorców przez przedstawicieli urzędów. Dotychczas
relacja ta nie była najlepsza, w dużej mierze ze względu na ograniczone zaufanie urzędów do przedsiębiorców i wynikającą z niego podejrzliwość [Podyma, faktypilskie.pl].
W treści art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo przedsiębiorców ustawodawca przyjął założenie, że jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je
na korzyść przedsiębiorcy. Zasada ma zastosowanie w postępowaniach przed organami
władzy publicznej, które odnoszą się do nałożenia na przedsiębiorców obowiązków lub
ograniczania bądź odbierania uprawnień. Organy władzy publicznej nie mogą zatem
czynić domniemań o niewłaściwym, sprzecznym z prawem wykonywaniu przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. W oparciu na powyższych regulacjach, organy
obowiązane są rozstrzygać wątpliwości faktyczne, których nie udało się usunąć w toku
postępowania i które, pomimo podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, wciąż istnieją, na korzyść przedsiębiorcy.
Zasady tej nie stosuje się, gdy:
·· w postępowaniu uczestniczą podmioty o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich,
·· odrębne przepisy wymagają od przedsiębiorcy wykazania określonych faktów,
·· wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego [Prawo przedsiębiorców, art. 10 ust. 3].
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Zasada powyższa nie jest zasadą nową, powstałą na potrzeby analizowanej regulacji prawnej. Wprost przeciwnie, stanowi antycypację zasady in dubio pro reo. Zgodnie
z treścią przepisu art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego [Dz. U. z 2017 r., poz. 1904
z późn. zm.], niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
Autorzy projektu ustawy wskazują, że „zasada znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy po
uprzednim przeprowadzeniu wszystkich dostępnych dowodów w dalszym ciągu będą
istnieć w danej sprawie niejasności lub wątpliwości dotyczące obrazu stanu faktycznego
sprawy. W takiej sytuacji niedające się usunąć wątpliwości natury faktycznej rozstrzygane będą na korzyść przedsiębiorcy” [Prawo przedsiębiorców, uzasadnienie, s. 27].
Podobnie ustawodawca wskazał w przepisie art. 11 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców, iż w przypadku, gdy postępowanie prowadzone przed organem dotyczy nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenia lub odebrania uprawnienia,
a w sprawie pozostają wątpliwości interpretacyjne co do treści normy prawnej, organ
obowiązany jest rozstrzygać wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, pod warunkiem, że
takiemu rozstrzygnięciu nie sprzeciwiają się sporne interesy stron albo interesy osób
trzecich, na które wpływ wywiera wynik postępowania. Ustawodawca wyłączył stosowanie regulacji art. 11 ust. 1 in principio także w sytuacji, kiedy wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa,
obronności lub porządku prawnego.
Regulacja ta posiada podobną genezę, jak zasady wynikające z treści art. 10 Ustawy
Prawo przedsiębiorców. Reguła in dubio pro libertate na ma celu wyłączenie możliwości
stosowania wykładni prawa w sposób krzywdzący dla przedsiębiorcy, w sytuacji, kiedy norma prawna nie jest jasna i niewątpliwa [Prawo przedsiębiorców, uzasadnienie, ss.
28–29]. Należy także mieć na uwadze, iż niebudzące wątpliwości normy prawne nie wymagają wykładni (Clara non sunt interpretanda).

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ustawodawca wprowadził szereg
zmian w prawie gospodarczym, zmierzając do zastosowania ułatwienia w zakładaniu oraz
prowadzeniu działalności, a także pomoc przedsiębiorcom w związanych z tym obowiązkach. Do koordynacji przebiegu tych zmian oraz wsparcia interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców została powołana specjalna instytucja – Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców, Rzecznik Małych
i Średnich Przedsiębiorców ma stać na straży praw najmniejszych i najsłabszych profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego. Zakres i sposób działania Rzecznika określają odrębne przepisy, zamieszczone w Ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw [Dz. U. z 2018 r., poz. 648]. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na
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rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz
słusznych interesów przedsiębiorców.
Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest wspieranie
i kontrolowanie wdrażania zasad Konstytucji biznesu w praktyce. Ponadto do obowiązków Rzecznika należą m.in.:
·· opiniowanie projektów aktów prawnych ingerujących w interesy mikro-, małych
i średnich przedsiębiorców;
·· współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców;
·· inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, związanej
z tematyką wykonywania działalności gospodarczej w Polsce [Dz. U. z 2018 r., poz. 648].
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców posiada szerokie uprawnienia procesowe
w zakresie ochrony praw przedsiębiorców. Czynności te zostały wymienione w art. 9 pkt
1 Ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i należą do nich:
·· występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących
działalności gospodarczej,
·· występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,
jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku lub ich stosowanie będą budziły wątpliwości,
·· informowanie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej,
·· występowanie o przygotowanie oceny funkcjonowania aktów prawnych, jeśli w ocenie Rzecznika spowodują one negatywne skutki gospodarcze lub społeczne,
·· wnoszenie skarg oraz występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności w interpretacjach prawnych ingerujących w interesy przedsiębiorców,
·· zwracanie się o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wnoszenie skarg
do sądu administracyjnego, a także uczestniczenie w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi,
·· informowanie o barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej [Dz. U. z 2018 r., poz. 648].
Swoje czynności Rzecznik będzie podejmował z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy albo organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Wszystkie organy, do których zwróci
się Rzecznik, są obowiązane z nim współdziałać i udzielać mu pomocy.
Instytucja rzecznika, a więc osoby działającej jako wsparcie słabszej strony relacji
prawnej, nie jest instytucją nową. Wywodzi się z rzymskiej instytucji trybuna ludowe-
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go, którego działania miały chronić obywateli rzymskich przed samowolą urzędników
Republiki [pl.wikipedia.org]. W roku 1809 powstała w Szwecji instytucja Ombudsmana
– kanclerza sprawiedliwości, do którego można było odwołać się w sprawie naruszenia
praw i wolności jednostki [pl.wikipedia.org].
Obecnie w Polsce działa wiele urzędów (instytucji) rzecznika. Instytucje Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka uregulowane zostały w Ustawie Zasadniczej, niemniej istnieją także instytucje o charakterze ombudsmańskim, nieumocowane konstytucyjnie, ale posiadające kompetencje nadane im ustawami zwykłymi. Zaliczają się do nich Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy, rzecznicy konsumentów.
Powołanie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma w założeniu przyczynić się do ochrony praw najmniejszych i najsłabszych uczestników profesjonalnego
obrotu gospodarczego. Jakkolwiek Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców
jest instytucją nową, to jednak silnie zakorzenioną w dotychczas funkcjonujących instytucjach ombudsmańskich.

Zakończenie
Analiza przepisów pochodzących z Ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej – tzw. „ustawy Wilczka” [Migała S., s. 7-10], a także z przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw, jak również Kodeksu postępowania karnego, pozwala w
sposób jednoznaczny stwierdzić, iż analizowane powyżej rozwiązania prawne nie są w
żadnej mierze rewolucyjne, nowatorskie, a stanowią jedynie recepcję znanych rozwiązań
prawnych, z pewną zmianą ich zakresu merytorycznego. Zarówno zasada „co nie jest zabronione, jest dozwolone”, jak i zasada rozstrzygania wątpliwości merytorycznych i interpretacyjnych na korzyść przedsiębiorcy, a także konstrukcja nierejestrowanej działalności gospodarczej oraz tzw. „ulga na start” obowiązywały już w przepisach polskiego prawa, w nieco innym zakresie i różnym kształcie prawnym. Powrót do znanych rozwiązań,
antycypowanie ich z innych gałęzi prawa, stanowi dążenie ustawodawcy do ułatwienia
funkcjonowania przedsiębiorców, niezwykle pożądanego w realiach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
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Normotwórczy wpływ kodeksów etyki dziennikarskiej
pracowników mediów publicznych na zjawisko zakazu
konkurencji i czerpania korzyści
Normative Influence of Codes of Journalistic Ethics of Public
Media Workers on the Occurrence of the Prohibition
of Competition and Reaping Benefits

Abstract: Contemporary media practices makes journalists vulnerable to ethical problems,
such as a conflict of interests. Existing declarations of principles on the conduct of journalists do not cover situations of cultural journalism. There is a necessity of rethinking the problem of journalists working in close relation to the artistic environment. The article points
them out, emphasizing the role of creating written regulations for better practices.
Key words: codes of journalistic ethics, public media

Wstęp
We współczesnych mediach dziennikarze (publicyści) coraz częściej mają do czynienia
z sytuacją konfliktu interesu. Osoby te, łamiąc zasady etyczne, de facto unikają łamania li-
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tery prawa wyrażonego w kodeksach. Odpowiedzią zarządów niektórych mediów i części środowiska dziennikarskiego są starania o zmiany przepisów, zwłaszcza kodeksów
etycznych. Etyka wyrasta z obyczaju, a nie z obowiązujących praw. Kodeksy etyki poszczególnych zawodów nie są więc próbą ustanowienia dobrego obyczaju, ale skatalogowania zasad szczególnie pożądanych w danej profesji. W przypadku zawodu dziennikarza, którego kryteria uzyskania nie są jasno określone, kodeks etyczny mógłby pełnić dodatkową rolę regulującą. Intensywnie rozwijający się rynek mediów, dynamicznie
zmieniający się zwłaszcza za sprawą mediów społecznościowych oraz nowych metod
kryptoreklamy, stawia przed dziennikarstwem nowe wyzwania. Samoregulujące się grupy zawodowe, poprzez własne organy samorządowe, sprawują kontrolę m.in. nad upowszechnianiem dobrych obyczajów. Dziennikarstwo w Polsce jest wszelako jednym z zawodów, które nie wykształciły własnego samorządu, co dodatkowo podkreśla wielką rolę
istniejących kodeksów środowiskowych. Powinny one szczególnie definiować przypadki
zaistnienia konfliktu interesów oraz wskazywać normy w tym zakresie. Ta kwestia będzie
przedmiotem poniższych rozważań, uwzględniających przede wszystkim normotwórcze
aspekty kodeksów etyki dziennikarskiej obowiązujących w mediach publicznych (TVP
i PR S.A.) a szczególnym polem rozważań będzie konflikt interesów w obszarze dziennikarstwa kulturalnego. Współcześni twórcy i szeroko rozumiana grupa pracowników mediów staje dziś przed skomplikowanymi wyzwaniami zarówno w sferze etyki jak i prawa.
Dynamika rozwoju środków masowego komunikowania powoduje, że w wielu wypadkach nie nadąża za tym procesem prawo, nie da się go również opisać tradycyjnymi normami etycznymi. Pojawiają się pytania o to, co można a czego nie można uznać za „dozwolone wykorzystanie”, cytat, twórczą przeróbkę itp. Są to także wyzwania dla krytyków, którzy muszą określić twórczy wkład autorów.
Celem artykułu jest analiza wpływu kodeksów etycznych na postawy twórców oraz
praktykę tworzenia i egzekwowania zakazów konkurencji i czerpania nieetycznych (nieuczciwych) korzyści w firmach medialnych.

Obowiązki dziennikarza
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku, wprowadzająca przepisy prawa prasowego, określa
obowiązki dziennikarza [Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24]. W artykule 10 czytamy, że „Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową”. Nawet jeśli prawdą jest pojawiająca się w literaturze teza, że „etyka normatywna nie może stanowić podstawy etyki dziennikarskiej” [Pleszczyński 2007, s. 181], istnienie kodeksów etyki dziennikarskiej
przynajmniej stwarza ramy zawodowego profesjonalizmu. W Polsce najbardziej ogólnym z nich, dzięki czemu przyjętym przez dużą część środowisk, jest „Karta Etyczna Mediów”. 29 marca 1995 roku podpisali ją prezesi Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypo-
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spolitej Polskiej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, przewodnicząca Syndykatu Dziennikarzy Polskich, prezes Związku Zawodowego Dziennikarzy, prezes Telewizji Polskiej SA, prezes Polskiego Radia SA, przedstawiciele Telewizji Polsat, prezes Unii Wydawców Prasy, prezes Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, prezes Stowarzyszenia Radia Publicznego
w Polsce, przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji oraz ks.
bp Wiesław Niewęgłowski, duszpasterz środowisk twórczych. Sygnatariusze „Karty Etycznej Mediów” powołali Radę Etyki Mediów, która ma stać na straży ładu aksjologicznego,
nie dając jej jednocześnie narzędzi do wypełniania tego zadania. Rada nie dysponuje
sankcjami wobec łamiących zasady „Karty...” a tych jest siedem. Żadna z nich nie dotyczy
bezpośrednio kwestii konfliktu interesów. Jedynie „zasada uczciwości” wspomina o „nieuleganiu wpływom” oraz „nieprzekupności” zaś „zasada obiektywizmu” nakazuje „rzetelnie relacjonować różne punkty widzenia”. Zapisy te są jednak bardzo pojemne i domagają się uszczegółowienia.
Krytycy „Karty Etycznej Mediów” wskazują na zbyt szerokie definicje, stojące za używanymi w niej pojęciami. Jak zauważa Jerzy Jastrzębski z Uniwersytetu Wrocławskiego „W sferze generaliów kodeksy nie wychodzą (...) poza dekalog; treści pozostałe natomiast sytuują się na ogół w sferze publicystycznych oczywistości lub etycznego banału”
[J. Jastrzębski 2002, s. 214].
Potrzeba doprecyzowania zasad oraz wskazania norm wyraża się w przyjmowanych
przez poszczególne korporacje medialne kodeksach etyki zawodowej. Nie regulują one
wszystkich sytuacji, z którymi spotykają się dziennikarze, ale uwzględniają specyfikę środowiska oraz jego zróżnicowanie. Istotne jest jednak przyjęcie podkreślanego w ostatnich latach rozróżnienia na pracowników mediów oraz dziennikarzy. Ta pierwsza grupa
ma bowiem inne zobowiązania wobec pracodawcy i odbiorcy a etyka mediów jest pojęciem innym niż etyka dziennikarska. Dziennikarze, „szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego”, mają przestrzegać zasad Karty
Etycznej Mediów. W Polsce nie istnieje rejestr dziennikarzy, a kryteria uzyskania statusu
dziennikarza, co zaznaczono już we wstępie, nie są określone. Definicja prawna, stanowiąca, że dziennikarzem „jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo
zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji” [Dz. U. z 1984 r., art.
7, ust. 2, pkt 5] nie jest wyczerpująca. Tym większa rola kodeksów środowiskowych, stawiających konkretne wymagania przed podpisującymi je pracownikami i współpracownikami. Podpis ten jest osobistym zobowiązaniem dziennikarza, który zawierając umowę z pracodawcą potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi w firmie regulaminami
oraz kodeksami. Kodeksy etyczne nie mogą niczego nakazywać, są jedynie wskazówką, a z tym się wiąże, jak pisał Henryk Elzenberg, że „etyka może już być tylko doradcza,
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a nigdy imperatywna” [Elzenberg 2001, s. 183]. Jednak nad przestrzeganiem standardów
etycznych w mediach publicznych czuwają komisje etyki, których opinie są podstawą
do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników.

Konflikt interesu a etyka dziennikarska i uwarunkowania
warsztatowe
Pojęcie „konfliktu interesu”, określające przenikanie się interesów własnych i służbowych,
najczęściej jest stosowane w odniesieniu do decydentów działających w obszarze administracji publicznej i zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza uwikłanie decydenta w zależności, które mogą mieć wpływ na dokonywane przez niego wybory, jak choćby czerpanie korzyści finansowych z podmiotu, który składa ofertę, albo powiązania rodzinne
z oferentem, czy też spodziewane korzyści własne, wynikające z przyjęcia takiej, a nie innej oferty. Za każdym razem konflikt interesów utrudnia, bądź uniemożliwia podjęcie
roztropnej decyzji oraz uderza w zasadę równego traktowania stron. Według Ilji Lazari-Pawłowskiej konflikt interesów jest szczególnym przypadkiem konfliktu norm. [Lazari-Pawłowska 2009, 143–157]. Zachodzi on wówczas, gdy mamy do czynienia z normami
sprzecznymi, przy czym sprzeczność ta nie musi mieć potwierdzenia empirycznego. Wystarczy, że wynika z analizy ich sensu. Konflikt interesów może być rzeczywisty lub potencjalny a zawodowe kodeksy etyczne nakazują unikanie zarówno jednego jak i drugiego. Istotą takiego konfliktu jest działanie wbrew interesowi publicznemu lub interesowi
pracodawcy a w trosce o własną korzyść. To pojęcie, często obecne w teorii zarządzania
podmiotami publicznymi bądź gospodarczymi, rzadziej odnoszone jest do zasad, którymi powinien kierować się dziennikarz. Jest to tym bardziej trudne, że nie zawsze korzyści,
jakie może czerpać dziennikarz, w sposób oczywisty modyfikują jego wybory oraz oceny.
Pomijając jednoznaczne sytuacje korupcyjne, w których dziennikarz przyjmuje łapówkę za przygotowanie i opublikowanie materiału oraz zatrudnienie w instytucji przez
niego ocenianej czy recenzowanej, istnieje wiele możliwych konfliktów interesów, które są trudne do skatalogowania. Jak bowiem ocenić sytuacje powiązań środowiskowych
i towarzyskich dziennikarza z opisywanym i ocenianym zjawiskiem? Dziennikarze bywają bowiem nie tylko twórcami materiałów publikowanych w mediach jednego rodzaju np. gazety, telewizja, radio, media elektroniczne. Ich teksty pojawiają się w różnych
publikatorach. Wielu jest literatami, twórcami filmów dokumentalnych itp. Licznie należą do grona artystów np. muzyków, grafików, poetów, blogerów. Dotyczy to zwłaszcza
dziennikarstwa kulturalnego, w którym trudno uniknąć bliskich kontaktów z recenzowanymi osobami bądź instytucjami. Dziennikarz muzyczny, specjalizujący się choćby w
muzyce barokowej, będzie zwykle dobrze znał wszystkich krajowych wykonawców. Co
więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynależąc do wąskiej grupy eksperc-
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kiej, będzie zajmował się nie tylko recenzowaniem – zdawaniem relacji i obiektywnym
informowaniem o działalności artystycznej. Często zdarza się, że dziennikarze zatrudniani są przez osoby lub instytucje do pisania wstępów i opracowań do programów koncertów, bądź wręcz do działań związanych z programowaniem wydarzeń. Jednoczesne recenzowanie programowanych przez siebie koncertów wydaje się oczywistym nadużyciem i konfliktem interesów. Podobnie należałoby sądzić o recenzji koncertu autorstwa
dziennikarza, który napisał na zlecenie organizatorów tekst do książki programowej
tego wydarzenia. Recenzowanie spektakli operowych przez krytyka, który jest powiązany jakąkolwiek umową finansową z instytucją opery jest sytuacją konfliktu interesu.
Działania te nie są objęte zakazem konkurencji – teatr operowy nie jest bowiem podmiotem konkurencyjnym wobec jakiejkolwiek redakcji: telewizyjnej, prasowej czy radiowej.
Problem narasta wraz z pauperyzacją kasty dziennikarskiej i słabnięciem tradycyjnych mediów. Przestają być one zdolne do zapewnienia dziennikarzom środków wystarczających do życia, a co za tym idzie wymuszają szukanie innego źródła dochodów.
Zgodnie ze specjalizacją dziennikarzy, w poszukiwaniu dodatkowego zarobku będą oni
zwracali się najczęściej do instytucji, które opisują lub recenzują. Ta sytuacja jest złamaniem normy bezstronności i bezinteresowności, do których przestrzegania zobowiązują się pracownicy mediów publicznych. Odbiorcy czytający recenzję, chcą poznać zdanie autora niezależne od jego powiązań. Coraz częściej nie jest to możliwe. Zwłaszcza,
że skromne honoraria dziennikarzy zajmujących się kulturą wielokrotnie uniemożliwiają wykonywanie zawodu – na przykład dotarcie na koncert na koszt własny, albo wyjazd na wywiad z zagranicznym twórcą. W takich sytuacjach dziennikarz staje się klientem recenzowanej instytucji. Bezstronne recenzowanie działań instytutu fundującego
przelot z Warszawy do Nowego Jorku jest teoretycznie możliwe. Jednak obowiązująca
w kontaktach międzyludzkich reguła wzajemności, głęboko zakorzeniona w relacjach
społecznych, nie pozwala całkowicie wyzbyć się poczucia zobowiązania wobec fundatora biletu. Negatywna recenzja zaś oznacza brak kolejnej propozycji ciekawego wyjazdu, co pozbawia dziennikarza możliwości opisywania zjawisk. Dlatego właśnie pozycja
zawodowa krytyków i recenzentów drastycznie spadła w ostatnich latach. Nie tylko internet oraz działalność amatorskich blogerów przyczyniły się do tego stanu rzeczy, ale
także niejasne powiązania dziennikarzy z instytucjami i grupami interesu.
Aby uniknąć dalszej dewaluacji zawodu dziennikarza, zadbać o zachowanie zasady
rzetelności i wyeliminować przypadki stronniczości opinii konieczne jest dokładniejsze
zdefiniowanie kwestii konfliktu interesów w zawodzie dziennikarza. O ile wielokrotnie
pisano o obowiązku bezstronności dziennikarzy politycznych, o tyle rzadziej porusza
się tę kwestię w odniesieniu do dziennikarzy branżowych, bądź kulturalnych. Ta ostatnia grupa jest dość niewielka i porusza się także w przestrzeni sztuki. Naiwnością byłoby sądzić, że nie obowiązują w niej twarde reguły rynku. Sponsorowanie wyjazdu dzien-
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nikarza do Izraela przez wydawnictwo w celu przeprowadzenia wywiadu z popularnym
pisarzem, którego książka właśnie ukazuje się w tłumaczeniu na język polski w naszym
kraju, jest nie tylko sytuacją szczególnej kryptoreklamy, ale też przypadkiem potencjalnego konfliktu interesu. Ukazanie się wywiadu właśnie w chwili publikacji książki tego
autora wpłynie na wyniki jej sprzedaży, a dziennikarz korzystający z bezpłatnego wyjazdu do Izraela nie uniknie zarzutu stronniczości. Literatura nie jest tu wystarczającym alibi dla dziennikarza. Sponsorowany wylot do Genewy na wywiad z prezesem firmy produkującej szwajcarskie zegarki stawiałby dziennikarza branżowego w równie kłopotliwej sytuacji.

Kodeksy w mediach publicznych
Rozdział XIII „Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.”, będący załącznikiem
do Uchwały nr 182/2006 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. jest zatytułowany „Konflikt interesów” i zawiera 12 punktów. W punkcie 1. jest mowa, że dziennikarz nie może „czynić niczego, co mogłoby zagrażać interesom, dobremu imieniu, wiarygodności, niezależności i bezstronności telewizji publicznej”. Zakazana jest też współpraca z agencjami reklamowymi lub public relations. Punkt 6 stanowi, że „dziennikarz nie
może angażować się bezpośrednio ani pośrednio w działalność gospodarczą lub podejmować takiej pracy, która mogłaby podważać jego niezależność jako dziennikarza TVP
S.A. albo szkodzić wizerunkowi TVP S.A. jako nadawcy publicznego”. W ostatnim punkcie
mowa też o zakazie przyjmowania prezentów nawet do testowania, czyli w celu wykonania obowiązków dziennikarskich, bo to „może wpłynąć na obiektywizm ocen”. Wyjąwszy,
nieistotne dla prowadzonego tu wywodu zapisy dotyczące zaangażowania politycznego, powyższe fragmenty – poza bardzo ogólnym punktem 1, mówiącym o zasadzie bezstronności oraz wyartykułowanym w punkcie 6 obowiązku zachowywania pozycji niezależnej – nie rozstrzygają kwestii zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów opisywanego powyżej. Winić należy za to autorów kodeksu, bo pełna jego nazwa brzmi „Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż,
dokument, edukacja”. Dziennikarstwo kulturalne podpada co prawda pod szeroko rozumianą działalność publicystyczną, ale już specyficzne zadania krytyka i recenzenta muzycznego czy teatralnego, którzy łączą obiektywizm opisu ze skrajnie subiektywną oceną danego zjawiska, oznaczają wąską specjalizację publicystyczną i pracę w środowisku
artystycznym, tworzącym specyficzne relacje. W punkcie ostatnim rozdziału XIII czytamy,
że „Dziennikarz powinien dbać o to, by jego prywatne kontakty z politykami lub ludźmi
biznesu nie wpływały negatywnie na rzetelność i bezstronność informacji i opinii”. Zawężenie tego zapisu do bliskich relacji z „politykami i ludźmi biznesu”, a brak zapisu, np.
o „zachowaniu dystansu wobec środowisk artystycznych” świadczy dobitnie o niedo-
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strzeganiu zagrożeń oraz uwarunkowań dziennikarstwa kulturalnego i jest wyraźnym
przeoczeniem. A czy „zakaz przyjmowania prezentów”, ujęty w telewizyjnym kodeksie
oznacza, że dziennikarz nie może przyjmować egzemplarzy recenzenckich książek? Jeśli
wydawnictwo przysyła mu wszystkie nowe publikacje po jakimś czasie skompletuje pokaźnych rozmiarów bibliotekę wartości kilku tysięcy złotych. Jeszcze bardziej kosztowne
są płyty muzyczne – tutaj „zaprzyjaźnione wydawnictwo” to oszczędność dużo większa.
Nie trzeba przypominać, że norma szanowania przyjaciół i łagodnej ich oceny uniemożliwia chłodną analizę i nieuprzedzony odbiór recenzowanych dzieł. W tym przypadku
trudno rozgraniczyć czerpanie osobistych korzyści z zajmowanego stanowiska od uwarunkowań warsztatu.
„Zasady etyki zawodowej obowiązujące w Polskim Radiu” przyjęte jako załącznik do
Uchwały nr 64 (174) Zarządu PR S.A. z dn. 9 IX 2004 r., są kodeksem przeznaczonym nie
tylko dla dziennikarzy, ale także innych grup zawodowych. Obowiązki dziennikarzy tworzących audycje ujęte są w 15 punktach, pojęcie „konfliktu interesów” wprowadzone
jest raz ledwie w kontekście zakazu konkurencji: „w szczególności wykluczyć należy pracę czy współpracę z (…) biurami prasowymi instytucji i organizacji, agencjami reklamowymi i firmami public relations”. Dziennikarze PR S.A. „nie mogą reklamować towarów i
usług oraz zajmować się akwizycją reklam”. Pod wieloma względami zapisy obu kodeksów są podobne. Choć „Zasady etyki dziennikarskiej w TVP S.A.” są dokumentem lepiej
skonstruowanym, przejrzystym i uwzględniającym bardziej szczegółowe sytuacje. Co
ciekawe, radiowy zbiór, w przeciwieństwie do telewizyjnego, zauważa istnienie audycji
propagujących kulturę.
Analiza obu kodeksów – radiowego i telewizyjnego pokazuje jednak, że ich twórcy
nie dostrzegają specyfiki dziennikarstwa kulturalnego. Na tym polu sytuacji potencjalnego „konfliktu interesu” trudniej uniknąć, niż na przykład w przypadku dziennikarstwa
naukowego. Nie dlatego nawet, że dziennikarze zajmujący się nauką nie dorabiają jako
laboranci w opisywanych przez siebie instytucjach. Wówczas omawiany problem można by zawrzeć w pytaniu „czy dziennikarz może czasem wykonywać dla pieniędzy prace
narażające na szwank jego niezależność” [Kwiatkowski 2003, s. 98].
Warsztat krytyka np. muzycznego wymaga specyficznych narzędzi i umiejętności, których wykształcenie czy nabycie odbywa się często w bliskim kontakcie ze środowiskiem artystycznym. Umiejętność zachowania właściwego dystansu w tej sytuacji,
utrzymywanie transparentnych relacji z wydawnictwami oraz rozważne podejmowanie
współpracy z instytucjami kultury są warunkiem zachowania wiarygodności, niezależności i bezstronności. Wprowadzenie do kodeksów etyki dziennikarskiej nowych zapisów, przestrzegających dziennikarzy zajmujących się kulturą przed możliwością zaistnienia konfliktu interesu, nie spowoduje od razu zmiany obyczaju. Pojawienie się jednak takich zapisów byłoby znakiem istnienia odpowiednich norm, a te „otwierają do-
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stęp do etycznego rozumowania (…). Zadaniem norm jest jedynie wspomaganie człowieka w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji” [Sareło 2002, s. 11]. Te z kolei przyczyniłyby się do zmiany obyczaju i w konsekwencji podniesienia jakości dziennikarstwa
kulturalnego.
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Prawo przedsiębiorców – stymulator czy bariera
rozwoju przedsiębiorczości
The Entrepreneurs’ Law – a Stimulator or Barrier
to Entrepreneurship Development

Abstract: The aim of the study is to identify and interpret these legal solutions of the Entrepreneurs’ Law, which may affect the development of entrepreneurship in Poland, i.e. limit or
stimulate it. The study assumes that the law creating a specific framework determines the
behavior of market participants. Attention is drawn to the growing importance of the phenomenon of deregulation in the modern economy. It was recognized that legal regulations
may stimulate specific behaviors and also limit them. The deliberations are conducted around the problem of a policy aimed at reducing barriers to entry. The author tries to answer
the questions – whether the Entrepreneurs’ Law stimulates or limits the development of entrepreneurship and why it is so. The study analyzes legal provisions in relation to their impact on the development of entrepreneurship. The analyzes show that the Entrepreneurs’
Law does not constitute a barrier to the development of entrepreneurship in Poland. Legal
solutions adopted in the area of economic activity are based on three pillars: the principle
of freedom of economic activity, the principle of non-discrimination, the principle of free
competition. It was also recognized that the Entrepreneurs’ Law may become a stimulator
of the development of entrepreneurship in Poland. Two legal institutions, namely, non-registrations and a start-up relief have been adopted as key in this area.
Key words: legal regulations, entrepreneurship, entry barriers
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Uwagi wstępne
Rozwiązania prawne dotyczące procesu gospodarowania mają kluczowe znaczenie dla
funkcjonowania nie tylko całej gospodarki, lecz także dla pojedynczych podmiotów, które się na nią składają. Regulacje te dotyczą różnych sfer funkcjonowania każdego podmiotu i obejmują swym zakresem publiczne prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo pracy, prawo finansów publicznych, prawo administracyjne, ale również szereg innych obszarów prawa zarówno materialnego, jak i procesowego. Prawo, tworząc określone ramy, warunkuje zachowania podmiotów rynku. Ma wpływ na podejmowanie określonych działań gospodarczych czy też powstrzymywanie się od nich. Regulacje prawne mogą stymulować określone zachowania, bądź też je ograniczać. Mogą więc wpływać na podejmowanie przez osoby fizyczne nowej działalności gospodarczej lub też
ograniczać ten proces. W świetle zmian, jakie dokonały się w ostatnim czasie w Polsce w
obszarze publicznego prawa gospodarczego, warto zadać pytanie, czy te nowe rozwiązania staną się stymulatorem, czy też barierą rozwoju przedsiębiorczości. Rozwiązania,
o których mowa, ujęto w Konstytucji Biznesu. Składa się na nią pakiet ustaw regulujących
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Rozważania ograniczono do Ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, będącej filarem Konstytucji Biznesu. Odpowiedź na pytanie, czy Prawo przedsiębiorców stymuluje, czy też ogranicza rozwój
przedsiębiorczości, nie jest jednak wystarczająca. Trzeba bowiem ustalić, dlaczego stanowi barierę czy też stymulator rozwoju i działania przedsiębiorców. Wobec powyższego celem opracowania jest identyfikacja i interpretacja tych rozwiązań prawnych Prawa
przedsiębiorców, które mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, tj. ograniczać go, bądź stymulować. Przyjęto stan prawny na 31.07.2018 r.

Regulacje a przedsiębiorczość
Rozpatrując problematykę regulacji, w pierwszej kolejności należy odnieść się do jej znaczenia. Dla Stiglera regulacja to produkt rynku. Różnicy pomiędzy regulacją a produktem, rozumianym potocznie, upatruje on w strukturze rynku regulacji, którą określa proces polityczny [Carrigan, Coglianese 2016, s. 288; Stigler 1971, s. 3], a nie rynkowy. Internetowy Słownik języka polskiego PWN regulację definiuje jako „ujmowanie czegoś
w pewne przepisy i normy” [Słownik języka polskiego 2018]. Tym czymś w ujęciu ekonomicznym są podejmowane przez podmioty gospodarcze działania (ale również zaniechania).
Zdaniem Braunerhjelm, Desai, Eklunda regulacje mogą wpływać zarówno na samą
efektywność prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dystrybucję zysków z tejże
działalności [Braunerhjelm, Desai i Eklund 2015, s. 3]. Głównym wyzwaniem, przed jakim
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dziś stoi teoria, jest objaśnienie wzorca interwencji rządu na rynku, interwencji w postaci regulacji gospodarczej [Posner 1974, ss. 335–336].
Na gruncie literatury z obszaru przedsiębiorczości nie wypracowano, jak dotąd, jednolitej definicji tego pojęcia. Definiuje się ją w kontekście ryzyka, różnych kombinacji czynników produkcji, innowacyjności, twórczej destrukcji czy okazji itd. Pojęcie to
w zależności od przyjętej perspektywy badawczej jest więc różnie rozumiane. W niniejszych rozważaniach przyjęto stosunkowo szeroką i pojemną definicję pojęcia przedsiębiorczości. Uznano, za Salimathem i Cullenem, że przedsiębiorczość to nic innego jak
tworzenie nowego przedsiębiorstwa [Salimath, Cullen 2010, s. 361]. Warunki tworzenia
nowych przedsiębiorstw znacznie się jednak różnią w poszczególnych krajach. Jednym
z możliwych wyjaśnień tego stanu rzeczy są różnice w otoczeniu prawnym, w którym
podmioty działają.
Serafimovska i Sotiroski związek pomiędzy prawem a przedsiębiorczością sprowadzają do trzech typów relacji, takich jak:
·· stymulujące rozwój przedsiębiorczości (np. zmniejszenie barier wejścia na rynek);
·· neutralne wobec rozwoju przedsiębiorczości;
·· ograniczające rozwój przedsiębiorczości (np. usztywnienie stosunków pracy) [Serafimovska, Sotiroski 2014, s. 264].
W badaniach dotyczących relacji, które zachodzą pomiędzy prawem a przedsiębiorczością, podejmuje się więc problematykę, która dotyczy różnych obszarów prawodawstwa. I tak, szuka się związku pomiędzy przedsiębiorczością a prawem pracy [Mayer-Schonberger 2010, ss. 155–156], pomiędzy przedsiębiorczością a prawem własności intelektualnej [Burke, Fraser 2012, s. 819], pomiędzy przedsiębiorczością a prawem
upadłościowym [Primo, Green 2011; Cumming 2012, s. 82], pomiędzy przedsiębiorczością a prawem podatkowym [Primo, Green 2011, ss. 5–6]. Rozpatruje się przedsiębiorczość w kontekście: opcji na akcje, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony konsumentów, odpowiedzialności przedsiębiorcy, ograniczeń prawnych dotyczących kwestii
związanych z finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych, pierwszych ofert publicznych, fuzji i przejęć [Mayer-Schonberger 2010, ss. 156–159], poziomu ochrony dłużnika
[Primo, Green 2011, s. 4], innowacji prawnej i tradycji prawa [Reyes i Vermeulen 2013,
ss. 437–438]. W literaturze wskazuje się również na to, iż działalność przedsiębiorczą
ograniczają zarówno krajowe bariery wejścia na rynek, jak i bariery w handlu międzynarodowym [Bailey i Thomas 2015, s. 6]. Pojawia się więc potrzeba deregulacji wejścia na
rynki. Zwrócił na to uwagę Audretsch, opracowując ramy analizy czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości [Audretsch 2003].
Koncepcja barier wejścia jest często stosowana w badaniach nad organizacją przemysłową i jej dynamiką. Koncepcję tę stosuje się zarówno na poziomie mikro-, jak i mezoekonomicznym [Saviotti, Pyka 2011, ss. 29–30]. Bariery wejścia oznaczają pewne prze-
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szkody, które utrudniają wejście podmiotom na rynek. Pojawia się jednak problem, które z przeszkód można zaklasyfikować jako bariery wejścia. Dla części badaczy przeszkoda nie jest barierą wejścia do czasu, gdy podmiot musi stawić jej czoło. Dla innych barierą wejścia jest wszystko, co utrudnia wejście podmiotom na rynek i ogranicza konkurencję [OECD 2006, s. 9]. To drugie ujęcie wydaje się bardziej trafne. Przyjęcie tej perspektywy pozwala lepiej zrozumieć znaczenie barier wejścia dla rozwoju przedsiębiorczości.
Bariery wejścia można podzielić na egzogeniczne i endogeniczne. Bariery o charakterze egzogenicznym są osadzone w otoczeniu rynkowym, bariery endogeniczne natomiast są generowane przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku [Pehrsson 2009, s. 66]. Przedmiotem dalszych zainteresowań są bariery wejścia o charakterze egzogenicznym, a dokładniej regulacyjnym. Otoczenie regulacyjne wpływa bowiem na wiele decyzji biznesowych [Lewis, Gasealahwe 2017, s. 12]. Regulacje warunkują takie kwestie, jak: rozpoczęcie działalności gospodarczej, rejestracja, działanie w sferze formalnej, czy też rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej. Dotyczą łatwości zakładania biznesu, obciążeń fiskalnych, sprawozdawczych, administracyjnych, związanych z jego prowadzeniem, koncesji, pozwoleń, regulacji rynku pracy [Lewis, Gasealahwe 2017, s. 12]. W polityce przedsiębiorczości szuka się odpowiedzi na pytanie, czy
i w jakim stopniu bariery wejścia ograniczają działalność potencjalnych przedsiębiorców na rynku [Lutz, Kemp, Dijkstra 2007, s. 2]. Rożne polityki w obszarze gospodarki powinny wzajemnie się uzupełniać i prowadzić do rozwoju przedsiębiorczości [Lutz, Kemp,
Dijkstra 2010, s. 31]. Trzeba zwrócić uwagę na trzy takie działania. Po pierwsze, polityka
regulacyjna państwa powinna się skupić na zmniejszaniu barier wejścia dla nowo tworzonych firm. Po drugie, regulacje powinny zostać ukierunkowane na zmniejszanie obciążeń podmiotów funkcjonujących na rynku. Po trzecie, wychodząc nieco poza politykę regulacji, działalność państwa powinna zostać ukierunkowana na wsparcie finansowe podmiotów gospodarczych, szczególnie z sektora MŚP, i to zarówno pośrednie, jak
i bezpośrednie [van Stel, Storey, Thurik 2007, s. 172].
Picard i Chon uważają, iż optymalna polityka ukierunkowana na zmniejszenie barier wejścia na rynek i zwiększenie konkurencji musi w pewnym stopniu uwzględniać interes przedsiębiorstw obecnych na rynku. Ich zdaniem utrzymanie pewnych barier ma
zapewnić przetrwanie nie tylko istniejącym, ale również wchodzącym na rynek podmiotom [Picard, Chon 2004, s. 173]. Natomiast zdaniem Smitha i Ibrahima każdy system
prawny, w którym postanowiono promować przedsiębiorczość, powinien wykorzystywać takie mechanizmy, które ograniczają nieuchronną presję faworyzowania obecnych
przedsiębiorstw [Smith, Ibrahim 2013, s. 1565].
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Wejście osób fizycznych na rynek dóbr i usług –
perspektywa polska
Z powyższych rozważań wynika, iż regulacje prawne mogą stymulować bądź też ograniczać rozwój przedsiębiorczości [Primo, Green 2011, s. 6] (przedsiębiorczości rozumianej jako tworzenie nowych przedsiębiorstw). Na potrzeby poniższych rozważań pojęcie
przedsiębiorczości wymaga jednak doprecyzowania. Wobec powyższego przedsiębiorczość definiuje się jako tworzenie przez osoby fizyczne nowych przedsiębiorstw i podejmowanie działalności nierejestrowej. Rozważania dotyczą prowadzenia przez osoby fizyczne działalności o charakterze pozarolniczym – gospodarczej i nierejestrowej. Pojęcie
nowości odnosi się do nowo zakładanych podmiotów.
W artykule, w pierwszej kolejności, autor podejmie się próby odpowiedzi na pytanie,
czy Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców stanowi stymulator, czy też barierę rozwoju przedsiębiorczości, następnie będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie,
dlaczego tak się dzieje. Aby zrealizować postawiony na wstępie cel pracy i udzielić odpowiedzi na postawione pytania, zostaną poddane szczegółowej analizie przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców.
Ustawę Prawo przedsiębiorców otwiera preambuła, z której można odczytać, jakie
było ratio legis omawianego aktu normatywnego [Chauvin, Stawecki, Winczorek 2014,
s. 123]. Na podstawie przeprowadzonej analizy tekstu preambuły wyodrębnić można
siedem zasad [Ustawa Prawo przedsiębiorców]. Wszystkie są bardzo ważne dla stabilnego rozwoju gospodarki. Z punktu widzenia przedsiębiorczości kluczowe znaczenie
mają jednak trzy. Są to: zasada wolności działalności gospodarczej, zasada niedyskryminacji oraz zasada wolnej konkurencji. Pierwsza zasada bezpośrednio nawiązuje do konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. Z art. 20 Konstytucji wynika, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na trzech filarach, którymi są: wolność działalności gospodarczej, własność prywatna, solidarność [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997]. Zasadę wolnej konkurencji również można powiązać z konstytucyjną zasadą
społecznej gospodarki rynkowej. Podstawę gospodarki polskiej stanowi bowiem „[…]
gospodarka, której podstawowym motorem rozwoju mają być mechanizmy rynkowe
[…]” [Garlicki 2016, s. 96]. Mechanizmem takim jest oczywiście wolna konkurencja. Zasada niedyskryminacji wynika natomiast z art. 32 Konstytucji, który stanowi: „Wszyscy są
wobec prawa równi. […] Nikt nie może być dyskryminowany w życiu […] gospodarczym
[…]” [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997]. Zasady te stanowią gwarancję swobodnego podejmowania działalności zarobkowej.
W dalszej części ustawy w rozdziale 1 (przepisy ogólne) ustawodawca formułuje kolejne zasady dotyczące podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu Ustawy – Prawo przedsiębiorców wyodrębnio-
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no dziesięć podstawowych zasad wiążących „przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej w ich relacjach z przedsiębiorcami” [Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców,
ss. 27–29]. Dla podejmowania nowej działalności zarobkowej kluczowe znaczenie mają
trzy zasady, a mianowicie: „Zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców (art. 2 ustawy)” [Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, s. 29], „Zasada „co
nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (art. 8 ustawy)” [Projekt ustawy Prawo
przedsiębiorców, s. 30], „Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności
i równego traktowania (art. 12 ustawy)” [Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, s. 35].
Art. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi: „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach”
[Ustawa – Prawo przedsiębiorców]. Ustawodawca kładzie więc nacisk na dwa aspekty
działalności gospodarczej, a mianowicie wolność i równość. Przy czym wolność nie jest
ograniczona jedynie do wymienionych działań, takich jak podejmowanie, wykonywanie
i zakończenie działalności gospodarczej. Wolność w myśl twórców ustawy rozumiana
jest szerzej [Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, s. 30]. Wskazuje się na wolność w
zakresie konkurencji, gospodarowania, kontraktowania itd. Podkreśla się, iż wolności gospodarczej towarzyszy zasada równości. Równość ta dotyczy szerokiego spektrum działań, w tym dostępu do „[…] reglamentowanej działalności gospodarczej lub do środków
państwowych wspierających przedsiębiorców” [Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, s. 30]. W myśl art. 8 ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadząc działalność gospodarczą, można podejmować każde działanie, którego nie zakazują przepisy prawa [Ustawa – Prawo przedsiębiorców]. W art. 8 zapisano ponadto, iż tylko przepisy prawne mogą
zobowiązać przedsiębiorcę do określonego zachowania. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę
na art. 12, w którym podejmuje się problematykę równego traktowania. Równe traktowanie dotyczy między innymi uprawnień na prowadzenie działalności reglamentowanej [Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, s. 36].
Kwestia reglamentacji działalności gospodarczej została uregulowana w rozdziale 4
ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 37. ust. 1. ustawy „Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji […]” [Ustawa – Prawo przedsiębiorców]. Trzeba jednak zwrócić uwagę,
iż kwestie, które zostały uregulowane w ustawie ograniczono do zagadnień ogólnych i
podstawowych. Szczegółowe rozwiązania reglamentacji działalności gospodarczej ujęto w odrębnych aktach prawnych [Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, s. 55]. Takie
rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż we współczesnej gospodarce reglamentacja pewnych dziedzin życia gospodarczego jest normą.
Trudno byłoby więc uzasadnić postulat całkowitej deregulacji każdego obszaru gospodarki.
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Udzielając odpowiedzi na pytanie, czy Prawo przedsiębiorców stanowi stymulator,
czy też barierę rozwoju przedsiębiorczości, należy jednoznacznie stwierdzić, iż przyjęte w ustawie rozwiązania, które do tej pory zostały przeanalizowane, nie stanowią ograniczeń dla rozwoju przedsiębiorczości. Ograniczenia, które zdefiniowano jako przeszkody napotykane przez podmiot rozpoczynający działalność, w świetle omówionych zasad nie powinny mieć miejsca. Zasady te odwołują się bowiem do najlepszych tradycji
liberalizmu i neoliberalizmu, które wolność wskazują jako naczelną kategorię. Tak więc
zgodnie z koncepcjami wypracowanymi przez Adama Smitha „Szczegółowa reglamentacja prawna tłumi w gruncie rzeczy aktywność jednostki, sprzyjając bierności głównie
w sferze dysponowania pracą i kapitałem” [Sylwestrzak 2015, s. 225]. Prawo przedsiębiorców operuje natomiat pojęciami takimi jak wolność, równość, swoboda, przez co nawiązuje do koncepcji wypracowanych przez Friedricha Augusta von Hayeka, który rolę
państwa sprowadził do „[…] zagwarantowania organizacyjnych ram swobodnego funkcjonowania gospodarki opartej na prawie popytu i podaży” [Sylwestrzak 2015, s. 404].
Według niego prawo to ramy formalne, za pomocą których można realizować wolność
indywidualną [Dubel 2012, s. 467]. Prawo przedsiębiorców nie ogranicza więc rozwoju
przedsiębiorczości. Czy ją jednak stymuluje? Odpowiedzi należy szukać w dalszej analizie tekstu prawnego. Kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorczości może odegrać art. 5.
ustawy Prawo przedsiębiorców, ustanawiający działalność nierejestrową, oraz art. 18 tejże ustawy, wprowadzający zwolnienie w ubezpieczeniu społecznym.
Działalność nierejestrowa ma trzy podstawowe cechy. Po pierwsze, wykonywać ją
może jedynie osoba fizyczna, po drugie, przychód należny nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, po trzecie, osoba ją wykonująca nie mogła wykonywać działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach [Ustawa – Prawo przedsiębiorców, art. 5]. Osoba fizyczna, która podejmie się takiej działalności, nie ma obowiązku rejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – chyba że przekroczy granicę przychodu należnego. Nie musi
też spełniać dodatkowych wymogów, które są z tym związane. Zwolniona jest więc zarówno z ubezpieczenia społecznego, jak i zdrowotnego. Zobowiązana jest jednak do
prowadzenia ewidencji sprzedaży w sposób uproszczony, rozliczenia przychodów w zeznaniu rocznym (istnieje możliwość odliczenia kosztów), postępowania zgodnego z prawem konsumentów, a na żądanie, korzystającego z usługi, czy produktu, wystawienia
potwierdzenia (faktura, rachunek) [Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, s.
33]. Instytucja działalności nierejestrowej wprowadzona więc została z myślą o osobach
fizycznych podejmujących próbę prowadzenia działalności zarobkowej, a niemających
rozeznania w rynku. Jest więc szansą dla tych wszystkich, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach, a mają pomysł na działalność. Dużą zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zaangażowania finansowego osoby fizycz-
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nej podejmującej taką działalność. Brak środków własnych jest często największą barierą wejścia na rynek. Stąd też należy przyjąć, że działalność nierejestrowa jest przykładem
rozwiązania prawnego o charakterze stymulującym rozwój przedsiębiorczości. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że działalności nierejestrowej nie można wykonywać w ramach umowy spółki cywilnej (art. 5. ust. 5), czy też w formie działalności reglamentowanej [Ustawa – Prawo przedsiębiorców, art. 44. ust. 3].
W art. 18. ust. 1. ustawy – Prawo przedsiębiorców wprowadzono tzw. ulgę na start.
„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po
raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia
jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, […], nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej” [Ustawa – Prawo przedsiębiorców, art.
18. ust. 1]. Na przedsiębiorcy ciąży jednak obowiązek uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga na start ma charakter dobrowolny [Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii 2018, s. 34]. Przedsiębiorca może z niej skorzystać, ale nie musi. Co ważne
warunki jej uzyskania są jasno sprecyzowane w art. 18 i dotyczą okresu niewykonywania działalności gospodarczej i nieświadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy. Główną zachętą podejmowania działalności gospodarczej jest niepodleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy. Mamy więc tutaj do czynienia
z bodźcem o charakterze finansowym. Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości
jest to rozwiązanie o charakterze stymulującym.

Uwagi końcowe
Oceniając rozwiązania przyjęte w ustawie – Prawo przedsiębiorców, należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie stanowią one bariery w rozwoju przedsiębiorczości, a wręcz przeciwnie – mają charakter stymulujący. Niezwykle korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej. Rozwiązanie to może stać się szansą dla
wielu osób fizycznych na rozwinięcie wartościowych przedsięwzięć gospodarczych, które nie miałyby możliwości zaistnienia w poprzednim stanie prawnym. Instytucja ta daje
również szansę na przełamanie wykluczenia społecznego, gdyż sprowadza wymogi formalne tak prowadzonej działalności zarobkowej do absolutnego minimum. Kwestią dyskusyjną natomiast jest przyjęcie przychodu należnego na poziomie 50% minimalnego
wynagrodzenia rozliczanego miesięcznie. Kwota połowy minimalnego wynagrodzenia
w praktyce nie pozwala prowadzić w sposób samodzielny gospodarstwa domowego.
Kwota ta powinna zostać ustalona na poziomie co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia. Ponadto powinna być rozliczana rocznie, a nie miesięcznie. Wiele usług ma bowiem charakter sezonowy. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze nie tylko dla osoby pro-
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wadzącej działalność nierejestrową, ale również dla budżetu państwa. Budżet państwa
zyskałby dodatkowe wpływy z tytułu podatku dochodowego oraz ograniczyłby wydatki z tytułu pomocy społecznej.
Można jednak przypuszczać, że rozwiązania wprowadzające tzw. ulgę na start powinny przyczynić się do zwiększenia liczby nowo powstających podmiotów gospodarczych. Jednak sama konstrukcja tego rozwiązania nie jest najlepsza. Po pierwsze, zwolnienie ma charakter czasowy, co powoduje, że po okresie ustalonym przez ustawodawcę przedsiębiorca zobowiązany jest do ponoszenia stałych wydatków publicznoprawnych na określonym poziomie. To powoduje, iż wiele podmiotów, które wejdą na rynek,
nie przetrwa. Proponuje się więc powiązanie wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wielkością przychodu, wprowadzając zasadę procentowego obciążenia przychodu. Takie rozwiązanie powinno mieć charakter trwały, a nie
czasowy. Jego zaletą jest przejrzystość, która stwarza szansę ominięcia problemów interpretacyjnych.
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Migracje i nowe uchodźstwo w globalnym świecie
Migration and New Refugees in the Global World

Abstract: Currently, we are witnessing changes occurring in the international security environment, which are the results of intensification and strengthening of threats resulting mainly from international terrorism, the phenomenon of failed states, massive exile of civilian
population from regions affected by armed conflicts to Europe, and irresponsible policy of
countries with power aspirations. In spite of the fact that most of the discussed threats were
already known and we dealt with them already in the first decade of the 21st century, a relatively new phenomenon of the modern so-called “global epoch” is the way in which they occur, are combined and interconnected with each other creating a network of interrelations.
The given article also concerns problems related to migration and refugees. It presents both
initial situations in the countries of migrants and refugees origin (political, economic, cultural, or those related to climate changes), as well as mechanisms and political conditions that
lead to migrations of people around the world.
Key words: security threats, mass migrations, exile and globalization

Wstęp
Migracje są zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Na podkreślenie
zasługuje znaczenie migracji jako determinantu przeobrażeń społecznych, jak też histo-
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ryczna dynamika tego procesu. Wielkie ruchy ludności doprowadziły bowiem do ukształtowania się współczesnego świata i nadal wywierają znaczący wpływ na jego rozwój.
Wędrówki ludności możemy rozpatrywać w różnych aspektach i wymiarach. Niewątpliwie do aktualnych kwestii należy zaliczyć rozważania nad wpływem postępującej globalizacji na trwające procesy migracji oraz uchodźstwa.
W drugiej dekadzie XXI wieku ponad 60 milionów ludzi na całym świecie ucieka
przed wojną, przemocą, głodem lub klęskami żywiołowymi, a skala powyższego zjawiska jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Ogólną liczbę migrantów szacuje się na ok.
244 miliony osób, które dotychczas przemieszczały się zasadniczo pomiędzy państwami biednego Globalnego Południa. Jednak w ostatnich latach zauważalny jest wyraźny
wzrost skali migracji również z południa na północ. Podkreślenia przy tym wymaga, że
migracji i uchodźstwa nie można analizować wyłącznie w ramach granic państwowych,
ponieważ są to ponadnarodowe (transnarodowe) zjawiska w zglobalizowanym świecie.
Celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie i dokonanie oceny zjawiska
współczesnej migracji oraz uchodźstwa w dobie globalizacji. Realizacji tak sformułowanego celu posłużyły następujące problemy badawcze:
1. Jaki jest wpływ skutków postępującej globalizacji na obecny kryzys uchodźczy?
2. W jaki sposób globalizacja oddziałuje na przyczyny i motywy współczesnej migracji?
3. Czy istnieje zależność pomiędzy globalną nierównością a migracją?
4. Z czego wynika nierówność płci w procesie migracji i dlaczego kobiety są
w znacznie większym stopniu dotknięte migracją?
5. Jakie znaczenie mają zmiany klimatyczne i degradacja środowiska dla przeobrażeń zachodzących w ramach zjawiska migracji oraz uchodźstwa?
Podstawową metodą wykorzystywaną w przygotowywaniu publikacji była analiza
i synteza zgromadzonych źródeł naukowych. Ponadto zastosowano także wnioskowanie, aby sformułować najistotniejsze wyniki realizowanych badań.
W pierwszej części artykułu przedstawiono globalizację z jej konsekwencjami dla
krajów rozwijających się w kontekście trwającego kryzysu uchodźczego. Zwrócono
w niej uwagę na nierówności pomiędzy Globalną Północą a Południem z ukazaniem
barier handlowych i kapitałowych oraz granic dla przemieszczania się ludzi. Następnie
przeanalizowano przyczyny migracji i uchodźstwa, które mają różnorodne źródła, m.in.
takie jak: zmiany klimatyczne, konflikty polityczne nierówności płacowe czy też prześladowania. Mimo krytycznych i negatywnych głosów, jakie słyszymy obecnie na temat migracji, powinniśmy zwrócić uwagę w toczącym się dyskursie również na fakt, że migracja
może zawierać ogromny potencjał rozwojowy zarówno dla krajów docelowych, jak i pochodzenia migrantów. Migracja może mieć także wpływ zarówno na strukturę gospodarczą, jurysdykcję, debaty społeczne oraz politykę.
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Skutki globalizacji a kryzys uchodźczy
Początki globalizacji wiążą się z pierwszymi odkryciami geograficznymi i sięgają końca
XVII wieku. Termin globalizacja powstał od słowa glob, które wskazuje na ogólnoświatowy wymiar tego zagadnienia. Nazwa ta dotyczy zjawisk: gospodarczych, społecznych
i politycznych, które obejmują swym zasięgiem wiele państw. Ze względu na swój zakres
i skalę, globalizacja jest nazywana zespołem różnorakich procesów. Celem szeroko rozumianej globalizacji jest coraz bardziej swobodny i niekiedy, jak w przypadku uchodźstwa, wymuszony przepływ ludzi, idei, kapitałów, usług, a także innych wartości. Przyspieszone tempo rozwoju globalizacji można zaobserwować od początku ostatniej dekady XX wieku.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że obecnie kryzysem uchodźstwa znacznie
bardziej dotknięte są państwa rozwijające się aniżeli członkowskie Unii Europejskiej.
Agencja ds. Uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNHCR) szacuje, że liczba
uchodźców przewyższa powojenne rekordy i wynosi ponad 60 milionów ludzi, a tylko
1/3 z nich znajduje się poza krajem pochodzenia. Z tej liczby 38 milionów ludzi to osoby
wewnętrznie przesiedlone. Większość uchodźców chce powrócić do rodzinnych miast,
gdy tylko miną przyczyny i okoliczności, które zmusiły ich do ucieczki. Kraje sąsiadujące
są przede wszystkim obciążone przyjmowaniem największej liczby uchodźców. Jest to
korzystne z punktu widzenia uchodźców i migrantów ponieważ mogą oni szybciej powrócić do swoich krajów ojczystych. Poza tym zazwyczaj ze względu na bliskość geograficzną występują powiązania kulturowe, które mogą ułatwiać integrację ludności napływającej. Aktualnie szacuje się, że ok. 13 milionów Syryjczyków to uchodźcy, z czego 7 milionów w kraju, a 6 poza jego granicami. Spośród tych 6 milionów uchodźców tylko 1 milion przybył do Europy. Zdecydowana większość syryjskich uchodźców szuka schronienia w sąsiedniej Jordanii, Libanie, Turcji i Iraku. Podkreślenia przy tym wymaga, że w samym Jordanie żyje obecnie ponad milion syryjskich uchodźców i z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Jednak ludzie są zmuszeni uciekać nie tylko w Syrii, lecz także
w Afganistanie, Sudanie, Sudanie Południowym czy też w Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga i wielu innych krajach z powodu wojen, prześladowań, przemocy, głodu
lub klęsk żywiołowych.
Biorąc pod uwagę wymiar oraz skalę kryzysu uchodźczego bardzo mocno są przeciążone takie kraje jak: Liban, Turcja oraz Kenia, a Europa została postawiona przed ogromnym wyzwaniem – exodusem uchodźczym na niespotykaną dotąd skalę. W 2015 roku
liczba migrantów wnioskujących o ochronę międzynarodową na terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej sięgnęła 1,2 miliona osób (co oznaczało wzrost o 123%
w porównaniu do 2014 roku). Na podkreślenie zasługuje fakt, że Unia Europejska pomi-
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mo wielu prób nie była wstanie wypracować takich rozwiązań problemu uchodźctwa,
które zaakceptowałyby wszystkie państwa członkowskie.

Globalizacja – przyczyny i motywy współczesnej migracji
Obecnie polityka coraz intensywniej stara się dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy klasycznym uchodźcą (szukającym ochrony przede wszystkim ze względu na prześladowanie z powodu: rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy
społecznej lub poglądów politycznych1) a migrantem (kierującym się poprawą swojej
sytuacji społeczno-ekonomicznej). Jednak w praktyce określenie jednoznacznej linii podziału nie jest już tak oczywiste. Niekiedy dochodzi również do zmiany pierwotnego statusu migranta na uchodźcę lub odwrotnie. Uchodźcy, którzy od ponad pięciu lat żyją bez
zatrudnienia, wykształcenia lub innych możliwości społeczno-ekonomicznych, zmuszani zostają często do poszukiwania nowych rozwiązań, w celu poprawy swoich warunków
egzystencji [Long 2015].
Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ostatnich latach znacznie wzrosły ruchy
migracyjne na całym świecie: migracje Południe – Południe (pomiędzy państwami Globalnego Południa), Południe – Północ (z krajów Globalnego Południa do Globalnej Północy), a także Północ – Północ (pomiędzy krajami bogatej Północy). Wzrosła też migracja do krajów OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), gdzie
w latach 2013–2014 został odnotowany wzrost migracji o 6%. Nie można przy tym dać
się zwieść przekazom medialnym ukazującym przepełnione ludźmi łodzie na Morzu
Śródziemnym, ponieważ Chiny i Indie uważane są obecnie za główne kraje pochodzenia migrantów.
W debacie społecznej coraz częściej mówi się o migracji jako problemie, który trzeba szybko rozwiązać w sposób polityczny. Jednak należy przy tym pamiętać, że migracja
jest częścią szerszego globalnego procesu rozwoju – globalizacji i transformacji społecznej, która towarzyszyła ludzkości od wieków i będzie nadal trwała. Przyczyny migracji
i mobilności nie są jednowymiarowe. Zbyt krótkowzroczne byłoby poszukiwanie przyczyn migracji jedynie w ubóstwie i globalizacji, ponieważ procesy migracji są raczej wynikiem połączenia mikro- i makrostruktur. Te pierwsze mają związek z osobistymi motywacjami, więzami rodzinnymi lub też przekonaniami migrantów. Z kolei makrostruktury opierają się na czynnikach instytucjonalnych z dużym oddziaływaniem (o znacznie
większej skali) – na globalizacji rynku światowego, co oznacza, że stosunki międzypań-

1
Definicja uchodźcy została zawarta w dwóch aktach prawa międzynarodowego, tj. Konwencji genewskiej z
1951 r. oraz Protokole nowojorskim z 1967 r. Polska ratyfikowała te regulacje w 1991 r., zobowiązując się tym samym do udzielania ochrony uchodźcom na terytorium RP (szerzej: Stawicki [2018]).
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stwowe (mikro- i makrostruktury) są częściowo wzajemnie połączone mezostrukturami
m.in. za pośrednictwem sieci i handlarzy [Castle, de Haas, Miller 2014].
Zaakcentowania przy tym wymaga, że w krajach pochodzenia istnieją okoliczności,
które eskalują emigrację. Należą do nich dwie grupy czynników, które powodują podjęcie decyzji o opuszczeniu ojczystego kraju. Do pierwszej z nich należą m.in.: dyskryminacja etniczna lub religijna, a także złe warunki pracy i ubóstwo. Natomiast druga ma
wymiar ekonomiczny i związana jest z wyższą płacą, zapotrzebowaniem chociażby na
pracowników sezonowych w rolnictwie, jak również wysoko wykwalifikowanych informatyków.
Wzajemne oddziaływanie różnych czynników takich jak bogactwo, bliskość geograficzna, ulepszenia w zakresie transportu lub nagłe zdarzenia związane z klęskami
i katastrofami naturalnymi powodują, że ludzie podejmują decyzję o pozostaniu w kraju lub emigracji. W wyniku badań zjawiska migracji zidentyfikowano sześć zasadniczych
trendów migracyjnych: 1. globalizacja migracji – coraz więcej państw na całym świecie
jest dotkniętych migracją. 2. zmiana kierunku ruchów migracyjnych – obecnie migracja
z południa na północ jest silniejsza niż północno–południowa migracja z przeszłości, np.
z Europy do Argentyny, Australii itd. 3. zróżnicowanie migracji – większość państw ma
do czynienia z różnymi formami migracji. 4. rozprzestrzenianie się przejść migracyjnych
– wiele państw emigracyjnych coraz częściej staje się krajami migracyjnymi. 5. feminizacja migracji zarobkowej – w przeciwieństwie do przeszłości obecnie w wielu ruchach
migracyjnych większość stanowią kobiety opuszczające swoje rodzinne kraje. 6. rosnące
upolitycznienie migracji – migracja w coraz większym stopni determinuje politykę krajową, zagraniczną i rozwojową zaangażowanych państw [Castle, de Haas, Miller 2014].

Globalna nierówność i migracja
Nierówności demograficzne, gospodarcze i społeczne pomiędzy Południem a Północą są
ważnymi aspektami migracji [Martin 2005]. Do zasadniczych czynników ekonomicznych
wywołujących migrację należy bez wątpienia zaliczyć dysproporcje płacowe pomiędzy
krajami Globalnego Południa a Północy. Większość ludzi migruje z państw o niskiej płacy
do tych, w których jest ona wysoka. W latach 1980–2010 migranci z krajów rozwijających
się stanowili 40% siły roboczej w naukach ścisłych oraz sektorze gospodarczym państw
uprzemysłowionych [McKinsey Global Institute 2012].
Podczas gdy, zgodnie z definicją, tzw. emigranci zarobkowi wybierają miejsce docelowe migracji pod względem wyższych dochodów z tytułu pracy, to uchodźcy koncentrują się przede wszystkim na ratowaniu swojego życia i zapewnieniu bezpieczeństwa.
Migranci ekonomiczni mają nadzieję, że będą w stanie poprawić swój poziom życia
i dobrobytu w krajach docelowych oferujących lepsze warunki pracy i odpowiednie wy-
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nagrodzenie. Należy przy tym zauważyć, że uchodźcy częściej szukają ochrony w krajach o niskim bezrobociu (Niemcy, Austria czy też Szwecja), niż w państwach mających
problemy z zatrudnieniem, takich jak: Grecja lub wiele krajów Europy Wschodniej [IMF
2016]. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy obecnie jest na świecie
150 milionów migrujących pracowników [ILO 2015] – przy czym do pracowników migrujących są zaliczani ludzie, którzy są już zatrudnieni jako tzw. pracownicy gościnni w
krajach docelowych. Aż 60% migrantów na całym świecie mieszka w krajach bogatych,
w których żyje tylko 16% światowej siły roboczej [Martin 2005]. W 2000 roku – z 465 milionów osób zatrudnionych w tych krajach było 52 miliony migrantów, co oznacza, że
12% siły roboczej na Globalnej Północy stanowili pracownicy migrujący z Globalnego
Południa.
W krajach rozwijających się sytuacja jest odmienna, ponieważ spośród 3 milionów
pracowników tylko 32 miliony to pracownicy migrujący, którzy stanowią zaledwie 1%.
W Chinach i Wietnamie nie ma pracowników zagranicznych w przemyśle krajowym,
podczas gdy na Bliskim Wschodzie w krajach eksportujących ropę naftową 70% siły roboczej stanowią migranci.
Dysproporcje płacowe pomiędzy rozwiniętymi, rozwijającymi się oraz wschodzącymi gospodarkami na świecie są duże. W związku z tym istniejący w ostatnich latach kryzys gospodarczy będzie się jeszcze bardziej nasilał. W 2013 roku średnia płaca mierzona
parytetem siły nabywczej w krajach rozwiniętych wynosiła 3000 $ miesięcznie – w porównaniu do 1000 $ w państwach rozwijających się i gospodarkach państw wschodzących [ILO 2015]. Średnia pensja w USA jest ponad trzykrotnie wyższa niż w Chinach i pomimo że w ostatnim czasie luka płacowa pomiędzy tymi dwoma państwami nieznacznie spadła, to jednak warunki pracy nie uległy poprawie.
Zdaniem ekspertów spadek realnych płac i pogarszające się warunki pracy na całym
świecie są konsekwencją kryzysu finansowego i gospodarczego. Podczas gdy rzeczywiste podwyżki płac, mające miejsce w ostatnich latach doprowadziły do znacznej poprawy w niektórych gospodarkach państw rozwijających się i wschodzących Azji i Europy
Wschodniej i były silniejsze niż w niektórych bogatych krajach globalnej Północy, to różnica pomiędzy Europą a Afryką znacznie się powiększa. Nie tylko w odniesieniu do Afryki błędne okazały się obietnice, że neoliberalne reformy handlu i globalizacja doprowadzą do stopniowej konwergencji dochodów.

Nierówność płci i migracja
Ucieczka i migracja są zawsze trudnymi i niebezpiecznymi przedsięwzięciami. Handel ludźmi i porwania to niebezpieczeństwa, z którymi borykają się wszyscy opuszczający swoją
ojczyznę i szukający schronienia w innym kraju, bez względu na płeć. Jednak to kobiety są
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szczególnie na to narażone, często są także ofiarami przemocy, nadużyć i gwałtów. Podkreślenia przy tym wymaga, że migracja ma inne konsekwencje dla kobiet i mężczyzn, ponieważ nierówność pomiędzy kobietami i mężczyznami występuje zarówno w krajach pochodzenia, jak i przeznaczenia. Dlatego też skutki migracji lub ucieczki są całkowicie inne
dla kobiet i mężczyzn i nie jest ona neutralna pod względem płci. Ma to istotne znaczenie
dla analizy migracji z perspektywy płci i rodzi następujące pytania: Dlaczego kobiety są
w znacznie większym stopniu dotknięte procesami migracyjnymi niż mężczyźni oraz
w jakim stopniu migracja ma pozytywny lub negatywny wpływ na sytuację imigrantek
i jak istniejące nierówności płci w kraju docelowym wpływają na ich doświadczenia?
Z przeprowadzonych analiz wynika, że z jednej strony mniej kobiet emigruje
w krajach o wysokim wskaźniku ubóstwa i dużych różnicach między kobietami
a mężczyznami. Z drugiej zaś dyskryminacja ze względu na płeć dotyczy określonych
grup kobiet, takich jak samotne matki, osoby stanu wolnego lub też rozwiedzione, co
stanowi dla nich zasadniczy impuls i główny powód do opuszczenia kraju. Głównym
bodźcem migracji może być popyt na kobiety pracujące w sektorze opieki i sprzątania
w docelowych krajach migracji. Chociaż kobiety otrzymują średnio o 17% mniej wynagrodzenia za tą samą pracę co mężczyźni, to oszczędzają więcej, by móc przesłać pieniądze członkom rodziny pozostałym w ojczystym kraju. Należy przy tym podkreślić, że wysoko wykwalifikowane i lepiej opłacane miejsca pracy otrzymują mężczyźni [UNDP 2009].

Przykłady praktyczne
Kraje arabskie w Afryce Północnej są często przedmiotem debat migracyjnych. Tak zwana
Arabska wiosna była znana w takich krajach jak: Tunezja, Libia i Egipt jako popularne powstanie przeciw skorumpowanym rządom, które uciskają swoją ludność. Jednak często do
protestów skłaniały przyczyny ekonomiczne wyrażające się w nierówności dochodów czy
też pogarszające się warunki pracy, które doprowadzały do wzrostu niezadowolenia wśród
ludności. W szczególności młodzi ludzie w Afryce Północnej są dotknięci bezrobociem
i niepełnym zatrudnieniem. Według danych przedstawionych przez Międzynarodową
Organizację Pracy (International Labour Organization) Afryka Północna jest regionem
o najwyższym bezrobociu wśród młodzieży na świecie wynoszącym poniżej 30% (a 45%
wśród młodzieży płci żeńskiej). Ponadto w ogólnym zatrudnieniu bardzo wysoki jest
udział dzieci, który szacuje się na ok. 9 milionów. W samym tylko Sudanie dzieci stanowią
4% całkowitej siły roboczej. Do tego dochodzą niesprawiedliwe i fragmentaryczne (rozdrobnione) w regionie usługi socjalne i systemy zabezpieczenia społecznego. W przyszłości problem bezrobocia i niepewnych warunków pracy w krajach arabskich będzie
się nadal powiększał, ponieważ wskaźnik aktywności, zwłaszcza wśród kobiet jest znacznie poniżej średniej światowej [ILO 2016].
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Średni dochód z gospodarstwa domowego jest czymś więcej niż dochód z pensji,
ponieważ istnieją również dochody z własności, handlu, produkcji oraz zakresu usług
dla rynku lub ich własnej konsumpcji, jak wypłat transferowych, takich jak zasiłki dla
bezrobotnych i pomoc społeczna. Inaczej niż w krajach rozwiniętych, płatności transferowe w krajach biednych prawie nie istnieją. W biednych krajach jest mniej ludzi zależnych od wynagrodzeń niż od dochodów osobistych z usług prywatnych (w tym w sektorze nieformalnym). Oznacza to, że sytuacja dochodowa jest mniej ciągła, a ryzyko ubóstwa –większe [ILO 2015].
W Afryce Subsaharyjskiej jest aktywnych od 60 do 80% pracowników zatrudnionych
w nieformalnej gospodarce wypracowujących od 50 do 80% krajowego produktu brutto. Zarówno na wsi, jak i w miastach 9 na 10 pracowników zatrudnionych jest w sektorze nieformalnym. Podczas gdy średnia światowa wynosi 46%, to tam 70% ludzi ma niepewne miejsca pracy. Ponadto występują bardzo duże różnice regionalne w zależności
od poszczególnych struktur produkcyjnych – nie tylko płace są bardzo niskie i wydłużone godziny pracy, ale brakuje też ochrony socjalnej, na brak której bardziej narażone są
pracujące w Afryce kobiety niż mężczyźni [ILO 2016].
W związku z tym nie może dziwić fakt, że to właśnie w Afryce Subsaharyjskiej jest
najwyższy procent migracji na całym świecie, a mianowicie 1,5% przy średniej globalnej wynoszącej 1%. Kraje o szczególnie wysokim wskaźniku migracji związanej z pracą to: Gambia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Somalia i Zimbabwe. Obecnie związek pomiędzy migracją a zatrudnieniem stał się kluczowym czynnikiem dla zmniejszenia ubóstwa
[Dayton-Johnson, Pfeiffer, Schuettler, Schwinn 2009].

Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i migracja
Pojęcia „uchodźca środowiskowy” i „uchodźca klimatyczny” są nowe i kontrowersyjne,
ponieważ w wielu przypadkach bardzo trudno jest dokonać jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy środowiskowymi przyczynami migracji a innymi, nieśrodowiskowymi. Już
w 1985 roku uwagę ekspertów ONZ przykuł termin środowiskowych uchodźców używany w odniesieniu do tych ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów
na stałe lub czasowo ze względu na zmiany w ich bezpośrednim otoczeniu2.
Zwłaszcza w biednych, rozwijających się krajach zmiana klimatu doprowadziła do
znacznego wzrostu migracji i przesiedleń. W okresie od 2008 do 2013 roku ok. 165 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy z powodu klęsk żywiołowych spowodowanych
zmianami klimatycznymi. Jednak tzw. uchodźcy środowiskowi nie zawsze mają swobodę decydowania o migracji lub pozostaniu. Wybory te zależą od okoliczności, w któJuż wówczas stał się widoczny związek pomiędzy migracją a przemieszczeniem w wyniku zmian środowiskowych.
2
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rych ludzie mają wpływ na zdarzenia środowiskowe. Ofiary poważnych klęsk żywiołowych lub wywłaszczeń mają niewielką kontrolę nad tym, jak i kiedy opuścić swój rodzinny dom i gdzie szukać schronienia.
Dla mieszkańców wielu regionów w krajach rozwijających się migracja jest jedyną
szansą i sposobem, by dostosować się do zmian środowiskowych, takich jak susze czy
powodzie. Migracja ta jest zjawiskiem raczej przejściowym, mającym charakter regionalny a rzadziej transnarodowy. Jednak stopniowe zmiany środowiskowe sugerują, że emigrację należy postrzegać jako odpowiedź na zmiany klimatyczne. Nie każda katastrofa automatycznie prowadzi do emigracji i przesiedlenia. Badania statystyczne wyraźnie
pokazują, że wydarzenia klimatyczne zamieniają się w katastrofy, jeśli mają one miejsce
w regionach o dużej gęstości zaludnienia, gdzie wiele osób żyje w niepewnych warunkach
mieszkaniowych i są one narażone na niebezpieczeństwo. Obecnie najlepszymi przykładami są kryzysy spowodowane suszami w Sudanie, Sudanie Południowym, Etiopii i Syrii
lub powodziami w Pakistanie, na Filipinach czy też Bangladeszu. Największych ruchów migracyjnych wywołanych zmianami klimatycznymi należy spodziewać się z takich państw
i regionów jak Pakistan, Afryka Zachodnia, Róg Afryki3 oraz krajów wyspiarskich, które są
szczególnie dotknięte zmianami klimatycznymi.
Zakres szkód spowodowanych przez zmiany klimatyczne zależy od regionu, statusu społecznego lub poziomu dochodów. Jednocześnie są to czynniki określające czy
osoby, których to dotyczy emigrują lub pozostają. Eksperci już od dawna ostrzegają, że
w nadchodzących latach zmiany klimatu jeszcze bardziej zaostrzą już istniejące ruchy
migracyjne, szczególnie w krajach rozwijających się. Zgodnie z najnowszymi szacunkami w wyniku zmian klimatycznych już ok. miliard ludzi na świecie opuściło swoje domostwa [KNOMAD 2016]. Podczas gdy dla jednych ludzi pustynnienie i susza są główną przyczyną ucieczki, to dla innych jest to powódź, erozja wybrzeża lub podniesienie
się poziomu morzu.
Większość ruchów migracyjnych będących konsekwencją zmian klimatycznych ma
miejsce na poziomie krajowym lub regionalnym, rzadziej transnarodowym. Kiedy ludzie
są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę z powodu bezpośrednich skutków wywołanych zmianami klimatycznymi z reguły przemieszczają się pomiędzy swoimi rodzimymi lub sąsiadującymi krajami. Nie mniej jednak rosnąca liczba migracji z Afryki przez Morze Śródziemne
do Europy jest także wynikiem między innymi głębokich zmian środowiskowych w Sahel
i Afryce Subsaharyjskiej [Werz, Conley 2012]. Ludzie są zmuszeni do migracji, ponieważ
nie mogą się już wyżywić, a zatem nie mają zagwarantowanego przetrwania.
Kruchość Afryki jest wynikiem połączenia kilku negatywnych czynników: skrajnego
ubóstwa, często występujących klęsk żywiołowych (susza i powodzie), wzrostu populacji i systemów rolnych, takich jak produkcji rolnej i hodowli zwierząt, które są silnie uza3

Mianem tym określany jest Półwysep Somalijski.
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leżnione od opadów deszczu oraz silnych struktur rządowych, które nie są w stanie sprostać wyzwaniom i odpowiednio zareagować.
Związek pomiędzy zmianami klimatu a migracją jest niezwykle złożony i żeby go zrozumieć należy go postrzegać w połączeniu z innymi przyczynami, takimi jak: konflikty
etniczne lub religijne oraz kryzysy demograficzne lub gospodarcze.

Zakończenie
Reasumując rozważania przedstawione w artykule należy jednoznacznie stwierdzić, że
uchodźstwo i migracja to nie to samo, chociaż rozróżnienie bywa czasami niejednoznaczne. Jednak pogłębiona analiza prowadzi do konkluzji, iż istnieją znaczące różnice
zarówno w odniesieniu do kwestii przymusu oraz dobrowolności, jak i czasu – jak długo
ludzie podróżują lub przebywają z dala od swoich krajów pochodzenia. Obecnie ponad
60 milionów ludzi ucieka przed wojną, konfliktami, autorytarnymi dyktaturami, w konsekwencji zmian klimatu itp. – lista powodów jest długa. Ruchy uchodźstwa mogą zatrzymać się tak nagle jak powstały, zależy to od ewolucji kryzysów i okoliczności, które pierwotnie doprowadziły do ucieczki z krajów pochodzenia.
Migracja jest procesem długotrwałym, którego sama polityka rozwojowa nie może
kształtować, a nawet jej zapobiegać. Migracja jest wynikiem złożonego połączenia sił
przyciągania i odpychania – głównie pomiędzy Globalną Północą a Południem. Powyższy problem przeanalizowano w niniejszym artykule w odniesieniu do różnić w płacach
i zarobkach na całym świecie oraz ukazano w kontekście zróżnicowanego zabezpieczenia społecznego czy wolności politycznej, religijnej i osobistej. Walka z przyczynami migracji pozostaje zatem wątpliwa i kontrowersyjna. Wydawać by się mogło, że można
ograniczyć migrację za pomocą zasobów finansowych lub ściślejszych kontroli granicznych. Jednak doświadczenia pokazują, że tak, niestety, nie jest. Wiele z istniejących nierówności jest wynikiem niesprawiedliwych struktur handlowych lub finansowych, które „produkują” kilku wygranych i wielu przegranych. Problemy strukturalne globalizacji
można przezwyciężyć jedynie poprzez spójną strategię, która pomoże zwalczać rosnące globalne nierówności oraz stworzy warunki ekonomiczne dla realnej konwergencji w
rozwoju i dobrobycie pomiędzy Globalną Północą a Południem.
Błędem byłoby zakładać, że migracja podyktowana jest jedynie ubóstwem, ponieważ ludzie podejmują decyzje emigracyjne z wielu powodów. Ruchy migracyjne są wynikiem decyzji podejmowanych na poziomie mikro, a także krajowych i międzynarodowych na poziomie makro. W niektórych przypadkach jest to szczególnie ten poziom
mezo, który odgrywa ważną rolę w zrozumieniu ruchów migracyjnych.
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Wstęp
Wraz z dynamicznym rozwojem informatyki człowiek stał się coraz bardziej uzależniony od komputerów i urządzeń pochodnych. Jeszcze na początku lat 80-tych XX wieku
komputer był jedynie narzędziem, którego główne przeznaczenie stanowi wykonywanie
skomplikowanych obliczeń naukowych lub użycie w celach militarnych.
Obecnie urządzania teleinformatyczne towarzyszą człowiekowi praktycznie w każdym aspekcie jego życia, począwszy od wykonywania zadań służbowych, na relaksie
i utrzymywaniu kontaktów ze znajomymi kończąc. Technologie informatyczne zdominowały sposób zarządzania państwem wraz z jego kluczowymi elementami, do których
należy m.in. infrastruktura krytyczna.
Wraz z rosnącym uzależnieniem funkcjonowania społeczeństwa od technologii informatycznych rosną również zagrożenia płynące z ataków w cyberprzestrzeni. Fakt ten
wykorzystują organizacje terrorystyczne, co owocuje pojawieniem się nowego, groźnego dla świata zagrożenia – cyberterroryzmu.
Wydarzenia w Estonii, Gruzji czy w USA spowodowały sytuację, że rządy poszczególnych krajów oraz organizacje międzynarodowe zdały sobie sprawę, jak wielkie zagrożenie stanowi cyberterroryzm. Aby temu zapobiegać, państwa i organizacje wypracowały koncepcje obrony przed przestępczością komputerową. Przykładowo USA stworzyły nową komórkę w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego, tak zwany Narodowy Wydział do spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Oprócz tego poszczególne organizacje o charakterze międzynarodowym czynnie uczestniczą w budowaniu polityki ochrony przez atakami cybernetycznymi [Kowalewski J., Kowalewski M. 2014, s. 28].

Międzynarodowa współpraca przy zwalczaniu
cyberterroryzmu
W ramach międzynarodowego systemu walki z cyberprzestępczością Polska współpracuje z kilkoma organizacjami o zasięgu ponadnarodowym (rysunek 1).
RP, jako członek Paktu Północnoatlantyckiego, nie tylko bierze czynny udział w polityce ochronnej przed cyberprzestępczością, ale również należy do Centrum Cyberobrony NATO. Przed polityką ochronną NATO stoją trzy główne zadania [Świątkowska,
Bunsch 2011, s. 7]:
·· doradztwo i koordynacja w kwestii obrony przed cyberatakami. Działania te prowadzone są przez specjalną komórkę Cyber Defence Management Authority (CDMA), która
jest zarządzana przez Cyber Defence Management Board. Do CDMA należą przedstawiciele świata polityki i nauki państw członkowskich;
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Rysunek 1. Międzynarodowy system walki z cyberprzestępczością

Źródło: Świątkowska, Bunsch 2011, s. 7.

·· wspieranie członków Paktu. Działania tego typu prowadzone są przez specjalną jednostkę Rapid Reinforcement Teams (RRTs). RRTs jest wysyłana do krajów członkowskich,
które pilnie potrzebują pomocy w walce z atakami cyberterrorystów. Grupa ta stanowi pierwowzór dla cyberarmii;
·· szkolenia i badania. Jednostką badawczą działającą w ramach NATO jest Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), której siedziba znajduje się w estońskim
mieście Tallin. W jej skład wchodzą fachowcy pochodzący z wielu krajów członkowskich, między innymi: Niemiec, Słowacji, Włoch, Estonii. Polska natomiast ma pełen dostęp do wyników badań i ekspertyz opracowanych przez CCDCOE.
·· od 2012 roku w ramach Paktu działa zespół Computer Incident Response Capability
(NCIRC), który odpowiedzialny jest za szkolenia w zakresie obrony przed cyberatakami.
W 2008 roku International Telecommunications Union (ITU) w ramach ONZ rozpoczęła realizację planu Global Cybersecurity Agenda (GCA), którego głównym celem jest
opracowanie koncepcji współpracy międzynarodowej w obronie systemów i sieci teleinformatycznych. Strategia GCA opiera się na kilku założeniach [Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale 2015, s. 47]:
·· ujednolicenie legislatury – należy wprowadzić jednolite: definicje przestępstw komputerowych i kary za nie. Konieczne jest również szkolenie instytucji państwowych;
·· standaryzacja procedur i środków technicznych – należy ujednolicić międzynarodowe certyfikaty stosowane w telekomunikacji. Do 2013 roku udało się wprowadzić dwa
certyfikaty obowiązujące w wielu krajach: kluczy publicznych X.509 oraz standard kodowania H.264;
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·· współpraca struktur organizacyjnych – zgodnie z założeniami ITU kraje powinny
wprowadzić doskonalsze procedury zabezpieczające przed atakami cyberterrorystów.
W tym celu niezbędna jest współpraca pomiędzy krajami oraz instytucjami;
·· budowanie świadomości państw i społeczeństw – niezbędne jest edukowanie nie
tylko rządów i specjalistów, ale i mieszkańców państw, należy uświadomić im zagrożenia płynące z sieci, jak również wpajać zasady dobrych praktyk;
·· współpraca międzynarodowa – ważna jest współpraca między krajami, jak i między
poszczególnymi organizacjami. Przykładowo ITU współpracuje między innymi z IMPACT, CDMA, CCDCOE oraz ENISA.
W 2008 roku powstała organizacja non-profit International Multirateral Partnership
Against Cyber Threats (IMPACT). Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego, a w jej skład wchodzą państwa ze wszystkich kontynentów. W ramach IMPACT działa kilka zespołów. Ich zakres działania prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1. Działy IMPACT
L.p.

Dział IMPACT

Zakres działania

1

Global Response
Center

Jest to dział odpowiedzialny za identyfikację zagrożeń i stanowi swoisty „sztab kryzysowy”.

2

Centre for Policy &
International Cooperation

Dział pozwalający na współpracę pomiędzy poszczególnymi krajami
i organizacjami, dostarcza wiedzę i narzędzia pozwalające na walkę z
cyberterroryzmem.

3

Centre for Training
& Skills Development

Jest to dział odpowiadający za kształcenie i zdobywanie nowych umiejętności. Prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

4

Centre for Security
Assurance &
Research

Pomaga państwom skutecznie zarządzać ryzykiem dzięki scentralizowanemu i zautomatyzowanemu systemowi identyfikującemu słabe
strony oraz tworzeniu regulacji bezpieczeństwa.

Źródło: http://www.impact-alliance.org/services/centre-for-policy-international-coop.html, dostęp:
07.04.2017.

ENISA jest europejską agencją, która została powołana przez Unię Europejską w celu
zapewnienia bezpieczeństwa informacji, systemów i sieci komputerowych. Agencja jest
ośrodkiem doradczym, tworzy ekspertyzy, a w przyszłości ma zostać jednostką pomocniczą dla władz w kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego [ENISA 2017].
Krokiem milowym w realizacji koncepcji współpracy międzynarodowej w zwalczaniu cyberterroryzmu było przyjęcie Konwencji Rady Europy o Cyberprzestępczości.
Zgodnie z nią ustalone zostały zasady międzynarodowej współpracy w sprawach karnych dotyczących przestępstw komputerowych oraz dotyczących ścigania, prowadze-
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nia postępowań oraz zbierania dowodów [Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 r., art. 23].
Konwencja reguluje kilka kwestii, prezentuje je poniższy rysunek.
Rysunek 2. Kwestie regulowane przez Konwencję Rady Europy o Cyberprzestępczości

Źródło: Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 roku.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji, ekstradycja może nastąpić między dwoma
krajami członkowskimi, w przypadku przestępstw cybernetycznych, które są karane
w obydwu państwach, a minimalna kara za nie jest mniejsza niż jeden rok.
Państwa członkowskie zobowiązane są do świadczenia sobie wzajemnej pomocy prawnej dla celów prowadzonych czynności śledczych związanych z przestępstwami cybernetycznymi. Każdy z krajów może zwrócić się na piśmie o udzielenie pomocy,
a w nagłych przypadkach za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Konwencja nakazuje również przekazywanie informacji niezbędnych do prowadzenia śledztwa. Można tu wyróżnić kilka przypadków [Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 r., art. 26–30]:
·· instytucje jednego kraju przekazują informacje, przydatne innemu państwu, które
zostały uzyskane w toku działań operacyjnych lub śledztwa;
·· kraje zobowiązane są, na wniosek strony, do zabezpieczenia danych informatycznych, które są niezbędne do prowadzenia czynności śledczych;
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·· kraje zobowiązane są do ujawnienia przechowywanych danych, które znajdują się
na serwerach ich dostawców Internetu.
Sieć 24/7 to punkt kontrolny, który powinien znajdować się w każdym kraju członkowskim, czynny przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Do tego punktu zgłaszają się instytucje innych państw członkowskich, które potrzebują pomocy w śledztwie,
dostępu do informacji, pomocy w zebraniu dowodów, jak również doradztwa technicznego itp. [Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 r., art. 35].
Bezpieczeństwo cybernetyczne w aspekcie międzynarodowym powinno opierać się
na trzech filarach – bezpieczeństwie sieci i informacji, egzekwowania przepisów oraz
obrony. Ważne jest również, aby w każdym z tych filarów dochodziło do współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami, państwami [KE 2013, s. 20], co prezentuje rysunek 3.
Rysunek 3. Model współpracy międzynarodowej

Źródło: Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej… 2013, s. 20.

Dobre praktyki w zakresie budowania bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni
Wszystkie instytucje zajmujące się zagadnieniem cyberprzestępczości postulują o wypracowanie i wprowadzenie tak zwanych „dobrych praktyk”, które mają zwiększyć bezpieczeństwo państwa w aspekcie cyberprzestrzeni. Zalicza się do nich [SGDSN 2016, s. 79]:
·· położenie większego nacisku na obronę aktywną. Pod pojęciem obrona aktywna
należy rozumieć działania zmierzające do wykrycia osób pragnących przeprowadzić
atak w cyberprzestrzeni. Ważne jest, aby prowadzenie tego typu działań pozostawić
w gestii państwowych podmiotów, które powinny współpracować z analogicznymi instytucjami z innych krajów. Nadmienić tu należy, że dla bezpieczeństwa kraju równie
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ważna jest obrona pasywna, czyli zwiększanie zabezpieczeń sieci i systemów, jak również obiektów mogących stać się celem ataku cyberterrorystów;
·· ulepszenie obrony. Obrona przed przestępstwami dokonywanymi za pomocą sieci
składa się z trzech elementów:
1. prewencji – ważne jest aby zabezpieczenia były już przygotowane w fazie projektowania systemu. Istotnym elementem jest również jasne określenie czynów zakazanych i kar za ich popełnienie, jak również stworzenie w świadomości społeczeństwa przeświadczenia o nieuchronności tychże kar. Nie należy również zapominać o
czynniku ludzkim, czyli chronić sieć przed osobami niepowołanymi;
2. zarządzania kryzysowego, czyli łagodzenia ataku i niwelowania jego skutków.
Konieczne są wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania, budowa silnych barier ochronnych (zarówno fizycznych, jak i cybernetycznych) oraz tworzenie kopii zapasowych wszystkich newralgicznych informacji zgromadzonych w sieci. Pamiętać
należy również o aktualizowaniu bieżącej polityki obronnej, która powinna być dostosowana do realiów szybko zmieniającego się świata;
3. zarządzania skutkami ataku, które prowadzić ma do minimalizacji szkód i strat.
Dokonuje się tego za pomocą dwóch rodzaju działań: regeneracji (jak najszybszego
naprawienia uszkodzonych elementów systemu lub ponownego wprowadzenia danych) i reakcji (odpowiedzi na atak, może to być zarówno akcja odwetowa, jak i szybkie ukaranie sprawcy);
·· zwiększenie efektywności współpracy międzynarodowej, ponieważ cyberterroryzm nie ma zasięgu lokalnego, lecz globalny, działania zmierzające do przeciwdziałania i obrony również powinny mieć taki zasięg. Konieczna jest współpraca między poszczególnymi krajami, instytucjami i organizacjami. Muszą one wykształcić odpowiednie struktury organizacyjne i porozumienia, zsynchronizować działania oraz harmonizować rozwiązania prawne;
·· zwiększenie efektywności obrony infrastruktury krytycznej, państwa powinny dążyć
do ulepszenia rozwiązań, które chronią systemy obsługujące infrastrukturę krytyczną.
Ponieważ większa część tejże infrastruktury znajduje się w rękach prywatnych, postuluje się, aby ingerencja państwa nie była zbyt szeroka, a wzajemna komunikacja pomiędzy podmiotami umożliwiała skoordynowaną akcję w razie ataku;
·· profesjonalizacja sektora walczącego z cyberprzestępczością – ważne jest, aby przy
tworzeniu prawa, zabezpieczeń, opracowywania planów reagowania i ataków korzystać z pomocy specjalistów, głównie z branży IT.
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Konwencja o cyberprzestępczości
Celem Konwencji Rady Europy z 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości było stworzenie jednolitych ram prawnych w zakresie skutecznego przeciwdziałania przestępczości komputerowej poprzez ustalenie katalogu przestępstw, ustanowienie specyficznych
procedur dotyczących wykrywania i ścigania cyberprzestępczości, a także określenie zasad współpracy międzynarodowej w tej mierze.
Przedmiotem regulacji Konwencji były nie tylko zagadnienia ściśle związane z przestępczością komputerową. Dotyczy to zwłaszcza kryminalizacji produkcji i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, oszustw popełnianych za pomocą systemu komputerowego oraz naruszeń praw autorskich i pokrewnych, dokonywanych w podobny sposób.
Rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępczości w ostatnich latach spowodowało
wyraźny wzrost zainteresowania Konwencją i przekonanie o potrzebie jej ratyfikacji. Dotyczy to zarówno Rady Europy jak i Unii Europejskiej.

Zielona księga w sprawie Europejskiego Programu Ochrony
Infrastruktury Krytycznej1
W 2005 roku Komisja Europejska przyjęła dokument. Pod koniec 2006 roku wystosowano komunikat w sprawie Europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. W
dokumencie stwierdzono, iż cyberterroryzm stanowi główne źródło niebezpieczeństwa
dla kraju. Był to początek wspólnych prac nad rozwiązaniem kwestii dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni – ataków terrorystycznych, jak również zabezpieczeń sieci informatycznych. Podjęto próbę ustanowienia obowiązujących norm i rozwiązań w poszczególnych państwach członkowskich.
Kolejną próbą stworzenia wspólnego pola działania w celu ochrony sieci informatycznych było przyjęcie dyrektywy w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej
infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie jej ochrony [Dyrektywa 200
8/114/WE Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
Dz. Urz. UE L345 z 23.12.2008 r.]. Dokument ustosunkowywał się do przyjętej wcześniej
Zielonej Księgi. Dyrektywa wprowadziła procedury przyznawania infrastrukturom statusu europejskiej infrastruktury krytycznej oraz wyznaczyła kryteria, według których zostanie zwiększona ochrona.

1

Zielona Księga w sprawie Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej z dnia 17 listopada

2005 r.
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Europejska Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego2
Analizując ważne dla ochrony cyberprzestrzeni aspekty bezpieczeństwa, istotnym jest
poruszenie kwestii planu, który powstał na rzecz ochrony otwartego Internetu oraz wolności i możliwości w Internecie. Unijny plan, przygotowany przez Komisję Europejską
wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, został podpisany 07 lutego 2013 roku. Przygotowana strategia, zatytułowana:
Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń, przewiduję dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Zaproponowana dyrektywa, jako kluczowy elementogólnej strategii, nakładałaby na wszystkie państwa członkowskie, podmioty świadczące kluczowe usługi internetowe i operatorów infrastruktury krytycznej, takich jak platformy
handlu elektronicznego i portale społecznościowe oraz przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, sektora transportu, sektora bankowego i opieki zdrowotnej, obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego środowiska cyfrowego w całej UE. Proponowana dyrektywa przewiduje środki, takie jak:
·· ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla
Unii;
·· osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne;
·· radykalne ograniczenie cyberprzestępczości;
·· opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze Wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony
(WPBiO);
·· rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
Autorzy dokumentu kładą bardzo duży nacisk na koordynację między polityką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni a Wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony:
·· opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze Wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony
(WPBiO);
·· ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla
Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE;
·· rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego;
UNIA_EUROPEJSKA.ORG, 2013. Europejska Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego – unijny plan bezpieczeństwa cybernetycznego, https://mac.gov.pl/dzialania/konsultacje-projektu-stanowiska-rzadu-rp-dostrategia-bezpieczenstwa-cybernetycznego-unii-europejskiej-otwarta-bezpieczna-i-chroniona-cyberprzestrzen/.
2
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·· koordynacja między właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji/
CERT, organami egzekwowania prawa i organami obrony;
·· włączanie kwestii dotyczących cyberprzestrzeni do polityki zewnętrznej UE oraz do
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Znajduje się tu odzwierciedlenie wszechstronnej wizji UE w odniesieniu do jak najlepszego zapobiegania zakłóceniom i atakom oraz reagowanie na zakłócenia i ataki.
Strategia ma na celu propagowanie wartości, takich jak wolność i demokracja oraz zapewnianie bezpiecznego wzrostu gospodarki cyfrowej. Konkretne działania są ukierunkowane na zwiększanie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informacyjnych, ograniczenie cyberprzestępczości oraz wzmocnienie międzynarodowej polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cyberprzestrzeni.
Unia Europejska poczyniła znaczne postępy w kierunku polepszenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Powołano Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością. Utworzono sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w Internecie w celach seksualnych.
Powstała strategii w zakresie cyberprzestrzeni ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w sieci. Dokument uwzględnia istniejące już przepisy prawa międzynarodowego
w dziedzinie cyberprzestrzeni. Unijny plan pomaga państwom członkowskim, również
poza Unią Europejską, w zakresie stworzenia bezpieczeństwa w sieci.
19 czerwca 2013 roku przyjęto Projekt Rezolucji Ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku na temat Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne. Celem przedmiotowej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa karnego państw członkowskich w dziedzinie ataków na systemy informatyczne przez stworzenie zasad minimalnych w zakresie definicji przestępstw
i sankcji karnych ich dotyczących oraz poprawę współpracy między właściwymi organami, m.in. policją i innymi specjalistycznymi organami ścigania w państwach członkowskich, a także wyspecjalizowanymi agencjami Unii. Niniejsza dyrektywa przewiduje sankcje karne co najmniej w przypadkach, które nie są przypadkami mniejszej wagi.
Państwa członkowskie mogą określić, co stanowi przypadek mniejszej wagi, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi i praktyką krajową. Można uznać, że przypadek ma
mniejszą wagę, jeżeli na przykład szkody wyrządzone w wyniku przestępstwa lub zagrożenie stworzone w odniesieniu do interesów publicznych lub prywatnych, jak np. integralności systemu komputerowego lub danych komputerowych czy nienaruszalności
praw lub innych dóbr danej osoby, są nieznaczne lub mają taki charakter, że nałożenie
sankcji karnej w przewidzianym zakresie prawnym lub pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nie są konieczne.
Lepsza współpraca między organami ścigania a organami sądowymi w całej Unii
ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zwalczania cyberprzestępczości. W związku
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z tym należy zachęcać do intensyfikacji starań na rzecz odpowiedniego szkolenia właściwych organów, by ulepszyć ich wiedzę na temat cyberprzestępczości i jej skutków oraz
by wspierać współpracę i wymianę sprawdzonych rozwiązań − na przykład za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji UE. Szkolenie takie powinno mieć na celu m.in.
podnoszenie wiedzy na temat różnych krajowych ustrojów prawnych, ewentualnych
problemów prawnych i technicznych napotykanych podczas dochodzeń karnych lub
podziału kompetencji między organami krajowymi [Poprawki Parlamentu Europejskiego do wniosku Komisji w sprawie ataków na systemy informatyczne, zastępujące decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW; www.europarl.europa.eu].

Wyspecjalizowane Europejskie Organizacje działające
m.in. na rzecz walki z cyberprzestępczością
Celem ENISY – Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – jest rozszerzenie możliwości Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz sektora biznesu w zakresie
ochrony, określania i reagowania na problemy dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji. Ponadto ENISA oferuje Komisji i państwom UE pomoc i doradztwo. Na żądanie ENISA wspiera Komisję w technicznych pracach przygotowawczych dotyczących aktualizacji i rozwoju ustawodawstwa EU. Agencja ułatwia i rozszerza współpracę między różnymi
podmiotami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym w celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach UE.
ENISA działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.
ENISA wyznaczyła główne kierunki swego działania, m.in.:
·· zbiera właściwe informacje w celu analizowania ryzyka bieżącego raz powstającego,
a wyniki przekazuje państwom UE oraz Komisji,
·· oferuje doradztwo, a w stosownych przypadkach pomoc Parlamentowi Europejskiemu, Komisji oraz właściwym europejskim i krajowym organom,
·· rozszerza współpracę między różnymi instytucjami w sektorze (np. poprzez konsultacje i tworzenie sieci kontaktów),
·· ułatwia współpracę między Komisją a państwami UE w zakresie rozwoju wspólnych
metodologii, w celu zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa,
·· przyczynia się do wzrostu świadomości i dostępności aktualnych, celowych i wszechstronnych informacji na temat bezpieczeństwa sieci i informacji w stosunku do wszystkich użytkowników (między innymi poprzez promowanie wymiany najlepszych praktyk, w tym metod ostrzegania użytkowników oraz poszukiwanie współdziałania między inicjatywami w sektorze publicznym i prywatnym),
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·· wspiera Komisję i państwa UE w ich dialogu z przemysłem, w celu określania problemów dotyczących bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania,
·· śledzi rozwój norm bezpieczeństwa w zakresie produktów i usług oraz promuje działania z zakresu oceny ryzyka i zarządzania nim,
·· uczestniczy w wysiłkach UE zmierzających do współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, w celu promowania globalnej propozycji dotyczącej
bezpieczeństwa,
·· wyraża własne wnioski, wytyczne i porady.
EUROJUST – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej. Agencja Unii Europejskiej,
powołana jako organ Wspólnot na rzecz bezpieczeństwa Europy, to jednostka o charakterze prokuratorskim. Koordynuje prace wszystkich państw członkowskich, w celu walki
z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE.
EUROPOL – Europejski Urząd Policji – to europejska agencja policyjna. Celem Europolu jest poprawienie efektywności działania i współpracy między kompetentnymi
władzami krajów członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania zorganizowanej
przestępczości o międzynarodowym charakterze. Misją agencji jest wniesienie wkładu
w sferze egzekwowania prawa w Unii Europejskiej odnośnie tej formy przestępczości.

Wnioski
Cyberterroryzm staje się jednym z newralgicznych niebezpieczeństw, z którym muszą się
zmierzyć współczesne państwa i społeczeństwa.
Na podstawie analizy i oceny wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:
·· cyberterroryzm jest zjawiskiem wpływającym negatywnie na wiele sfer życia, stanowiącym zagrożenie dla interesów jednostek, poszczególnych państw oraz wspólnot
międzynarodowych. Przynosi wymierne straty. Uderzając w bazy danych, przyczynia
się do destrukcji i dezorganizacji życia każdej społeczności. Ataki na systemy obronności, bankowości, sektor energetyki, a zwłaszcza elektrownie jądrowe czy też sieci
monitorujące szpitale oraz na systemy ratownictwa, mogą doprowadzić do chaosu
w państwie i załamania systemu obronności państwa,
·· stwierdzanie oraz zgłaszanie zagrożeń i ryzyka stwarzanych przez cyberataki oraz
związane z tym słabe punkty systemów informatycznych stanowią istotną część skutecznego zapobiegania cyberatakom i reakcji na nie oraz ulepszania bezpieczeństwa
systemów informatycznych. Lepszą skuteczność zapewnić można przez zachęcanie
do zgłaszania luk w systemach ochrony. Państwa członkowskie powinny czynić starania w celu stwarzania możliwości legalnego wykrywania i zgłaszania luk w systemach
ochrony.
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Oprócz rozwiązań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Polska korzysta z uregulowań i wsparcia międzynarodowych instytucji. W prawodawstwie Rady Europejskiej najważniejszymi dokumentami są: Konwencja Rady Europy
o cyberprzestępczości oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 sierpnia 2013 roku dotycząca ataków na systemy informatyczne.
Na szczycie NATO w 2006 roku przyjęto Comprehensive Political Guidance czyli strategię pozwalającą na wspólne działania w zakresie zapobiegania cyberterroryzmowi. Dwa
lata później w ramach tej organizacji powołano w Tallinie Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, czyli Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami. Jest to organizacja bezpieczeństwa, która ma za zadanie badanie i wspieranie państw członkowskich
w ich działaniach przeciwko przestępstwom internetowym [Łapczyński 2009, s. 11].
Kolejną instytucją międzynarodową, z którą współpracuje Polska w ramach walki
i obrony przed cyberterroryzmem jest ONZ. W jej ramach powstała specjalna jednostka
International Telecommunications Union (ITU), która odpowiada za cyberbezpieczeństwo
państw członkowskich. Do ITU należą nie tylko kraje, ale również podmioty gospodarcze
(miedzy innymi Telekomunikacja Polska S.A. i Poltomel S.A.).
Reasumując, można stwierdzić, że: każde państwo musi chronić zasoby, sieci i systemy teleinformatyczne przed zamierzonymi i niezamierzonymi szkodliwymi działaniami
w cyberprzestrzeni. Niemniej jednak trzeba zdać sobie sprawę, że nawet najlepsze uregulowania prawne czy wdrażanie najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń nie
uchronią informacji przed cyberatakami.
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Współpraca cywilno-wojskowa w NATO –
zasady i zadania
Civil-military Cooperation in NATO – Rules and Tasks

Abstract: Today, NATO, apart from the continuation of tasks related to the collective defense of the Alliance member states, takes active part in crisis response operations in many regions of the world, contributing to the strengthening and stabilization of international security. NATO’s crisis response operations carried out outside the Member States, in areas lacking fully operational institutions and effective infrastructure, force close cooperation between civil and military authorities and institutions. For civil-military cooperation to be effective, it must be implemented in accordance with the principles and tasks set out in the
normative documents that facilitate this cooperation and ensure the commanders of NATO
and civil institutions the conditions necessary to achieve the objectives of the operations.
The principles and tasks of civil-military cooperation have evolved with the change of normative documents in NATO after 1991.
Therefore, the basic question arises: how have changed and what are the rules and tasks of
civil-military cooperation (CIMIC) in NATO at present?
This article is an attempt to answer this rather complex question, based on the analysis of
available publications and normative documents as well as own reflections on this subject.
Key words: Organization of the North Atlantic Treaty (NATO), civilian environment, civil-military cooperation (CIMIC), governmental and nongovernmental organization
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Wstęp
Współcześnie NATO poza kontynuacją zadań związanych z obroną kolektywną państw
członkowskich Sojuszu bierze czynny udział w operacjach reagowania kryzysowego
w wielu rejonach świata, przyczyniając się do wzmocnienia i stabilizacji bezpieczeństwa
międzynarodowego. Operacje reagowania kryzysowego NATO prowadzone poza granicami państw członkowskich, na terenach pozbawionych w pełni działających instytucji
i skutecznej infrastruktury, wymuszają ścisłą współpracę między cywilnymi i wojskowymi organami i instytucjami. Aby współpraca cywilno-wojskowa1 była efektywna i skuteczna musi być realizowana zgodnie z zasadami i zadaniami określonymi w dokumentach normatywnych, które ułatwiają tę współpracę i zapewniają dowódcom NATO i instytucjom cywilnym warunki niezbędne do osiągnięcia celów prowadzonych operacji. Zasady i zadania współpracy cywilno-wojskowej ewoluowały wraz ze zmianą dokumentów
normatywnych w NATO po 1991 roku. Zatem nasuwa się zasadnicze pytanie: jak zmieniły się i jakie są zasady i zadania współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) w NATO w chwili obecnej?
Próbę odpowiedzi na to dość złożone pytanie, na podstawie analizy treści nielicznych publikacji i dokumentów normatywnych oraz własnych przemyśleń dotyczących
przedmiotowej problematyki, zawarto w niniejszym artykule.

Zasady współpracy cywilno-wojskowej
Zasady współpracy cywilno-wojskowej NATO to wytyczne lub inaczej reguły postępowania mające istotny wpływ na realizację zadań tej współpracy we wszystkich fazach prowadzonych operacji. Zostały one przedstawione w nielicznych publikacjach2 i dokumentach normatywnych w sposób zróżnicowany, tak pod względem ich liczby czy nazwy, jak
i podziału na rodzaje.
W pierwszej edycji doktryny współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-9 z 2001
roku, na którą powołują się autorzy pierwszych polskich publikacji dotyczących współpracy cywilno-wojskowej w NATO, zasady tej współpracy podzielono na dwie grupy.
Pierwsza grupa zasad dotyczyła działalności wojskowej CIMIC, a druga – kontaktów cywilno-wojskowych.
Zasady dotyczące działalności wojskowej CIMIC kierują wewnętrznymi procesami
wojskowymi, umożliwiającymi wykonanie planu wsparcia CIMIC oraz jego realizację. Do
Istotę, cele, funkcje oraz podstawy normatywne współpracy cywilno-wojskowej w NATO autor przedstawił w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 8, część II, ss.
219–232.
2
Są to głównie publikacje zwarte B. Panka, A. Antczak i L. Elaka, M. Cieślarczyka, M. Chojnackiego i A. Radomyskiego, a także nieliczne artykuły w periodykach wojskowych (patrz – bibliografia).
1
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tej grupy zaliczono cztery lub pięć następujących zasad: nadrzędność misji, jedność dowodzenia, ekonomię sił, koncentrację sił oraz sprawy humanitarne.
Zasady dotyczące kontaktów cywilno-wojskowych zawierają wskazania dotyczące
ustanowienia i podtrzymywania efektywnych więzi cywilno-wojskowych z władzami
cywilnymi, agencjami wiodącymi, organizacjami i ludnością cywilną. Do tej grupy zaliczono sześć lub siedem zasad, takich jak: zasada utrzymywania świadomości kulturowej,
zasada wspólnych celów, zasada podziału odpowiedzialności, zasada aprobaty społeczeństwa, zasada korzyści cywilnych, zasada przejrzystości oraz zasada komunikacji [Panek 2005, ss. 49–55 za: AJP-9 2001; Jakubczak 2003, ss. 296–298].
W ostatecznej wersji doktryny cywilno-wojskowej NATO AJP-9 z 2003 roku, przyjętej
przez wszystkie państwa członkowskie, która obowiązywała w NATO od 2003 do 2013 r.,
utrzymano podział zasad na dwie grupy, lecz zmieniono nazwy tych zasad oraz ich liczbę w grupie zasad dotyczących kontaktów cywilno-wojskowych. Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem do grupy zasad dotyczących działalności wojskowej CIMIC zaliczono takie zasady, jak: prymat misji, kierowanie przez system dowodzenia, oszczędność, koncentracja i wybór priorytetów, zobowiązania prawne i względy humanitarne.
Do grupy zasad dotyczących kontaktów cywilno-wojskowych zaliczono sześć następujących zasad: świadomość kulturową, wspólne cele, wspólne obowiązki, porozumienie, przejrzystość, komunikację [AJP-9 2003]. Odpowiednikiem doktryny AJP-9 w Siłach
Zbrojnych RP jest doktryna DD/9 z 2004 roku, w której zasady współpracy cywilno-wojskowej także podzielono na dwie grupy, natomiast nazwy niektórych zasad zostały rozwinięte, z zachowaniem ich charakteru (por. tab. 1).
Tabela 1. Porównanie zasad współpracy cywilno-wojskowej w AJP-9 NATO i DD/9 SZ RP
Doktryna CIMIC NATO AJP-9

Doktryna CIMIC SZ RP DD/9

Zasady dotyczące działalności wojskowej CIMIC
prymat misji

prymat misji

kierowanie przez system dowodzenia

kierowanie CIMIC poprzez system dowodzenia

oszczędność

minimalizacja angażowania zasobów wojskowych
w działaniach wynikających
z współpracy cywilno-wojskowej

koncentracja i wybór priorytetów

koncentracja wysiłku i środków oraz wybór priorytetów

zobowiązania prawne i względy humanitarne

zobowiązania, odpowiedzialność prawna oraz
względy humanitarne

Zasady dotyczące kontaktów cywilno-wojskowych
świadomość kulturowa

świadomość różnorodności kulturowej
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Doktryna CIMIC NATO AJP-9

Doktryna CIMIC SZ RP DD/9

wspólne cele

wspólne cele

wspólne obowiązki

wspólne obowiązki

porozumienie

porozumienie

przejrzystość

jawność

komunikacja

komunikacja

Źródło: opracowanie własne na podstawie doktryny CIMIC NATO AJP-9 i doktryny CIMIC SZ RP DD/9.

Istotę przedstawionych wyżej zasad opisano w bardzo podobny sposób w natowskiej doktrynie AJP-9 oraz polskiej DD/9. Na podstawie analizy treści tych dwóch doktryn poniżej przedstawiono charakterystykę zawartych w nich zasad współpracy cywilno-wojskowej CIMIC w NATO.
Zasada „prymatu misji” oznacza, że osiągnięcie celu prowadzonej operacji przez
NATO (misji) jest najważniejsze, a działania podejmowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej mają ułatwić osiągnięcie tego celu. Pozwalają one dowódcy oddziaływać
na otoczenie w rejonie operacji. Wszyscy decydenci, zarówno wojskowi, jak i cywilni,
muszą stać na straży celu prowadzonych działań. Dlatego tylko dowódca może podejmować decyzje o angażowaniu źródeł zaopatrzenia wojsk do realizacji zadań w ramach
współpracy cywilno-wojskowej. Dodatkowe zadania w zakresie pomocy humanitarnej
nie powinny być podejmowane bez uprzedniej i skoordynowanej z władzami cywilnymi
oceny posiadanych zasobów. Każde zadanie CIMIC, planowane na niższych szczeblach,
powinno być sprawdzane pod kątem jego spójności z długofalowymi celami zawartymi w planie operacji.
Zasada „kierowania CIMIC poprzez system dowodzenia” wskazuje, że kierowanie
wszystkimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach współpracy cywilno-wojskowej
jest obowiązkiem dowódców wszystkich szczebli. To do nich należy wymóg zachowania
jedności dowodzenia i wysiłku oraz integracja zadań CIMIC w ramach wysiłku głównego. Ponadto dowódcy muszą być świadomi wpływu działań militarnych na środowisko
cywilne i odwrotnie. Powinni nadać priorytet działaniom realizowanym w ramach CIMIC
oraz spowodować utrzymanie skuteczności działań militarnych bez zbędnego pogarszania sytuacji lokalnej społeczności lub uniemożliwiania osiągnięcia przez nią jej własnych celów.
Zasada „minimalizacji angażowania zasobów wojskowych w działaniach wynikających z współpracy cywilno-wojskowej” wyraża się w tym, że dowódcy, określając poziom niezbędnego wsparcia udzielanego w ramach współpracy cywilno-wojskowej na
rzecz lokalnej społeczności, muszą dążyć do minimalizacji użycia środków wojskowych
w realizacji zadań pozamilitarnych, ponieważ zasoby wojskowe są wyraźnie limitowane.
Dlatego powinno się ich używać jedynie w minimalnym stopniu do wykonania uprzed-
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nio zatwierdzonego zadania, mającego na celu wsparcie ludności lub organizacji cywilnych. Ważne jest również, by dowódcy nie tworzyli sytuacji długotrwałej zależności ludności cywilnej, lokalnych władz, organizacji międzynarodowych i pozarządowych od zasobów wojskowych. Jednak ograniczanie środków lub wycofanie się z ich dostarczania
może być trudne, gdyż może prowadzić do wzrostu napięć i niepokojów społecznych
oraz pogorszyć stosunki cywilno-wojskowe, a przez to opóźnić proces konstytuowania
się miejscowych władz cywilnych i w konsekwencji osłabić zaufanie ludności cywilnej
do sił zbrojnych.
Z powyższą zasadą ściśle wiąże się zasada „koncentracji wysiłku i środków oraz wybór priorytetów”, ponieważ środki do realizacji zadań współpracy cywilno-wojskowej
z reguły będą ograniczone. Dlatego należy kierować je na realizację zadań oznaczonych
najwyższym priorytetem. Zaletą przestrzegania tej zasady jest uzyskanie ze strony cywilnej lepszej oceny działania sił wojskowych oraz demonstracja determinacji wojska w
sprzyjaniu interesom strony cywilnej.
Zasada „zobowiązań, odpowiedzialności prawnej oraz względów humanitarnych”
oznacza, że dowódcy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie prawa międzynarodowego. Dlatego na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji powinny zostać zorganizowane komórki zajmujące się obsługą prawną w zakresie wszelkich zdarzeń występujących w relacjach wojska ze środowiskiem cywilnym. Powinny też zostać opracowane procedury umożliwiające uzyskanie stosownej opinii prawnej na temat podejmowanych decyzji. Dowódcy powinni dążyć do zmniejszania wpływu prowadzonej przez nich
operacji wojskowej na osoby niebiorące udziału w działaniach zbrojnych, co jest podstawą utrwalenia legalności danej operacji zgodnie z posiadanym mandatem. Ponadto prawa człowieka i poszczególnych grup powinny być szanowane i chronione zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym dotyczącym konfliktów zbrojnych.
Zasada „świadomości różnorodności kulturowej” oznacza, że dla powodzenia misji bardzo istotne jest zwracanie uwagi na zwyczaje miejscowe i sposób życia społeczeństwa. W drażliwym politycznie środowisku nieuszanowanie prawa lub miejscowych zwyczajów może doprowadzić do nieprzyjaznych reakcji w mediach i poważnego zmniejszenia szansy na osiągnięcie celu misji. Strona wojskowa powinna poznać i zaakceptować miejscowe prawa, zwyczaje i kulturę. Bardzo istotna jest w tym zakresie rola
personelu CIMIC, który powinien w trakcie działań zwrócić uwagę na miejscowe zachowania i obyczaje.
Istota zasady „wspólne cele” wyraża się tym, że nawiązanie, utrzymanie i wzmocnienie kontaktów cywilno-wojskowych jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu operacji. Pomimo tego, że podmioty działające w rejonie wspólnych działań mogą
posiadać różne cele doraźne, należy wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, ustalić i przyjąć cele wspólne dla sił zbrojnych i organizacji cywilnych. Każda strona musi rozumieć
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zobowiązania polityczne i materialne, jakim podlegają jego partnerzy działający w tej
samej przestrzeni operacyjnej. Podstawą współpracy są wzajemne zrozumienie celów
i zasad funkcjonowania oraz podejmowanie takich działań, które zmierzają do osiągnięcia zakładanego celu operacji.
Z powyższą zasadą ściśle wiąże się zasada „wspólne obowiązki”, z której wynika, że
wartości, jakimi kierują się poszczególne agendy i organizacje cywilne, są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze zależne od struktury organizacyjnej i sposobu prowadzenia
działań. Niezależnie od tego siły zbrojne muszą z nimi współpracować. Do uzgodnienia
podziału obowiązków oraz w celu stworzenia i utrzymania trwałych, wzajemnie korzystnych kontaktów wykorzystywana jest analiza wspólnych celów. Personel CIMIC musi dążyć do stworzenia, w możliwie jak najkrótszym czasie, mechanizmów i opracowania procedur współpracy z poszczególnymi organizacjami cywilnymi, mającymi na celu ustalenie ról i zakresu kompetencji uczestniczących stron oraz zapobieganie powstawaniu
nieporozumień i konfliktów.
„Porozumienie” to zasada wskazująca na potrzebę podjęcia wszelkich możliwych
wysiłków, służących temu, aby działające w rejonie prowadzonej operacji organizacje
cywilne chciały współpracować z siłami zbrojnymi. Zmuszanie partnerów do działania
może niekiedy prowadzić do współpracy, ale z reguły przynosi słabe efekty i na ogół nie
jest trwałe. Napięcia pomiędzy czynnikami zaangażowanymi we współpracę cywilnowojskową (politycznymi, wojskowymi i innymi) nieuchronnie prowadzą do powstania
nieporozumień. Są one często powodowane przez polityczne uprzedzenia, nieścisłości
zawarte w przekazach mediów oraz przeinaczenia powstałe podczas komunikowania
się. Utrata porozumienia może w takiej sytuacji nastąpić nagle i niekiedy z przyczyn banalnych, natomiast jego odbudowa jest procesem trudnym i długotrwałym. Brak porozumienia może w ekstremalnych wypadkach doprowadzić do niepowodzenia całej operacji militarnej.
Zasada „jawności” oznacza, że prace realizowane w ramach CIMIC powinny być jawne (transparentne), kompetentne oraz ukierunkowane na zdobycie szacunku i zaufania
całego środowiska cywilnego. Wzajemne zaufanie ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów jest podstawą skuteczności współpracy cywilno-wojskowej, zaś przejrzystość zamiarów jest podstawą zapobiegania i rozładowywania potencjalnych zagrożeń oraz zwiększa wzajemne zaufanie i zrozumienie. Ponadto personel CIMIC powinien
blisko współpracować z komórkami rozpoznawczymi w celu pozyskiwania aktualnych
i sprawdzonych informacji, które przekazane na czas do organizacji cywilnych mogą
przynieść duże korzyści i podnieść efektywność ich działań.
Zasada „komunikacji” jest podstawą utrzymywania porozumienia i współpracy z
władzami, organizacjami i ludnością cywilną w rejonie prowadzonej operacji. Większość
organizacji cywilnych, z którymi siły zbrojne będą się kontaktować, realizuje własne za-
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dania statutowe. Niektóre z nich mogą uznać, że współpraca z wojskiem i niezależność
organizacji wzajemnie się wykluczają. W celu uniknięcia potencjalnych napięć i nieporozumień należy tworzyć, z wykorzystaniem ośrodków CIMIC, czytelne i skuteczne warunki do tworzenia kanałów komunikacyjnych z przedstawicielami organizacji cywilnych.
Oprócz tego pojawiające się w rejonie działań nowe organizacje cywilne należy zachęcać do współpracy i przystosowania się do ustalonego systemu działania [AJP-9 2003;
DD/9 2004].
W odmienny sposób zasady współpracy cywilno-wojskowej przedstawiono w obowiązującej obecnie w NATO doktrynie AJP-3.4.9, w której wszystkie zasady połączono w
jedną grupę w celu odzwierciedlenia kompleksowego podejścia (comprehensive approach) w prowadzonych przez NATO operacjach wojskowych. Jest to siedem zasad, które
można nazwać zasadami głównymi, z których każda zawiera od dwóch do czterech wyjaśniających zasad szczegółowych.
Pierwsza z zasad dotyczy „zrozumienia kontekstu i świadomości środowiska” (understand the context and environmental awareness) i obejmuje kontekst kulturowy oraz ocenę (oszacowanie) różnego zaangażowania podmiotów cywilnych i wojskowych, które
będą miały różne mandaty, kompetencje i zdolności. Druga odnosi się do „zrozumienia
celów i zadań podmiotów wojskowych i cywilnych” (understand the aims and objectives
of the military and civil actors) i obejmuje potrzebę jedności wysiłku, synchronizacji efektów oraz realizacji wspólnych celów. Trzecia zasada mówi o potrzebie „działań zgodnie z
prawem (w ramach prawa)” (operate within the law) i dotyczy odpowiedzialności dowódców za przestrzeganie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i ograniczenia skutków operacji wojskowych, a także niesienia pomocy humanitarnej. Czwarta
z zasad wskazuje na konieczność „zyskania szacunku i zaufania” (gain respect and trust)
i odnosi się do potrzeby ustanowienia i utrzymania relacji z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi jeszcze przed wejściem do rejonu operacji, wykazania otwartości, kompetencji, zdolności i determinacji, aby zdobyć szacunek i zaufanie wszystkich
elementów środowiska cywilnego, a także wyjaśnienia podmiotom spoza NATO legalności działań sił Sojuszu w ramach posiadanego mandatu. Kolejna zasada nazwana „prymat cywilny i własność” (civilian primacy and ownership) wskazuje na potrzebę zmniejszenia zależności środowiska cywilnego od zasobów wojskowych (pomocy wojskowej),
przekazania obowiązków podmiotom cywilnym na podstawie przyjętego planu oraz zaplanowania strategii wyjścia wojsk z rejonu operacji.
Szósta zasada dotyczy „zintegrowanego planowania” (integrated planning) i wskazuje na potrzebę konsekwentnego dążenia do priorytetyzacji działań, synchronizacji
działań wojska i podmiotów cywilnych właściwego zarządzania posiadanymi zasobami. Ostatnia siódma zasada dotycząca „skutecznej komunikacji” (effective communication) wskazuje na potrzebę zapewnienia ciągłości wymiany informacji między środowi-
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skiem wojskowym a cywilnym. Wymaga to zorganizowania skutecznej komunikacji na
szczeblu strategicznym pomiędzy dowódcami wojskowymi a ich krajowymi i międzynarodowymi organami decyzyjnymi i politycznymi oraz utrzymywania operacyjnych relacji cywilno-wojskowych między dowódcami wojskowymi a środowiskiem cywilnym
w ramach wspólnego obszaru działania. Ponadto wszystkie systemy łączności i informacji powinny być w ciągłej sprawności oraz interoperacyjne, nie tylko w obrębie sił Sojuszu, ale także w miarę możliwości ze wszystkimi podmiotami cywilnymi współpracującymi z Sojuszem. Ponadto podkreśla się, że skuteczna komunikacja cywilno-wojskowa
wymaga rozszerzonej sieci w celu ułatwienia komunikacji w sposób wielokierunkowy
[AJP-3.4.9 2013].
Szczegółowa analiza treści doktryny AJP-3.4.9 dotyczących zasad współpracy cywilno-wojskowej wskazuje, że pomimo odmiennego sposobu podziału tych zasad i ich liczby są one w dużym stopniu zbieżne z zasadami zawartymi w natowskiej doktrynie AJP-9
i polskiej doktrynie DD/9.

Zadania współpracy cywilno-wojskowej
Zadania, jakie powinny być realizowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej w
NATO, określono w wielu dokumentach normatywnych, przy czym zakres zadań w tych
dokumentach jest różny. W dokumencie o najwyższej randze, jakim jest polityka współpracy cywilno-wojskowej NATO MC-411, wskazano zadania (obowiązki) tylko dla Komitetu Wojskowego NATO oraz dowództw szczebla strategicznego.
Do obowiązków Komitetu Wojskowego NATO należy: rozwijanie i utrzymywanie na
odpowiednim poziomie efektywnej polityki w zakresie CIMIC i zapewnienie obecności
tej problematyki w dokumentach doktrynalnych Komitetu Wojskowego, opracowywanie ogólnych wytycznych do prowadzenia operacji CIMIC, ćwiczeń i szkoleń w tym zakresie, promowanie kooperacji i koordynacji w sprawach CIMIC w ramach NATO, doradzanie Radzie Północnoatlantyckiej (NAC – North Atalntic Council) i udzielanie pomocy
w opracowaniu wytycznych do współpracy cywilno-wojskowej [MC-411/1 2002 section4].
Dla usprawnienia swojej działalności Komitet Wojskowy powołał grupę pod nazwą
NATO CIMIC Working Group, której zasadniczym celem jest zapewnienie Sojuszowi ciągłego utrzymywania efektywnych możliwości w zakresie CIMIC poprzez: rozwój i kontrolę wszystkich Sojuszniczych aspektów CIMIC; poddawanie rewizji i potwierdzenie polityki NATO w zakresie CIMIC; koordynowanie doktryny CIMIC; włączanie wniosków i doświadczeń wyniesionych z operacji (działań wojennych) do dokumentów określających
politykę, doktrynę i wytyczne CIMIC. Ponadto głównym zadaniem tej Grupy jest doradztwo
w sprawach doktrynalnych dotyczących CIMIC [Cieślarczyk, Chojnacki, Radomysk 2003, s. 36].
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Na szczeblu strategicznym odpowiedzialność za problematykę CIMIC spoczywa na
dowódcach tego szczebla dowodzenia, którzy odpowiadają za: rozwój i polepszenie
możliwości CIMIC w ramach ich zakresu władzy; rozwijanie, koordynowanie i uaktualnianie koncepcji, planów i procedur CIMIC w zgodzie z dyrektywami Komitetu Wojskowego; ustanowienie w ramach ich własnych i podległych dowództw komórek CIMIC lub
innych wykonujących podobne zadania, mogących stanowić interfejs dla współpracy z
organizacjami cywilnymi; zapewnienie podległym dowództwom dostępu do doktryny
i wytycznych potrzebnych do wdrażania planu CIMIC zgodnie z natowskimi procedurami; umieszczanie elementów, treści dotyczącej CIMIC w ewentualnych planach; przesyłanie zapotrzebowań do politycznych władz NATO, dotyczących elementów CIMIC potrzebnych do wsparcia operacji militarnych; koordynowanie i nadzorowanie działań CIMIC po zatwierdzeniu ich przez Komitet Wojskowy; inicjowanie próśb i wniosków dotyczących badań i rozwoju w celu ulepszenia technik CIMIC,opracowanie i rozwijanie
standardów szkoleniowych oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń CIMIC w czasie ćwiczeń; recenzowanie i rozwijanie problematyki CIMIC i przedstawianie do akceptacji Komitetowi Wojskowemu [MC-411/1 2002 section4; Cieślarczyk, Chojnacki, Radomyski 2003, ss. 36–37].
Zadania, jakie mogą być realizowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej na
niższych szczeblach dowodzenia w NATO zostały określone w doktrynach CIMIC AJP-9
z 2003 r. i w odpowiedniku tej doktryny w Siłach Zbrojnych RP – DD/9 z 2004 r. oraz w
najnowszej doktrynie NATO – AJP-3.4.9 z 2013 r. W doktrynach CIMIC AJP-9 i DD/9 przedstawiono zadania dla personelu CIMIC wspólne dla wszystkich typów operacji wojskowych z podziałem na wszystkie fazy (etapy) działania, a także czynniki istotne dla CIMIC
i zadania, jakie mogą być realizowane w operacjach obrony kolektywnej w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz operacjach reagowania kryzysowego realizowanych poza artykułem 5. Natomiast w doktrynie CIMIC AJP-3.4.9 określono tylko zadania realizowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej w poszczególnych etapach
operacji bez ich podziału na typy operacji.
W doktrynach CIMIC AJP-9 i DD/9 wskazuje się, że działania realizowane w ramach
CIMIC będą się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej operacji, jednakże istnieje
pewna liczba wspólnych zadań realizowanych na szczeblu operacyjnym i taktycznym,
podzielonych na trzy grupy przypisane do poszczególnych faz działania – fazy planowania (przed rozpoczęciem operacji), fazy prowadzenia operacji i fazy przejściowej – po
osiągnięciu założonych celów operacji wojskowej.
Faza planowania obejmuje planowanie, doradztwo na rzecz dowódcy oraz edukację personelu. W ramach planowania personel CIMIC przygotowuje zapisy umieszczane w głównym planie operacji. Swoim udziałem w procesie planistycznym gwarantuje uwzględnienie w planach aspektów współpracy cywilno-wojskowej. Wkład CIMIC do
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planowania bazuje w miarę możliwości na rozpoznaniu i szczegółowych ocenach obszaru działania, które obejmują: historię polityczną, kulturową i religijną, stan władz lokalnych i państwowych, administrację i służby cywilne, potrzeby ludności cywilnej, przemieszczanie się ludności, obecność, mandat, możliwości i zamiary organizacji międzynarodowych i pozarządowych, infrastrukturę cywilną, ekonomię i handel oraz nastawienie ludności cywilnej. W ramach doradztwa na rzecz dowódcy personel CIMIC przygotowuje analizy i informacje dla potrzeb dowódcy oraz propozycje działań z zakresu współpracy cywilnowojskowej. Edukacja personelu to kształcenie i szkolenie dowódców oraz
personelu sztabowego, a także wszystkich, którzy będą obejmować stanowiska związane z realizacją zadań w ramach CIMIC.
W fazie prowadzenia operacji podstawowym zadaniem CIMIC jest zapewnienie
efektywnej współpracy cywilno-wojskowej wspierającej działania zmierzające do realizacji zadania głównego. Wymaga to nawiązania i utrzymywania kontaktów z wieloma organizacjami cywilnymi. Współpraca w tej fazie realizacji zadań obejmuje takie obszary, jak: łączność, czyli komunikowanie się i utrzymywanie kontaktów na wszystkich
szczeblach, które stanowią platformę do oficjalnych uzgodnień i wymiany stanowisk;
wymiana informacji, w której CIMIC funkcjonuje jako płaszczyzna (miejsce) tej wymiany,
gdzie źródła cywilne będą często dostarczały informacji istotnych z operacyjnego punktu widzenia, a przy zachowaniu względów bezpieczeństwa przekazywanie informacji
w obu kierunkach może być korzystne dla obu stron; koordynacja działań w celu zapewnienia zgodności doraźnych przedsięwzięć z celami długoterminowymi w sytuacji dużego zróżnicowania podmiotów cywilnych pod kątem posiadanych przez nie mandatów, podstaw kulturowych i punktów widzenia; porozumienia na potrzeby współpracy cywilno-wojskowej, gdzie personel CIMIC uczestniczy w procesie przygotowania i sporządzania projektów oficjalnych umów lub porozumień wstępnych, niezbędnych do prowadzenia współpracy cywilno-wojskowej; działania wojsk na rzecz środowiska cywilnego,
które mogą być podejmowane w celu uzupełnienia braków występujących w infrastrukturze lub w służbach działających w zakresie zaspokajania podstawowych i niezbędnych
do życia potrzeb lokalnej ludności lub zapewnienia stabilności i długoterminowego
wsparcia społeczeństwa w obszarze prowadzonej operacji; ocena sytuacji dokonywana
przez personel CIMIC jest podstawą wykonywania powyżej przestawionych zadań, ponieważ w wyniku analiz powinny zostać określone skala i rodzaj niedoborów w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności lokalnej oraz zidentyfikowane sposoby ich likwidacji, włączając w to określenie organizacji zdolnej do przejęcia za to odpowiedzialności.
W fazie przejściowej następuje przekazanie władzy cywilnym strukturom rządzącym stosownie do ich zakresu kompetencji i właściwości. Powinno ono następować
stopniowo, w skoordynowany sposób (zob. rys. 1) [AJP-9 2003; DD/9 2004].
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Rysunek 1. Zadania współpracy cywilno-wojskowej wspólne dla wszystkich typów
operacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie doktryny CIMIC NATO AJP-9 i doktryny CIMIC SZ RP DD/9.

Jak już wyżej wspomniano, w doktrynach CIMIC AJP-9 i DD/9 określono również
dość szczegółowe zadania CIMIC w operacjach obrony kolektywnej objętych art. 5 oraz
w operacjach reagowania kryzysowego realizowanych poza tym artykułem. Analiza treści tych zadań pozwala na stwierdzenie, że w dużej mierze zakres tych zadań w poszczególnych fazach operacji jest podobny do wyżej opisanych zadań wspólnych dla wszystkich typów operacji. Główna różnica wynika z warunków, w jakich mogą być one realizowane. W operacjach obrony kolektywnej te warunki to: możliwość przejęcia części zadań CIMIC przez państwo gospodarza; duże tempo prowadzonych działań i ich konsekwencje, powodujące, że planowanie i koordynacja działań CIMIC realizowane będą pod
presją czasu; duże migracje uchodźców i osób wysiedlonych; ograniczony lub niemożliwy dostęp do stref działania agencji niosących pomoc międzynarodową, szczególnie
w pierwszych etapach działań bojowych, a po zakończeniu działań wojennych – pomoc w odbudowie kraju ze zniszczeń. W operacjach reagowania kryzysowego takimi szczególnymi warunkami realizacji zadań CIMIC może być: angażowanie się w niesienie pomocy ludności cywilnej przez organizacje regionalne i lokalne, rządowe, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz różnorodne agencje, co będzie wyma-
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gało stworzenia centralnego mechanizmu koordynującego, pod przywództwem politycznym władzy posiadającej mandat międzynarodowy, jak np. ONZ; konieczność koordynacji celów cywilnych i wojskowych; udzielanie pomocy przez wojska ludności cywilnej w miarę dostępnych środków i przez krótki, z góry ustalony okres [Panek 2005,
ss. 64–72].
W doktrynie NATO AJP-3.4.9 przedstawiono zadania CIMIC, które powinny być realizowane w etapach przedoperacyjnym (planowania), operacyjnym i przejściowym. Zadania etapu przedoperacyjnego dotyczą głównie: oceny sytuacji cywilnej na teatrze
działań; planowania działań CIMIC i ujęcia ich w planach operacyjnych, udzielania porad dotyczących sytuacji cywilnej i wpływu operacji wojskowych na ludność i organizacje cywilne, i odwrotnie, planowania szkolenia w zakresie CIMIC, przygotowania materiałów szkoleniowych, ustanowienia i utrzymania wymiany informacji z podmiotami
cywilnymi. W etapie operacyjnym będą kontynuowane zadania, które mają charakter
ciągły, oraz realizowane działania i projekty CIMIC. Etap ten obejmuje też prowadzenie
ciągłej oceny zdolności i zadań organizacji cywilnych w rejonie prowadzonych działań,
a także spójne planowanie działań z tymi organizacjami i zapewnienie wzajemnego
przepływu informacji. Ponadto personel CIMIC będzie umożliwiał komunikowanie się
dowódcy z odpowiednimi podmiotami cywilnymi oraz personelu logistycznego z potencjalnymi wykonawcami i partnerami. W etapie przejściowym zadania CIMIC będą
sprowadzały się do pomocy władzom cywilnym w działaniu bez sił NATO poprzez: zaprzestanie pełnienia wszelkich funkcji, które nie są już potrzebne; wykonanie planów
dotyczących przeniesienia obowiązków i funkcji na podmioty cywilne; ostateczne przekazanie funkcji i obowiązków odpowiednim upoważnionym podmiotom cywilnym
w najbardziej płynny sposób [AJP-3.4.9 2013, ss. 4/11–4/13].

Podsumowanie
Współpraca cywilno-wojskowa w NATO może być realizowana we wszystkich rodzajach
prowadzonych operacji, zgodnie z określonymi w dokumentach doktrynalnych zasadami i zadaniami, które zmieniły się w ostatnich latach głównie w wyniku zmian podejścia
do prowadzenia operacji wojskowych NATO, nazwanego wszechstronnym (kompleksowym) podejściem (comprehensive approach). Obecnie dokumentem doktrynalnym
w NATO dotyczącym współpracy cywilno-wojskowej, uwzgledniającym to nowe kompleksowe podejście jest doktryna CIMIC AJP-3.4.9, w której omawiane w niniejszym artykule zasady i zadania CIMIC przedstawiono w nowym ujęciu, bez podziału na grupy oraz
rodzaje operacji, jak to miało miejsce we wcześniejszych doktrynach CIMIC AJP-9 i DD/9.
Należy jednak podkreślić, że ten nowy sposób podejścia nie zmienił radykalnie istoty zasad i charakteru zadań współpracy cywilno-wojskowej w NATO.
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Współpraca cywilno-wojskowa w NATO – struktury
i ich funkcjonowanie
Civil-military Cooperation in NATO – Structures and
Their Functioning

Abstract: NATO, apart from the basic function of the collective defense of the member states, since the early 1990s has been conducting crisis response operations – military and humanitarian – in many regions of the world, saving lives and property of people, as well as
contributing to strengthening and stabilizing international security. Both the collective defense of the Alliance member states and crisis response operations, usually conducted outside these countries, in areas often lacking fully functioning institutions and efficient infrastructure, enforce close cooperation between civil and military bodies and institutions. For
civil-military cooperation to be effective, it must be implemented in accordance with the
principles and tasks specified in the normative documents, through well-prepared and equipped CIMIC structures (forces and necessary resources) that facilitate this cooperation and
ensure commanders of NATO and civilian institutions to achieve the objectives of the operations. The structures of civil-military cooperation differed depending on the type, nature
and location of operations conducted by NATO. Thus, the basic question arises: how were
organized and how the civil-military cooperation structures (CIMIC) functioned in selected
NATO crisis response operations?
This article is an attempt to answer this rather complex question, based on the analysis of
available publications and normative documents as well as own reflections on this subject.
Key words: Organization of the North Atlantic Treaty (NATO), civilian environment, civil-military cooperation (CIMIC), governmental and nongovernmental organization
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Wstęp
NATO, poza zasadniczą funkcją, jaką jest obrona kolektywna państw członkowskich, od
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku prowadzi operacje reagowania kryzysowego – militarne i humanitarne – w wielu rejonach świata, ratując życie i mienie ludzi, a także przyczyniając się do wzmocnienia i stabilizacji bezpieczeństwa międzynarodowego.
Zarówno obrona kolektywna państw członkowskich Sojuszu, jak i operacje reagowania
kryzysowego, prowadzone z reguły poza granicami tych państw, na terenach często pozbawionych w pełni działających instytucji i sprawnej infrastruktury, wymuszają ścisłą
współpracę między cywilnymi i wojskowymi organami i instytucjami. Aby współpraca
cywilno-wojskowa była efektywna, musi być realizowana zgodnie z zasadami i zadaniami1 określonymi w dokumentach normatywnych przez dobrze przygotowane i wyposażone struktury CIMIC (siły i niezbędne środki), które ułatwiają tę współpracę i zapewniają dowódcom NATO i instytucjom cywilnym osiągnięcie celów prowadzonych operacji.
Struktury współpracy cywilno-wojskowej różniły się w zależności od rodzaju, charakteru
i miejsca prowadzonych przez NATO operacji.
Zatem, nasuwa się zasadnicze pytanie: jak były zorganizowane i jak funkcjonowały
struktury współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) w wybranych operacjach reagowania
kryzysowego NATO?
Próbę odpowiedzi na to pytanie, na podstawie analizy treści nielicznych publikacji
i dokumentów normatywnych oraz własnych przemyśleń dotyczących przedmiotowej
problematyki, zawarto w niniejszym artykule.

O strukturach współpracy cywilno-wojskowej
w dokumentach normatywnych NATO i literaturze
przedmiotu badań
Struktury współpracy cywilno-wojskowej to wyszkolony personel wojskowy CIMIC, zorganizowany w określone komórki (organy) CIMIC na wszystkich szczeblach dowodzenia siłami zbrojnymi NATO, oraz grupy CIMIC, centra CIMIC i zespoły CIMIC, składające się
z personelu wojskowego oraz cywilnych ekspertów, odpowiednio przygotowane i wyposażone, przeznaczone do realizacji zadań w rejonie prowadzonych operacji.
Dokumenty normatywne dotyczące współpracy cywilno-wojskowej w NATO w sposób bardzo ogólny określają rodzaje struktur CIMIC, jakie powinny być zorganizowane
Istotę, cele, funkcje oraz podstawy normatywne współpracy cywilno-wojskowej w NATO autor przedstawił w
artykule zamieszczonym w wydawnictwie Społecznej Akademii Nauk „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom
XIX, zeszyt 8, Część II, ss. 219–232, natomiast zasady i zadania tej współpracy – w artykule zamieszczonym w
niniejszym zeszycie.
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w organach dowodzenia siłami zbrojnymi NATO oraz w rejonie prowadzonych operacji.
W Polityce współpracy cywilno-wojskowej NATO MC-411 wskazuje się jedynie na potrzebę istnienia i wzmocnienia komórek sztabowych CIMIC w ramach zintegrowanej struktury dowodzenia NATO [MC-411/1, section 3]. W doktrynie współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-9 oraz jej odpowiedniku – doktrynie współpracy cywilno-wojskowej Sił
Zbrojnych RP DD/9 określono, że wypełnienie funkcji i realizacja zadań CIMIC wymagają
posiadania niezbędnych zdolności operacyjnych, które obejmują trzy elementy: w pełni
rozwiniętą politykę, założenia doktrynalne, koncepcje i procedury działania CIMIC; zrozumienie i zdolność zastosowania doktryny w praktyce poprzez uwzględnianie zagadnień CIMIC w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry; i co najważniejsze
– posiadanie możliwości fizycznych w postaci wyszkolonego personelu, utworzonych
i funkcjonujących w okresie pokoju jednostek (struktur) CIMIC oraz wspierających środków materiałowych, które w aktualnie obowiązującej w NATO doktrynie CIMIC AJP-3.4.9
zostały wyodrębnione jako czwarty element zdolności operacyjnych CIMIC, nazwany
wsparciem logistycznym infrastruktury CIMIC (zob. rys. 1) [por. AJP-9; DD/9; AJP-3.4.9].
Rysunek 1. Zdolności operacyjne CIMIC

Źródło: opracowanie własne na podstawie doktryny CIMIC AJP-3.4.9.

Z punktu widzenia omawianego problemu w niniejszym artykule najważniejszymi
zdolnościami operacyjnymi CIMIC są zdolności fizyczne, a w nich struktury organizacyjne CIMIC. Przyjmuje się, że dla osiągnięcia zdolności CIMIC niezbędne jest ustanowienie
komórek organizacyjnych ds. współpracy cywilno-wojskowej w dowództwach wszyst-
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kich szczebli. Liczba i struktura personelu w tych komórkach będzie różniła się w zależności od szczebla dowodzenia oraz charakteru wykonywanych zadań. W skład personelu będą wchodzić również oficerowie łącznikowi przydzieleni do agencji i organizacji cywilnych. Niezależnie od tego, czy personel CIMIC będzie tworzył odrębną komórkę, czy wejdzie w skład pionu operacyjnego danego sztabu, personel CIMIC będzie zajmował się ułatwianiem różnego rodzaju kontaktów pomiędzy wojskiem a środowiskiem
cywilnym. Ponadto jego działania będą w pełni skoordynowane z działaniami personelu pozostałych komórek sztabu. Zasadniczym zadaniem personelu wchodzącego w
skład wyżej wymienionych komórek organizacyjnych CIMIC jest wspieranie i doradzanie dowódcy; przygotowywanie i przedstawianie ocen i propozycji działania dotyczących współpracy cywilno-wojskowej; inicjowanie działań wspierających plan operacji
oraz utrzymywanie niezbędnych relacji łącznikowych z środowiskiem cywilnym w rejonie prowadzonych działań. Przedstawiane dowódcy oceny sytuacji mogą być podstawą
rozwinięcia w rejonie prowadzonych działań dodatkowych sił CIMIC, które dzielą się na
dwie kategorie [AJP-9; DD/9]:
·· grupy CIMIC – posiadające wyraźną strukturę organizacyjną, wyposażenie i zaopatrzenie stosowne do prowadzonych działań współpracy cywilno-wojskowej, których
podstawowym zadaniem jest wspieranie dowódcy w realizacji zadań szczebla taktycznego. Ich wielkość i czas realizacji zadań w rejonie prowadzonej operacji uzależnione będą od specyfiki wykonywanych zadań oraz od czasu, jaki będzie niezbędny do
rozwinięcia w tym rejonie stosownych (niezbędnych) cywilnych struktur i organizacji;
·· eksperci (specjaliści) CIMIC – zatrudnieni ze względu na ich fachową wiedzę, jeżeli jest
ona w inny sposób niedostępna na obszarze działań. Mogą pochodzić z wielu środowisk i nie muszą być osobami wojskowymi. Ich zadaniem może być pomoc w analizach
i ocenach, procesie planistycznym lub realizacji konkretnych przedsięwzięć (projektów) CIMIC.
W doktrynie współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-3.4.9 dodano jeszcze jedną kategorię dodatkowych zasobów CIMIC, jaką jest planowanie fiskalne, argumentując,
że realizacja projektów CIMIC i innych działań CIMIC potrzebujących nakładów finansowych wymaga szczegółowego planowania fiskalnego przed przystąpieniem do ich realizacji [AJP-3.4.9, ss. 2–6]. Jednak zdaniem autora tej kategorii nie można zaliczyć do dodatkowych sił (zasobów) CIMIC, ponieważ są to po prostu działania planistyczne.
Grupy CIMIC to jednostki, które mogą zostać rozmieszczone w rejonie wspólnych
działań jako część kontyngentu narodowego lub połączonych sił sojuszniczych. Skład
grupy CIMIC może być jedno- lub wielonarodowy. Grupa będzie brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach, wykorzystując taktyki, techniki i procedury wymagane do przeprowadzenia działań CIMIC, takich jak dokonywanie analiz i ocen, organizowanie centrów
CIMIC itp. Grupa CIMIC będzie się znajdować pod kierownictwem operacyjnym dowódcy operacji, który, w większości przypadków, będzie ją przekazywał pod kierownictwo
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dowódcy komponentu lądowego. Niemniej jednak dowódca grupy CIMIC będzie posiadał władzę nad wszystkimi profesjonalnymi elementami grupy, odpowiadał za określanie priorytetów, przydzielanie i rozmieszczanie własnych organicznych zasobów oraz
za realizację otrzymanych zadań. Grupa CIMIC może składać się z dowództwa, kompanii dowodzenia i kilku kompanii wsparcia CIMIC. Głównym zadaniem grupy CIMIC jest
wsparcie dowódcy w ustanowieniu i utrzymaniu pełnej kooperacji z ludnością cywilną i instytucjami w obszarze działania w celu stworzenia najbardziej sprzyjających warunków współpracy cywilno-wojskowej. Może również wspierać inne komponenty połączonych sił sojuszniczych (zob. rys. 2). Jeżeli pojawi się taka potrzeba, grupa CIMIC będzie również zapewniała obsadę personalną centrów CIMIC [AJP-9; Cieślarczyk, Chojnacki, Radomyski 2003, s. 39].
Rysunek 2. Struktura organizacyjna CIMIC

Źródło: doktryna współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-9, ss. 5–4.
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Ważnym elementem w grupie CIMIC są specjaliści posiadający wiedzę i kwalifikacje
w różnorodnych dziedzinach, takich jak administracja cywilna (sprawy publiczne), infrastruktura cywilna, handel i ekonomia (gospodarka), sprawy kulturowe czy pomoc humanitarna. Wchodzą oni w skład kompanii dowodzenia (zob. rys. 3), zapewniają ekspertyzy o charakterze niewojskowym w celu wsparcia sztabów, wzmocnienia więzi z organizacjami cywilnymi i zapewnienia doradztwa i specjalistycznych ekspertyz w realizacji
określonych projektów.
Centra CIMIC są zasadniczym elementem służącym utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem cywilnym. To miejsca, w których odbywa się współpraca i wymiana informacji pomiędzy personelem wojskowym, organizacjami cywilnymi, władzami cywilnymi
i ludnością. Centra CIMIC powinny: być początkowym punktem kontaktowym; stanowić
centralny punkt łączności dla wsparcia i harmonizacji celów CIMIC; zapewnić wymianę
informacji; monitorować sytuację i zbierać odpowiednie informacje; zapewniać odbiór
informacji na rzecz wsparcia operacji informacyjnych; ponadto powinny znajdować się
w miejscach łatwo dostępnych, poza terenem wojskowym [Cieślarczyk, Chojnacki, Radomyski 2003, s. 39].
Rysunek 3. Zespoły specjalistów w kompanii dowodzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Panek 2005, s. 79].
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Warto podkreślić, że poza wymienionymi wyżej strukturami współpracy cywilnowojskowej w NATO tworzone były, w ramach prowadzonych operacji reagowania kryzysowego, domy współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC House) czy prowincjonalne zespoły odbudowy (Provincial Reconstruction Team – PRT), o których w dokumentach
normatywnych (polityce i doktrynach CIMIC) nie znajdziemy informacji. Ich skład i realizowane zadania zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego artykułu.

Struktury współpracy cywilno-wojskowej w wybranych
operacjach reagowania kryzysowego NATO
Funkcjonowanie struktur współpracy cywilno-wojskowej w operacjach reagowania kryzysowego NATO zostanie przedstawione na przykładzie pierwszej takiej operacji, w Bośni i Hercegowinie, oraz jednej z ostatnich, w Afganistanie, zakończonej w 2014 r.
W grudniu 1995 r. NATO, po raz pierwszy w swej historii, przystąpiło do operacji reagowania kryzysowego. Była to operacja w Bośni i Hercegowinie, prowadzona przez
siły implementacyjne IFOR (do 1996 r.), a następnie przez siły stabilizacyjne SFOR (do
2004 r.), których celem było wprowadzenie w życie postanowień porozumienia z Dayton2. Przygotowując operację Joint Endeavour, planiści NATO nie przewidzieli tak dużego udziału rządowych i pozarządowych instytucji, organizacji humanitarnych czy prywatnych organizacji woluntarystycznych, które zaangażowały się w operację odbudowy i rekonstrukcji infrastruktury oraz udzielenia pomocy humanitarnej. Aby rozwiązać
problem nadmiernej koncentracji pomocy humanitarnej i ekonomicznej, szczególnie
w rejonach dużych miast lub ważnych szlaków komunikacyjnych, skorzystano z istniejących w NATO sił i zasad współpracy cywilno-wojskowej oraz doświadczeń w tym zakresie z misji pokojowych ONZ. Początek współpracy cywilno-wojskowej, szczególnie w zakresie koordynacji i uporządkowania wysiłku, został wymuszony również przez konieczność poruszania się dużej liczby konwojów z wszelkiego rodzaju pomocą w terenie silnie
zaminowanym. W ramach prac zapobiegawczych, związanych z zaminowaniem terenu,
strony konfliktu przekazywały komórkom CIMIC opisy miejsc, w których znajdowały się
niewypały, pułapki i pola minowe, środki wybuchowe czy zasieki drutowe, które mogły
narazić na niebezpieczeństwo przebywającą na tym terenie ludność cywilną oraz siły
NATO [Jóźwiak, Marcinkowski 2002, s. 91; Miler 2012, s. 375].
Siły IFOR zapewniały wsparcie realizacji zadań cywilnych w ramach prowadzonej
operacji. Podczas realizacji zadań współpracowały z: Biurem Wysokiego Przedstawicie2
Porozumienie z Dayton (Dayton Peace Agreement) dotyczyło wojskowych aspektów ustanowienia pokoju na
terenach Bośni i Hercegowiny. Zawierało między innymi plan interwencji międzynarodowej w konflikt na tym
terenie. Dzieliło operacje w tym kraju na dwa segmenty, wojskowy, realizowany przez koalicje państw wykorzystującą struktury NATO, i cywilny, realizowany przez OBWE [Jóźwiak, Marcinkowski 2002, s. 90].
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la ONZ (OHR), Policją Międzynarodową (IPTF), Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (ICRC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Programem Pomocy Żywnościowej (WFP), Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Misją Nadzorującą Wspólnotę Europejską (ECMM), Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Międzynarodowym Trybunałem ds. Zbrodni Wojennej w byłej Jugosławii
(ICTY) oraz wieloma innymi organizacjami, włączając w to ponad 400 organizacji pozarządowych. Zadania sił IFOR polegały na szerokim zabezpieczeniu tych organizacji,
obejmującym takie działania, jak tymczasowe zakwaterowanie, opieka oraz ewakuacja
medyczna, naprawa oraz ewakuacja sprzętu, usługi transportowe, informacje o stanie
bezpieczeństwa oraz doradztwo i wiele innych usług logistycznych. W stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania sił IFOR (jeden rok) zadania w ramach współpracy cywilno-wojskowej były realizowane przez około 350-osobowy personel cywilny i wojskowy wszystkich szczebli dowodzenia siłami IFOR na poziomie operacyjnym i taktycznym
(dowództw wielonarodowych sił połączonych, dowództw poszczególnych komponentów, dowództw jednostek wchodzących w ich skład). W skład tej 350-osobowej grupy
personelu CIMIC wchodziła również wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów z różnych dziedzin, m.in. nauczyciele, prawnicy, specjaliści ds. transportu publicznego, ekonomiści, specjaliści ds. rolnictwa, inżynierowie. Stanowili oni tę część zespołu CIMIC, która zapewniała doradztwo, a także wsparcie techniczne oraz koordynację zadań podjętych przez wiele grup roboczych i komisji, a także organizacji pozarządowych i cywilnych oraz władz lokalnych z siłami wojskowymi IFOR [Miler 2012, ss. 374–375].
Od grudnia 1996 r. mniejsze liczebnie siły SFOR, w ramach prowadzonej operacji „Joint Guard”, koncentrowały się na wdrażaniu postanowień porozumienia pokojowego
z Dayton dzięki stworzeniu środowiska bezpieczeństwa, w którym państwowe i lokalne władze oraz organizacje międzynarodowe mogły wykonywać swe zadania bez przeszkód, oraz dzięki zapewnieniu wsparcia innym organizacjom w ramach współpracy cywilno-wojskowej, z uwzględnieniem kryterium redukcji sił w rejonie operacji. W związku ze wzrostem liczby i skali wspólnie realizowanych wojskowych i cywilnych projektów
utworzono Centrum Koordynacji Współpracy Cywilno-Wojskowej, którego zadaniami
było: monitorowanie potrzeb humanitarnych ludności cywilnej; nawiązywanie i utrzymywanie łączności z lokalnymi władzami cywilnymi, wojskowymi oraz policją lokalną
i międzynarodową (IPTF); sprawdzanie zgodności zdarzeń polityczno-militarnych i społecznych z treścią i duchem porozumienia z Dayton; koordynowanie spotkań organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Skuteczność realizacji zadań CIMIC przez siły SFOR zapewniono poprzez włączenie w strukturę wszystkich szczebli dowodzenia operacyjnego dodatkowych elementów, zajmujących się koordynacją działań
o charakterze militarnym z akcjami o znaczeniu cywilnym. Na szczeblu dowództwa
SFOR była to komórka J-5, w międzynarodowych brygadach – G-5, a na szczeblu pod-
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oddziałów – S-5. Dla przykładu w Nordycko-Polskiej Brygadzie SFOR (w 1999 r.) komórka CIMIC G-5 składała się z sekcji: prawno-informacyjnej; demokratyzacji życia w kraju; powrotu uchodźców i wypędzonych; projektów; kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, ludnością cywilną i miejscowymi liderami [Jóźwiak, Marcinkowski 2002,
ss. 92–93, cyt. za: Italian CIMIC Unit, „Rivista Militare”, nr 3, 1999]. Do zasadniczych zadań tych sztabowych komórek CIMIC w siłach SFOR należało: zapewnienie stałych kontaktów pomiędzy lokalnymi władzami a organizacjami cywilnymi w zakresie realizacji
zawartych kontaktów i porozumień; przekazywanie zainteresowanym informacji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony; koordynowanie wydawanych komunikatów w kwestiach mających zasadnicze znaczenie dla spraw publicznych; wspieranie
kampanii informacyjnej i tworzenie pozytywnego wizerunku sił zbrojnych uczestniczących w misji; zapewnienie pomocy merytorycznej w rozpatrywaniu prawnych aspektów porozumień, memorandów, skarg i zażaleń; koordynowanie przygotowań ekspertyz, analiz i opracowań na potrzeby dowództwa w zakresie współpracy cywilno-wojskowej i politycznej; współuczestniczenie w przygotowaniu danych do planowania kolejnych etapów operacji [Jóźwiak, Marcinkowski 2002, ss. 93–94, cyt. za: Italian CIMIC Unit,
„Rivista Militare”, nr 3, 1999].
Aby zwiększyć efektywność współpracy cywilno-wojskowej w Bośni i Hercegowinie, wykorzystano tzw. domy współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC House) oraz służbę prasowo-informacyjną, których rola uwydatniła się szczególnie przy kształtowaniu
pozytywnego obrazu misji, żołnierzy SFOR oraz wartości zachodzących przemian polityczno-militarnych. Pomysł organizowania domów współpracy cywilno-wojskowej pojawił się w drugiej połowie 1997 r. jako wyraz zmian charakteru misji SFOR z wojskowej
na bardziej cywilną i większego otwarcia na współpracę z władzami lokalnymi i ludnością. Pierwszy taki dom został otwarty w kwietniu 1998 r. w miejscowości Doboj w strefie działań Nordycko-Polskiej Brygady. Bazując na pięciomiesięcznych doświadczeniach
dotyczących funkcjonowania tego domu, które wykazały, że jest to potrzebna i atrakcyjna forma współpracy, przystąpiono do organizacji „sieci domów współpracy”. Do ich
głównych zadań należało: występowanie w roli pracującego dwukierunkowo centrum
informacyjnego; udzielenie wsparcia w opracowywaniu propozycji planów projektów
pomocy gospodarczej i humanitarnej; prowadzenie banku spraw do załatwienia; wsparcie i doradztwo prawne dla lokalnych władz oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku żołnierzy SFOR [Jóźwiak, Marcinkowski 2002, ss. 95–96, cyt. za: Italian CIMIC Unit, „Rivista Militare”, nr 3, 1999; Miler 2012, ss. 380–381].
Ważną rolę w kształtowaniu warunków rozwijania współpracy cywilno-wojskowej
odegrały także sekcje prasowo-informacyjne i oficerowie prasowi. Jedną z form ich aktywności były audycje radiowe w lokalnych rozgłośniach wszystkich skonfliktowanych
stron (serbskiej, chorwackiej i bośniackiej). W strefie działalności Nordycko-Polskiej Bry-

179

Zbigniew Groszek

gady funkcjonowało w 1999 r. 15 rozgłośni radiowych. Tematyka nadawanych audycji
obejmowała problemy: lokalne (rozminowanie, budowa dróg, mostów, szkół); społeczne (konieczność i zasady kształtowania nowych, partnerskich warunków współżycia, demokratyzacji społeczeństw); współpracy cywilno-wojskowej (propagowanie idei CIMIC,
informacje o zasadach funkcjonowania „domów współpracy”); pomocy humanitarnej
i gospodarczej udzielanej lokalnej społeczności; z życia jednostek wojskowych NATO i
państw je wystawiających [Jóźwiak, Marcinkowski 2002, ss. 96–97, cyt. za: Italian CIMIC
Unit, „Rivista Militare”, nr 3, 1999; Miler 2012, ss. 380–381].
Konkludując, należy stwierdzić, że w operacjach reagowania kryzysowego NATO
w Bośni i Hercegowinie współpracę cywilno-wojskową realizowały dwa rodzaje struktur. Były to komórki sztabowe na wszystkich szczeblach dowodzenia sił IFOR i SFOR oraz
domy współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC House), w skład których wchodził personel
wojskowy i cywilni specjaliści. Ważnymi elementami wspomagającymi współpracę cywilno-wojskową były sekcje prasowo-informacyjne i oficerowie prasowi.
Po atakach na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone, w ramach walki z międzynarodowym terroryzmem, rozpoczęły 7 października 2001
r. na terenie Afganistanu operację „Enduring Freedom” („Trwała Wolność”), której celem
była eliminacja talibów i wojowników Al-Kaidy. Stosunkowo szybko opanowano znaczne obszary kraju, łącznie ze stolicą (Kabulem), z której wyparci zostali talibowie. Jednak
talibowie nie zostali całkowicie rozbici, co spowodowało, że prowadzone działania sprowadzały się głównie do pojedynczych operacji wymierzonych przeciwko konkretnym
grupom, ukrywającym się w górach. Kolejnym krokiem, po zakończeniu zasadniczych
działań militarnych skierowanych przeciwko talibom, było przeprowadzenie normalizacji kraju. Na mocy rezolucji RB ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001 r. utworzono Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force – ISAF),
początkowo pod auspicjami ONZ, a od 2003 r. kierowane przez NATO. Głównymi celami misji ISAF było: pomaganie rządowi Afganistanu w budowie i szkoleniu afgańskich
sił bezpieczeństwa, wspieranie w utrzymaniu bezpieczeństwa w Kabulu i na sąsiednich
terenach, tak aby umożliwić personelowi ONZ funkcjonowanie w bezpiecznych warunkach oraz aby siły bezpieczeństwa mogły podejmować działania na innych zamieszkanych obszarach, pomoc w przywracaniu i odbudowie infrastruktury, wspieranie administracji w rozwoju przyszłych struktur sił bezpieczeństwa [Hudyna 2011, ss. 146–147].
W osiągnięciu wyżej wymienionych celów ważną rolę odegrały struktury współpracy cywilno-wojskowej rozmieszczone w dowództwie ISAF oraz w dowództwach kontyngentów wojskowych poszczególnych państw uczestniczących w tej operacji, jak również specjalnie tworzone grupy, centra i zespoły CIMIC organizowane w rejonach odpowiedzialności tych państw. Skład i charakter zadań komórek sztabowych CIMIC wszystkich szczebli dowodzenia ISAF nie różniły się od tych, opisanych w dokumentach nor-
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matywnych CIMIC, które funkcjonowały w operacjach reagowania kryzysowego NATO
na Bałkanach. Na przykład na szczeblu dowództwa ISAF funkcjonowała komórka CJ-9
w składzie dowództwa, zespołu koordynacji, zespołu operacyjnego, zespołu planowania i zespołu oficerów łącznikowych. Do jej zadań należało: zapewnienie wymiany informacji dotyczących spraw z obszaru zainteresowania podmiotów cywilnych i wojskowych; zorganizowanie sprawnie działającego punktu kontaktowego dla organizacji cywilnych, zwłaszcza humanitarnych (miejsce przyjęcia próśb o wsparcie w razie zagrożenia); przygotowanie oraz koordynowanie wsparcia, jakiego udzielał ISAF organizacjom
cywilnym; monitorowanie i ocenianie reakcji środowiska cywilnego na implementację
postanowień pokojowych; uczestniczenie w opracowywaniu zadań dla podległych dowództw i jednostek (dowództw regionalnych oraz prowincjonalnych zespołów odbudowy); koordynowanie działalności CIMIC, zarówno między komórkami dowództwa ISAF,
jak i między podległymi dowództwami i jednostkami; identyfikowanie i ocenianie możliwości działania CIMIC [Ramczyk 2008, s. 53].
W PKW (polskim kontyngencie wojskowym) funkcjonowała sekcja CIMIC oraz Grupa
Wsparcia CIMIC, których głównym zadaniem była realizacja projektów doraźnych. Korzystając ze środków MSZ i MON, żołnierze CIMIC zrealizowali zadania polegające na:
zakupie narzędzi rolniczych, lamp słonecznych i środków higieny; dystrybucji pomocy
humanitarnej otrzymywanej od różnych organizacji; przekazywaniu darów przeznaczonych dla Afgańczyków, które w kraju gromadziły organizacje pozarządowe i osoby prywatne [Matuszak online].
W rejonie prowadzonej operacji ISAF organizowane były także centra CIMIC. Jednym z nich było centrum CIMIC w Kabulu, które powstało głównie po to, by utrzymywać kontakty pomiędzy dowódcą ISAF a wszystkimi podmiotami cywilnymi. Drugim
powodem była konieczność stworzenia możliwości wymiany informacji pomiędzy środowiskiem wojskowym a cywilnym. Biorąc pod uwagę fakt, iż to centrum funkcjonowało na szczeblu operacyjnym, z założenia nie przewidywano indywidualnych kontaktów
z ludnością. Centrum było przeznaczone przede wszystkim do utrzymania komunikacji z
przedstawicielami organizacji cywilnych (międzynarodowych, rządowych oraz pozarządowych), jak również instytucji rządowych Afganistanu. Obszary działalności tego centrum to: cykliczne spotkania z przedstawicielami organizacji międzynarodowych; kontakty z przedstawicielami afgańskich organizacji pozarządowych w sprawie realizacji
projektów CIMIC; przekazywanie szefowi centrum CIMIC informacji o sytuacji cywilnej
na terenie Kabulu; monitorowanie kilku dziedzin życia cywilnego Afganistanu, w tym
problemów związanych z migracją ludności, funkcjonowaniem placówek edukacji oraz
ochroną zdrowia, osłoną socjalną ludności, kulturą, sportem, rolnictwem i zasobami naturalnymi [Dylong, Jędraszko 2007, ss. 96–99].
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Specyfika działań w Afganistanie oraz konieczność zaangażowania lokalnych władz
w proces odbudowy państwa, zarówno w sferze administracji, jak i infrastruktury, przesądziły o podjęciu decyzji dotyczącej utworzenia specjalnych zespołów nazwanych
Provincial Reconstruction Team – PRT (Zespoły Odbudowy Prowincji). Na terenie całego Afganistanu było 263 takich wielonarodowych zespołów prowadzonych przez poszczególne państwa ISAF. Liczyły one od 60 do 100 żołnierzy i pracowników cywilnych.
Ich działania polegały na realizacji długoterminowych inwestycji i projektów, których
celem była poprawa warunków życia mieszkańców Afganistanu, doświadczonych długotrwałymi wojnami i waśniami plemiennymi. Ten cel osiągano poprzez realizację projektów pomocowych oraz doradztwo władzom prowincji na różnym szczeblu. Jeden
z takich zespołów funkcjonował w prowincji Ghazni. Tworzyli go wspólnie Amerykanie
i Polacy4. Polski zespół specjalistów w PRT Ghazni rozpoczął swoją działalność 28 czerwca 2008 r. i funkcjonował do 30 listopada 2013 r. W jego strukturze znajdowali się specjaliści cywilni z różnych dziedzin, m.in. ds. edukacji, spraw społecznych, infrastruktury, budowy dróg i mostów, prawa, specjalista ds. kontaktów z mediami lokalnymi, małej
przedsiębiorczości. Skład cywilnych ekspertów zależał od aktualnie realizowanych projektów i potrzebnych do ich realizacji fachowców. Bardzo ważną rolę odgrywali też żołnierze. Polską częścią dowodził oficer w stopniu podpułkownika wspierany przez oficerów młodszych. Szczególne miejsce zajmował pluton ochrony, który czuwał nad bezpieczeństwem ekspertów realizujących projekty. Ważnym obszarem aktywności PRT Ghazni było doradztwo władzom prowincji na różnym szczeblu, które obejmowało między
innymi regularne spotkania z gubernatorem prowincji Ghazni, spotkania z dyrektorami poszczególnych departamentów, udział w szurach (spotkaniach starszyzny plemiennej), wizyty w dystryktach tworzących prowincję Ghazni, kontakty z przedstawicielami
parlamentu afgańskiego i Radą Prowincji Ghazni. Miały one na celu podniesienie poziomu świadomości wszystkich szczebli administracji na temat roli, jaką powinny pełnić
jako przedstawiciele społeczności. Najważniejszym zadaniem PRT pozostawała jednak
realizacja projektów pomocowych, które w przypadku polskiej części PRT finansowane
były ze środków polskiego MSZ (do końca 2012, a w ostatnim roku działalności – przez
MON). Mimo stosunkowo skromnego budżetu przez cały okres funkcjonowania zespołu
na tę działalność wydano 81 mln złotych. Przełożyło się to na wykonanie 194 projektów
rozwojowych różnego typu. Można je podzielić na kilka grup: projekty infrastrukturalne, wśród których najwięcej dotyczyło rozbudowy infrastruktury drogowej i sieci enerW publikacji „PKW Afganistan – newsletter nr 2” podano, że na terenie Afganistanu było 28 PRT [online],
http://www.archiwumdo.wp.mil.pl/plik/File/Afganistan_2007-2014_Newsletter_nr_2_pomoc_rozwojowa.
pdf, dostęp: 23.10.2018.
4
Amerykańsko-polski zespół odbudowy prowincji (PRT Ghazni) liczył ponad 120 osób. Polski komponent składał się z trzech oficerów, 13 specjalistów cywilnych, miejscowych tłumaczy i 20-osobowego plutonu ochrony.
Szef polskiej części PRT Ghazni pełnił również funkcję zastępcy dowódcy tego PRT.
3
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getycznej; projekty szkoleniowe i edukacyjne, w ramach których uczono czytania i pisania oraz podstaw zawodu; projekty kierowane do administracji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz bardzo ważne projekty wodne (ważne z tego względu, że
bardzo dużym problemem Afganistanu pozostaje ograniczony dostęp do wody). Każdy ze zrealizowanych projektów znacznie poprawiał codzienną egzystencję mieszkańców prowincji Ghazni. Wszystkie projekty zostały zrealizowane na wniosek i przy poparciu władz lokalnych. Idea realizacji działań PRT opierała się bowiem na dwóch filarach: a)
oszacowaniu potrzeb danej społeczności i b) przygotowaniu, w porozumieniu z władzami lokalnymi różnego szczebla (od starszyzny wioski do gubernatora prowincji włącznie), propozycji projektowej i następnie jej realizacji. Inwestycje dotyczyły różnych dziedzin. Realizowano je nie tylko w stolicy prowincji (Ghazni), ale też w różnych jej dystryktach. Warunkiem podstawowym pozostawało jednak bezpieczeństwo w danej lokalizacji oraz możliwość kontroli wykonywanych projektów [Matuszak online].

Podsumowanie
Współpraca cywilno-wojskowa w NATO może być realizowana we wszystkich rodzajach prowadzonych operacji, zgodnie z określonymi w dokumentach doktrynalnych zasadami i zadaniami, tylko wtedy, gdy będzie dysponowała zdolnościami operacyjnymi,
na które, oprócz założeń koncepcyjnych, komponentu edukacyjno-szkoleniowego oraz
zabezpieczenia logistycznego, składać się będzie wyszkolony personel zorganizowany
w określone komórki i jednostki CIMIC, czyli struktury CIMIC.
Współpraca cywilno-wojskowa w taki zinstytucjonalizowany sposób była po raz
pierwszy realizowana przez wojska NATO w Bośni i Hercegowinie. W tym obszarze CIMIC odgrywała istotną rolę w operacjach prowadzonych przez IFOR – Siły Implementacyjne NATO oraz SFOR – Siły Stabilizacyjne NATO, będąc integralnym elementem działalności na wszystkich szczeblach dowodzenia. Komórki sztabowe CIMIC, w składzie wyszkolonego personelu wojskowego oraz cywilnych ekspertów, były organizowane na
wszystkich szczeblach dowodzenia – operacyjnym (J-5(9)) oraz taktycznym (G-5, S-5).
Dodatkowym elementem, znacznie zwiększającym efektywność współpracy wojsk prowadzących operację z środowiskiem cywilnym, były domy współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC House), które pełniły funkcję współcześnie organizowanych w operacjach
NATO centrów CIMIC.
Nie we wszystkich operacjach NATO doktrynalne struktury CIMIC, takie jak komórki
sztabowe, grupy czy centra CIMIC, wystarczały. Żeby ułatwić osiągnięcie założonych celów prowadzonych operacji NATO, organizowano dodatkowe struktury. Przykładem takich struktur były prowincjonalne zespoły odbudowy (Provincial Reconstruction Team
– PRT) organizowane na terenie całego Afganistanu w operacji ISAF.
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Należy zatem stwierdzić, że w zależności od miejsca lub charakteru prowadzonych
przez NATO operacji struktury współpracy cywilno-wojskowej były i będą elastycznie
dostosowywane do istniejących warunków i potrzeb.
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Zagrożenia bezpieczeństwa jednostki
Structural Safety – Unit Safety Hazards

Abstract: The authors of the article present the problem of structural security starting from
the discussion of its subject characteristics. Next, they specify the subject dimension of the
subject’s personal security and present the characteristics of the political security of the state, which is a variant of structural security. They present the problems of the modern world,
pointing out that they require cooperation of the entire international community, and opportunities for humanity should be seen in the possibilities of social development. They
also identify socio-economic problems by stressing the occurrence of hunger and unemployment, civilization and social diseases and present civilizational and cultural problems
as well as opportunities and threats resulting from scientific and technical progress as well
as threats related to the destruction of the environment. Finally, they point to the threat of
terrorism that is important in the modern world, highlighting its deepest causes.
Key words: safety, unemployment, people, dimension, threats
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Wstęp
Świat wkroczył w XXI wiek z wieloma obawami, uzmysłowieniem różnorakich zagrożeń, mających wpływ na bezpieczny byt człowieka i społeczności, w których funkcjonuje. Obok wielu potrzeb potrzeba niezagrożonego życia, jak nigdy dotąd, ma wymiar egzystencjalny i stanowi przedmiot troski i współdziałania międzynarodowego. Współtowarzyszy temu świadomość, że zaniedbanie czy też zlekceważenie tegoż obszaru stosunków między jednostkami może mieć tragiczne znaczenie dla przyszłości. Świat i Europa ery globalizacji potrzebują nowatorskiej definicji swojej tożsamości, w tym również
w obszarze bezpieczeństwa. Obecny świat to świat ogromnego postępu, przeobrażeń
naszej cywilizacji i nowego stylu życia. Jednakże jak zawsze człowiek, dumny z własnych
dokonań, napotyka na problemy, którym ciężko sprostać.
Bezpieczeństwo strukturalne można współcześnie zdefiniować jako przygotowanie instytucji państwa do utrzymania pokoju oraz zachowania bezpieczeństwa obywateli w wyniku ewentualnych katastrof ekologicznych bądź też zagrożeń spowodowanych zastosowaniem technologii na skalę światową. Bezpieczeństwo strukturalne jednoznacznie łączy się z bezpieczeństwem personalnym, tzn. bezpieczeństwem osoby
ludzkiej wobec zagrożenia naruszenia jej tożsamości fizycznej, psychicznej oraz kulturowej. To naruszenie jest spowodowane nie tylko nowatorskimi patentami biomedycznymi, lecz także nowymi formami sprawowania władzy za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz edukacji. Ochrona fundamentalnych dóbr człowieka jest powiązana z nienaruszaniem ustalonych przepisów ustawodawstwa lokalnego i międzynarodowego, ale w pierwszym rzędzie wymaga określenia, czym są dobra własne oraz co precyzuje ludzką osobowość, odnoszącą się do bytu.

Charakterystyka przedmiotowa bezpieczeństwa
strukturalnego
Wyodrębnienie strukturalnego wymiaru bezpieczeństwa z ogólnikowej wiedzy o nim
płynie z konieczności umieszczenia podmiotów w dowolnym otoczeniu, które przez
ogół oddziaływań strukturalnych buduje poziom gwarancji trwania, istnienia oraz rozwoju tychże podmiotów. Podmiotowa kategoryzacja bezpieczeństwa nie tylko określa
istotność uwarunkowań zewnętrznych determinujących bezpieczeństwo podmiotu, ale
przede wszystkim podkreśla jego ontologiczną istotność. Warunkiem koniecznym interpretacji przedmiotowej jest podejście podmiotowe. Wobec tego bezpieczeństwo przedmiotowe, definiowane w kategorii bezpieczeństwa strukturalnego, jest stałym niuansem
rozważań nad bezpieczeństwem podmiotowym (personalnym) [Wolanin 2005, s. 150].
Pierwotną cechą rozważań nad bezpieczeństwem jest trwanie podmiotu, bez tego kryte-
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rium nie można przeanalizować przedmiotowych determinantów bezpieczeństwa. Otoczenie przedmiotowe, które można jednocześnie nazywać środowiskiem bezpieczeństwa, warunkuje należną podmiotowi subiektywistyczną świadomość braku zagrożeń
i możliwości rozwojowych. Bezpieczeństwo podmiotów w poznaniu indywidualnym i
grupowym uwarunkowane jest przez okoliczności otoczenia, w jakich te podmioty bytują [Welander, Svanstrom, Ekman 2004, s. 10]. Dla człowieka środowiskowym determinantem są bliższe i dalsze cechy struktury cywilnej, technologia, oświata, system ekonomiczny, środowisko przyrodnicze. Konstrukcja społeczna, w której znajduje się człowiek, determinowana jest przez twory kulturowe, zdobycze technologii, system lokalnych i globalnych stosunków ekonomicznych, a także mniej lub bardziej zmodyfikowane otoczenie przyrodnicze. Generalnie rzecz biorąc można rzec, że człowiek jest podmiotem ulokowanym w środowisku bezpieczeństwa, które tworzy świat bytów społecznych, bytów dziedzictwa kulturowego, bytów technologii i bytów natury. Na środowiskowe pochodzenie przedmiotowej sfery bezpieczeństwa zwrócił uwagę M. Cieślarczyk:
„myśląc o przedmiocie bezpieczeństwa, nasza uwaga kieruje się zazwyczaj w stronę otoczenia podmiotu, w stronę jego środowiska. Jeśli jest to środowisko naturalne, to mówimy wtedy o bezpieczeństwie ekologicznym, odnosi się także ono do środowiska społecznego, a w nim bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, politycznego i militarnego oraz do środowiska kulturowego, a w nim np. bezpieczeństwa technicznego, informacyjnego i wielu innych” [Cieślarczyk 2011, s. 73]. Ważną częścią przedmiotowej interpretacji bezpieczeństwa jest określenie ontologicznej pozycji podmiotu w środowisku.
Bazowym wyróżnikiem podmiotu w odniesieniu do środowiska przedmiotowego staje się jego aktywność, a więc relacja z otoczeniem. Wobec tego wymiar bezpieczeństwa
podmiotu w obszarze przedmiotowym formują dwa determinanty: jakość środowiska
oraz stan więzi podmiotowo-przedmiotowej. Ważne jest uwydatnienie form środowisk,
w których podmiot egzystuje. Ogólnikową kategoryzację środowisk tworzą trzy obszary: naturalny, społeczny i kulturowy. Człowiek nie ma wpływu na realistyczne uporządkowanie wewnętrznej struktury organizmu a także, w wielu zdarzeniach, na ujemne procesy, jakie w nich występują. Wewnętrzne i zewnętrzne parametry bezpieczeństwa strukturalnego uwydatniają przedmiotowy przejaw formy trwania podmiotu. To, co determinuje zewnętrzne oraz wewnętrzne istnienie podmiotu, jest przedmiotem bezpieczeństwa podmiotu i człowieczych zbiorowości. Podmiotowy przejaw bezpieczeństwa prowadzi do zamierzonej i świadomej reakcji na oddziaływanie przedmiotowego otoczenia
na podmiot. Wszelka jednostka dysponuje określonym potencjałem materialno-energetycznym w postaci skłonności fizycznych oraz powiązanych z nimi skłonności, które destabilizująco wpływają na stabilność biologiczną organizmu. Owe zakłócenia mogą płynąć z nieprzypadkowych działań podmiotu lub są od niego niezależne. Do powstawania
zakłóceń homeostazy niewątpliwie może dojść z powodu oddziaływań od niego nieza-

189

Julia Nowicka, Zdzisław Szymański, Zbigniew Ciekanowski, Yury Pauliuchuk

leżnych. Również podmiot zbiorowy, jakim jest naród, uwarunkowany jest przez czynniki materialno-energetyczne wewnątrz własnej struktury.

Przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa personalnego
podmiotu
Bezpieczeństwo przedmiotowe precyzują niuanse otoczenia, w którym dokonuje się indywidualna działalność podmiotu. Bezpieczeństwo podmiotowe jest bezpieczeństwem
strukturalnym, określającym ilościowo-jakościowe części struktury otoczenia, wpływające na kształtowanie formy egzystencji podmiotu.
Definiowanie bezpieczeństwa strukturalnego ma swoje źródło w identyfikacji podmiotu, a więc jego bazę stanowi bezpieczeństwo personalne [Haq 1995, s. 116]. Determinanty określające tożsamościową stabilność podmiotu i będące atrybutami jego pewnej (szczęśliwej egzystencji) jednocześnie tworzą płaszczyznę odniesienia dla identyfikacji zagrożeń strukturalnych. Zatem bezpieczeństwo personalne podmiotu jest funkcją
bezpiecznych bądź niebezpiecznych oddziaływań szeroko rozumianego otoczenia podmiotu. Przyjmując za Platonem koncept człowieka szczęśliwego (we współczesnym znaczeniu – bezpiecznego) można wyznaczyć te części otoczenia podmiotu, które to szczęście (bezpieczeństwo) zapewniają i szerzą albo stanowią dla niego zagrożenie. Platon
wyróżnił fundamentalne elementy szczęścia i bezpiecznego życia:
·· podejmowanie dobrych decyzji;
·· zdrowe zmysły i ciało;
·· powodzenie w działaniu;
·· dobra sława (imię) u ludzi;
·· dostatek [Bąk, Ciekanowski 2014, s. 91].
Elementy bezpiecznego życia są jednocześnie kryteriami bezpieczeństwa personalnego, modyfikowanymi przez przedmiotowe uwarunkowania otoczenia podmiotu. Podejmowanie dobrych decyzji zależy od posiadanej wiedzy, poziomu wychowania oraz
edukacji itd. Zdrowie podmiotu jest pochodną wewnętrznego stanu organizmu, wpływów zewnętrznych — naturalnych, społecznych i kulturowych oraz stylu życia jednostki. Powodzenie w działaniu odzwierciedla jakość stosunków społecznych, dostępne rezerwuary intelektualne, użyteczne techniczne i informacyjne. Dobra sława u ludzi stanowi pochodną zajmowanej pozycji i odgrywanej roli społecznej. Dobrobyt w znaczeniu dogłębnym i materialnym płynie ze stopnia realizowania powyższych parametrów
bezpiecznego życia. Platońska koncepcja człowieka bezpiecznego jest modelowym rozumieniem harmonijnego i szczęśliwego życia, pozwala na wyszczególnienie strukturalnych wpływów zewnętrznych, formuje właściwą formę trwania podmiotu [Nowicka
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2015, s. 107]. Zatem do strukturalnych determinantów kształtujących personalną formę
trwania podmiotu, stanowiących jego wieloaspektowe otoczenie, należy zaliczyć:
·· strukturę instytucjonalno-organizacyjną;
·· endogeniczne i egzogeniczne czynniki kształtujące kondycję zdrowotną;
·· czynniki sprzyjające bądź zakłócające efektywność działania (warunki strukturalne
wpływające na prakseologię działania);
·· etyczne (konwencjonalne i aksjologiczne) otoczenie podmiotu, elementy wzmacniające bądź dezorganizujące godnościowy wymiar formy trwania;
·· determinanty strukturalne pomnażające dobrobyt.
Powyższe uwarunkowania strukturalne są ogólnikowym zestawieniem okoliczności naturalnych i społecznych (kulturowych) stanowiących strukturalne środowisko
podmiotu, z uwzględnieniem własnych skłonności psychosomatycznych. Twierdzenie
o uzupełnianiu się czynników jednostkowych i środowiskowych warunkuje stwierdzenie, że bezpieczeństwo podmiotu jednostkowego jest charakterystyczną dla tego podmiotu kombinacją bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego [Report of the Commission on Human Security 2003].
Strukturalne bezpieczeństwo podmiotu precyzują obszary człowieczej działalności na styku świata bytów społecznych, bytów techniki (bytów kultury), a także epizodów i zjawisk pozostających poza tym obszarem (oddziaływanie sił natury). To wszelakie determinanty, wydarzenia i zagrożenia, które pozytywnie czy też negatywnie kształtują jakość trwania podmiotu. Określone są zatem przez czynniki pozytywne sprzyjające bezpieczeństwu czy też negatywne, które to bezpieczeństwo dekonstruują. Czynniki
strukturalne kształtują formę trwania podmiotu w kierunku konstrukcji lub dekonstrukcji. Determinanty strukturalne poustawiane przestrzennie (zewnętrznie i wewnętrznie)
oraz przedmiotowo wynikają z parametrów indywidualnej egzystencji, między innymi
takich, jak: zdrowie psychosomatyczne (kondycja psychofizyczna), tożsamość (poczucie świadomości „ja”), doświadczenie, wychowanie (socjalizacja, edukacja), aktywność
zawodowa, aktywność ekonomiczna, życie rodzinne, pozycja w strukturze społecznej,
wpływ instytucji społecznych i politycznych, poziom rozwoju moralnego, twórcza autokreacja, akcydentalne zdarzenia naturalne (katastrofy naturalne).
Przedstawione determinanty precyzują kategorie bezpieczeństwa strukturalnego odnoszące się do podmiotu jednostkowego. Na wewnętrzną strukturę społeczeństwa składa się bezpieczeństwo ontologiczne, w tym zdrowotne i autokreacyjne. W zewnętrznym obszarze strukturalnym należy podkreślić niniejsze (wymiary) bezpieczeństwa jednostki: afiliacyjno-rozwojowe oraz instytucjonalne. Pierwszy rodzaj bezpieczeństwa obejmuje zaspokajanie potrzeby społecznej, indywidualnego doskonalenia
w procesie edukacji, a także wychowania i rozwoju moralnego oraz zawodowego. Drugi
rodzaj bezpieczeństwa w zewnętrznym obszarze strukturalnym obejmuje bezpieczeń-
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stwo zinstytucjonalizowane, na które składają się systemy zasad społecznych, wartości kulturowych, bezpieczeństwo społeczne, publiczne (osobiste) oraz bezpieczeństwo
ekologiczne, a także ideologiczne. Wszelkie odmiany bezpieczeństwa mają charakter
pośredni bądź bezpośredni. Bezpieczeństwo zdrowotne powiązane jest z świadomością ogólnego dobrostanu duchowego, fizycznego oraz społecznego. To stan równowagi organizmu i brak stanów chorobowych. Trwałym elementem tego rodzaju bezpieczeństwa strukturalnego podmiotu jest zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego
i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania (ułomności) [Bąk, Ciekanowski 2014, s. 115]. Bezpieczeństwo zdrowotne precyzowane jest przez ujęcie zdrowia w szerszym znaczeniu i wskazuje na dobrą psychofizyczną i socjalną kondycję człowieka, wolną od przypadłości i dolegliwości, wyrażającą jego uczuciową i praktyczną
gotowość do uczestniczenia w życiu cywilnym. Bezpieczeństwo ontologiczne obrazuje odczucie pewności oraz stabilności egzystencji podmiotu w codziennym życiu. Bezpieczeństwo ontologiczne opiera się na zasadzie powtarzalności czynności, wydarzeń,
a także zjawisk generujących bezpieczną bezrefleksyjność oraz zasadę zaufania społecznego. Pojęcie bezpieczeństwa ontologicznego precyzyjnie wiąże się z niedyskursywną świadomością użyteczną czy też w ideach fenomenologicznych, które odpowiada nastawieniu naturalnemu życia codziennego. Bezpieczeństwo autokreacyjne odnosi się do własnej twórczości jednostki w relacji z środowiskiem naturalnym, społecznym
i kulturowym. Autonomiczna kreacja jest najwyższym przejawem bezpieczeństwa personalnego, odzwierciedla godną formę trwania podmiotu i jego doskonalenia. Na tym
poziomie wewnętrznego rozwoju jednostka, mając świadomość kontroli wewnętrznej,
dokonuje twórczego aktu sprawiania siebie (własnego ja), przekraczania dalszych etapów rozwojowych [Ciekanowski 2014, s. 57]. Bezpieczeństwo autokreacyjne jest odbiciem wartości „ja” i jej formowaniem w strukturze społecznej. Świadomość pewności
tworzenia oraz doskonalenia siebie, wyrażania własnych możliwości odzwierciedla bezpieczeństwo autokreacyjne. Realizacja własnego „ja” dokonuje się nie tylko w akcie sposobu myślenia, lecz także przez realizowanie całej osobowości w aktywnym wyrażaniu
emocjonalnych i intelektualnych potencji człowieka. Potencje te tkwią w każdym, a realizują się tylko w takim stopniu, w jakim zostały „uzewnętrznione”. Bezpieczeństwo autokreacyjne jest specyficznym rodzajem bezpieczeństwa, uściślającym personalną akceptację podmiotu w otoczeniu strukturalnym. Na bezpieczeństwo autokreacyjne składają się ilościowe, a także jakościowe elementy środowiska naturalnego i kulturowego,
które inicjują oraz uaktywniają własne potrzeby autokreacji w różnorakich kategoriach.
Tenże rodzaj wiąże się z wolnością jednostki. Uwarunkowania strukturalne rozpatrywane w idei wolności mogą wstrzymywać albo ożywiać kreatywne dyspozycje podmiotu.
Stan zniewolenia degraduje proces autokreacji, wolność personalną przez naturę sto-
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sunków w układzie społecznym i instytucjonalnym afirmuje jednostkową kreatywność
przez rozwój, a także doskonalenie.
Bezpieczeństwo wychowawcze kształtowane jest w procesie zamierzonego organizowania aktywności społecznej, opartej na stosunku wychowawczym pomiędzy podopiecznym i wychowawcą, której celem jest wywołanie świadomych zmian u podopiecznego. Te zmiany obejmują płaszczyznę poznawczo-instrumentalną (poznanie otoczenia
i jego modyfikowanie) oraz sferę emocjonalno-motywacyjną (modelowanie stosunku
człowieka do świata i ludzi, jego przeświadczeń, postaw, wartości i dążeń). Przedmiotowym parametrem tego rodzaju bezpieczeństwa jest proces wychowania. Harmonijność
procesu wychowania z akceptowanymi wzorami kulturowymi, wartościami cywilizacyjnymi i prawami człowieka, definiuje jego atrybuty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
wychowawcze odzwierciedla harmonię oddziaływania na osobowość podopiecznego
z przyjętym w danym otoczeniu społecznym wzorem osobowym, obywatelskim, obyczajowym, kulturowym, moralnym. Proces celowej aktywności dydaktycznej, wykraczającej poza przyjęty umowny, aksjologiczny oraz praktyczny wymiar, jest jednoznaczny
z brakiem bezpieczeństwa wychowawczego. Wychowanie bezowocne może prowadzić
do dezintegracji osobowościowej podopiecznego, może stać się kryterium niedostosowania społecznego. Chodzi zatem o bezpieczne prowadzenie jednostki, przez zamierzone formowanie jej osobowości, w świat bytów społecznych, a tym samym unikniecie pozostałych rodzajów zagrożeń tkwiących w strukturze środowiska. Naczelną rolę
w procesie formowania bezpieczeństwa wychowawczego odgrywa rodzina, później
szkoła, stowarzyszenia społeczne i instytucje państwowe [Wołejszo 2010, s. 87].
Bezpieczeństwo moralne odnosi się do kształtowania wewnętrznej aksjologicznej
struktury podmiotu. Podmiot buduje swój zbiór wartości moralnych przez ich poznawanie, akceptowanie oraz internalizowane. Brak fundamentalnego systemu wartości
moralnych naraża podmiot na pomocnicze wpływy środowiska, utrudnia znajdowanie
rozwiązań sporów etycznych, degraduje godnościowy wymiar egzystencjalnego trwania. Podmiot pozbawiony jest koherentnego systemu stosunków aksjologiczno-normatywnych, które tworzą wewnętrzną bazę do zapobiegania niebezpieczeństwom. Etyczne bezpieczeństwo ułatwia radzenie sobie w warunkach skomplikowanych i niepewnych, wymagających pogłębionej myśli opartej na systemie wartości. Zinternalizowana hierarchiczność wartości staje się fundamentem wydawania sądów, własnego działania oraz dokonywania wyborów w okolicznościach konfliktowych. Człowiek czerpie
wzory i schematy działania z prymitywnego zakresu uwewnętrznionych wartości, dzięki czemu unika wielu skomplikowanych decyzji, które mogą wystąpić na bazie krańcowego sytuacjonizmu.
Bezpieczeństwo zawodowe określone jest przez stabilność pracy podmiotu, aktywności powiązanej z ustalonym typem specjalizacji, która przynosi dochód i zabezpiecza
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istnienie pod względem materialnym, lecz jednocześnie zaspokaja pozostałe potrzeby
człowieka (afiliacyjne, uczuciowe, kulturowe). W Słowniku Języka Polskiego praca sprecyzowana jest jako świadoma aktywność człowieka, zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca fundamentem i warunkiem egzystencji oraz rozwoju społeczeństwa [Bąk, Ciekanowski 2014, s. 122].
Brak aktywności zawodowej jest sporym zagrożeniem dla podmiotu personalnego,
jako że dotyka to wszechstronnego spectrum egzystencjalnych znaczeń, między innymi takich jak sens życia, przynależność społeczna, byt materialny. Typowym przykładem
braku bezpieczeństwa zawodowego jest zjawisko bezrobocia, które w wymiarze personalnym skutkuje marginalizacją społeczną, dekonstrukcją psychiczną, zaburzeniem
świadomości swojej wartości.
Wymiary bezpieczeństwa instytucjonalnego podmiotu jednostkowego wiążą się ze
strukturalnymi rodzajami bezpieczeństwa podmiotu grupowego, a precyzyjniej – podmiotu narodowego. Bezpieczeństwo socjalne określa podstawowe materialne składniki
bytu podmiotu. To proces zaspokajania potrzeb niższego rzędu, ale jednocześnie umożliwiający osiąganie wyższych poziomów rozwoju edukacyjnego kulturalnego, społecznego itd. Bezpieczeństwo socjalne odzwierciedla złożoność posunięć ukierunkowanych
na zapobieganie zagrożeniom materialnego niedostatku oraz niedostosowania społecznego generowanego przez takie zjawiska, jak: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie
społeczne, a także niepełnosprawność, choroby i inne ujemne wydarzenia akcydentalne. W tym ujęciu bezpieczeństwo socjalne może być rozpatrywane przez pryzmat potrzeb materialnych i społecznych. W ich zaspokojeniu współuczestniczy państwo poprzez określoną strategię społeczną.
Uwarunkowania bezpieczeństwa strukturalnego tyczą się żywotnych potrzeb, interesów oraz dążeń podmiotu. Zagrożenia zakłócające te formy jednostkowej kreacji
i rozwoju personalnego wyznaczają motywacje i działania podmiotowe ukierunkowane na neutralizowanie i hamowanie tych zagrożeń. Podmiot podejmuje własny wysiłek
w celu modyfikacji otoczenia strukturalnego na rzecz bezpieczeństwa personalnego.
Proces redukcji zagrożeń nie jest pracą jednostkowego wysiłku określonego podmiotu,
ale uwzględnia jednocześnie społeczne, instytucjonalne, narodowe i polityczne parametry bezpieczeństwa strukturalnego.
Obok rodzajowych, przestrzennych, pośrednich oraz bezpośrednich właściwości
bezpieczeństwa strukturalnego, kluczowy pozostaje jego czynnik jakościowy, odzwierciedlony w sile oddziaływania zagrożeń przedmiotowych. Ocena ogólnikowa wskazuje na zwiększone oddziaływanie zagrożeń bezpośrednich (wewnętrznych i zewnętrznych), które natychmiastowo uruchamiają mechanizmy obronne podmiotu, rekompensujące ich ujemny wpływ [Nowicka 2015, s. 108]. Jawność niebezpieczeństw strukturalnych uruchamia potencjały obronne jednostki, a tym samym następuje natychmiasto-
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wa minimalizacja zagrożenia. Niemniej jednak jakościowo bardziej destruktywny wpływ
mogą mieć zagrożenia pośrednie oddziałujące na jednostkę systematycznie. Tego rodzaju ujemne czynniki strukturalne wyczerpują potencjały obronne człowieka, a także
prowadzą do jej wewnętrznej dekonstrukcji (destabilizacji psychofizycznej), zatem tworzą możliwe zagrożenie strukturalne. Przestrzenne i rodzajowe przejawy bezpieczeństwa strukturalnego nakładają się na bezpośredni albo pośredni charakter oddziaływań
niebezpieczeństw na podmiot jednostkowy. Należy podkreślić zagrożenia bezpośrednio zmieniające stan psychofizyczny podmiotu i zagrożenia pośrednio wpływające na
tenże stan. Zagrożenia nieustannie wypływają z dwóch zasadniczych praźródeł. Pierwszym z nich jest natura człowiecza, drugim natomiast struktura społeczna i otoczenie,
w którym egzystujemy [Bąk, Ciekanowski 2014, s. 129]. Korelacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi bodźcami, częstokrotnie wywołują okoliczności zagrażające człowiekowi bezpośrednio czy też pośrednio – poprzez formowanie niesprzyjającego dla nas środowiska społecznego oraz fizycznego. Zagrożenia bezpośrednie to między innymi stany chorobowe (zagrożenia wewnętrzne), przemoc fizyczna, kradzież i inne. Zagrożenia pośrednie to między innymi ujemne procesy oraz zjawiska społeczne, takie jak: bezrobocie,
bieda, spory społeczne, nieporozumienia kulturowe, kryzysy. Uprzednia klasyfikacja zagrożeń tworzy płaszczyznę bezpieczeństwa strukturalnego podmiotu jednostkowego,
umieszczonego w otaczającym świecie bytów natury, bytów społecznych i bytów techniki. Można znaleźć odmienne warunki ilościowo-jakościowe, implikujące przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa strukturalnego podmiotu wynikające z nieograniczonego obszaru podstaw, w jakich podmiot egzystuje, od warunków własnych po naturalne, społeczne, kulturowe oraz cywilizacyjne. Decydująca jest tu uwaga, że bezpieczeństwo personalne i strukturalne człowieka stanowi całościową perspektywę i cechuje formę trwania tego podmiotu.

Bezpieczeństwo polityczne państwa
Bezpieczeństwo polityczne jest odmianą bezpieczeństwa strukturalnego, określającą komplet posunięć zmierzających do zapewnienia gwarancji trwania, a także rozwoju państwa jako systemu instytucjonalno-politycznego w stopniu wewnętrznym i zewnętrznym. To całość zamysłów mających na celu stworzenie najlepszych możliwości
do wewnętrznego działania struktur politycznych państwa (władza, partie, urzędy, stowarzyszenia polityczne), a także umacnianie pozycji i realizacja interesów politycznych
na arenie stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo polityczne jest świadomym
posunięciem państwa, którego następstwa adresowane są do podmiotów stosunków
międzynarodowych oraz wewnątrzpaństwowych i służą osiąganiu nieprzypadkowych
celów, a także realizowaniu interesów bezpieczeństwa narodowego [Sulowski, Brzeziń-
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ski 2009, s. 160].Polityczny wymiar bezpieczeństwa dotyka pewności trwania i rozwoju struktur rządów, a także obrony i ochrony państwa jako użytecznej struktury organizacji narodu. Trwanie, przetrwanie i rozwój narodowych i międzynarodowych struktur
politycznych warunkuje jednocześnie bezpieczeństwo personalne podmiotu. Bezpieczeństwo polityczne w względzie podmiotowym odnosi się do państw, cywilizacji, systemów międzynarodowych oraz podmiotów, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka. W wymiarze przedmiotowym bezpieczeństwo polityczne odnosi się do zagrożeń dla
autonomii, stabilności społecznej państw i rządów, a także poglądów, które je legitymizują. Należy niemniej jednak zaznaczyć, że polityczny wymiar bezpieczeństwa bezpośrednio dotyka koherentności i stabilności podmiotu narodowego i międzynarodowego, pośrednio zaś wpływa na formę trwania podmiotu jednostkowego. Ważna jest zatem internalizacja dwóch wymiarów bezpieczeństwa politycznego: narodowego (stabilność systemu narodowego) i międzynarodowego (stabilność systemów międzynarodowych). W ogólnikowym ujęciu bezpieczeństwo polityczne należy utożsamić z bezpieczną autonomią uprawiania polityki oraz polityką bezpieczeństwa na rzecz swojego państwa [Kitler 2011, s. 41].
Ze względu na ilościowo-jakościową charakterystykę podmiotów bezpieczeństwo
polityczne odnosi się do bezpiecznego bytu władzy politycznej, państwa jako politycznej struktury narodu i systemów międzynarodowych. Najczęściej jednakże bezpieczeństwo polityczne odnosi się do funkcjonowania państwa, w tym władzy państwowej,
i przez pryzmat konieczności formowania politycznej stabilności postrzega się bezpieczeństwo polityczne systemów międzynarodowych. Zgodnie z uprzednim ujęciem bezpieczeństwo polityczne definiuje się jako przygotowanie zwierzchnich organów władzy
i administracji państwowej do przeciwstawiania się zewnętrznym i wewnętrznym niebezpieczeństwom politycznym państwa [Kitler 2011, s. 42]. Należy zaznaczyć ewolucyjny charakter w rozumieniu natury bezpieczeństwa politycznego, które w modelowym
ujęciu sprowadzano do siły militarnej państwa. W dobie rozwoju technologii militarnej
o masowej sile rażenia, zagadnienie siły militarnej jako atutowego elementu potęgi jednostki politycznej zostało zdominowane przez odmienne, przyjęte za istotne, elementy bezpieczeństwa politycznego. Otóż istotnym komponentem formowania bezpieczeństwa politycznego, zwłaszcza w wymiarze stosunków międzynarodowych, są tzw. miękkie warunki bezpieczeństwa, nowy porządek polityczny na świecie po zakończeniu zimnej wojny. W tej chwili sytuację międzynarodową cechuje niewielki poziom zagrożenia
militarnego, ale również niewielki poziom stabilności. Ze względu na mnogość różnorodnego gatunku sporów, w tym i wojen rok 1989 r. często jest nazywany gorącym pokojem. Większość z nich ma podłoże czysto wewnętrzne, w wielu przypadkach nacjonalistyczne. Stąd ważnymi determinantami teraźniejszego kształtowania bezpieczeństwa
politycznego są pozamilitarne bodźce determinujące harmonię wewnętrznego trwa-
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nia narodu i stabilizację jego otoczenia międzynarodowego. W teraźniejszej dobie postmodernistycznego świata naczelnym filarem realizowania interesu narodowego nie jest
osnowa militarna, a raczej ekonomiczna (finansowa), kulturowa i dyplomatyczna [Ciekanowski 2011, s. 71].
Absurdalnie wysoki poziom zaawansowania technologicznego środków walki, czyniących z nich dokładne i efektywne narzędzia do zabijania, w wielu przypadkach ograniczył lub uniemożliwił ich używanie. Rosnące zdolności bojowe sił zbrojnych, a z pewnością równocześnie zmieniająca się sytuacja polityczna, doprowadziły do stanu, w którym zużytkowanie tych możliwości z rożnych względów jest wprost niewykonalne lub
bezcelowe. Obok priorytetowych wymiarów polityki w stosunkach międzynarodowych
i roli, jaką odgrywa w nich podmiot państwowy, obszarem przedmiotowym bezpieczeństwa politycznego jest stabilne działanie struktury wewnętrznej państwa. Integralność i
harmonia w funkcjonowaniu instytucji władzy politycznej, ale również partii, organizacji,
grup społecznych, wreszcie określonych jednostek, zgodnie z aksjologią humanistyczną,
ideą pluralizmu politycznego i demokracji, są istotnymi wymiarami bezpieczeństwa politycznego. W tym ujęciu zakres znaczeniowy bezpieczeństwa politycznego wiąże się z innymi wymiarami bezpieczeństwa narodowego [Bąk, Ciekanowski 2014, s. 131].

Problemy współczesnego świata
Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnorakich płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej. Obecny świat niesie ze
sobą cały szereg różnego rodzaju problemów, z jakimi musi borykać się każdy człowiek.
Za najpoważniejsze problemy dzisiejszego świata uważa się: nierówności w rozwoju ekonomicznym, nierówności społeczne, przeludnienie i ruchy migracyjne, zacofanie cywilizacyjne i degradację środowiska. Są to problemy na skalę ogólnoświatową, wymagające współpracy całej społeczności międzynarodowej. Szans dla ludzkości należy upatrywać w możliwościach rozwoju społecznego, stwarzanych przez postęp naukowo-techniczny, przenikanie kultur, ruchy społeczne oraz procesy integracyjne. Współczesny świat
obawia się zniszczenia cywilizacji przez przypadkowe lub celowe użycie broni masowego rażenia, uderzenia z kosmosu, a także zniszczenia danych w systemach informatycznych, skutków ocieplenia klimatu, chorób i epidemii, katastrof klimatycznych bądź ekologicznych. Toczy się rywalizacja o surowce, żywność i wodę, a także o dominację religijną i wreszcie najbardziej krwawa walka terrorystów o władzę i wpływy [Aleksandrowicz,
Liedel, Piasecka 2011, s. 253].
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Problemy społeczno-ekonomiczne
Zagrożenia, które dotykają społeczeństwa oraz sfery ekonomicznej, są bardzo skomplikowane, gdyż przeważnie dotyczą one wszystkich ludzi i potrafią być dotkliwe. Problemy
tej natury powstają przede wszystkim ze względu na spore nierówności w danym rozwoju ekonomicznym.
Problemy cywilizacyjno-kulturowe
Zacofanie cywilizacyjne i ciemnota krajów Trzeciego Świata jest czynnikiem sprawczym
kiepskiego rozwoju gospodarczego i bezrobocia, jak również utrudnia redukowanie głodu i chorób. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Analfabeta nie jest w stanie brać udziału w życiu społecznym oraz ekonomicznym własnego kraju. Dużo krajów rozwijających się, w obliczu problemów finansowych na początku odcina dofinansowanie i pomoc dla szkół oraz nauczycieli. Potężne środki wydaje się
przede wszystkim na obronę i siły zbrojne.
Szanse i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego
Postęp cywilizacyjny ma w założeniu służyć człowiekowi. Jednakże jego niekontrolowany rozkwit wywołuje nadal nowe zagrożenia dla środowiska naturalnego, a także zdrowia i bezpieczeństwa podmiotu. Główne wyzwanie stanowi sposób, w jaki człowiek wykorzystuje odkrycia i wynalazki. Zrozumienie istnienia tychże zagrożeń pozwala na dopasowanie tempa i kierunków rozwoju do ewentualnych następstw. Rozkwit nauki i technologii w XX wieku stworzył szanse na rozwiązanie wielu poważnych problemów cywilizacji. Miniony wiek można nazywać wiekiem atomu. Z opanowaniem energii jądrowej
wciąż wiąże się nadzieje na rozwiązanie problemów energetycznych świata.
Degradacja środowiska naturalnego
Ciągle wzrastająca liczność populacji spowodowała nasycenie środowiska naturalnego,
w którym przyszło żyć człowiekowi i doprowadziła także do stopniowego wyczerpania
się niebywale istotnych dla niego zasobów naturalnych. W rezultacie, w niektórych rejonach ziemi, odnotowano stan klęski naturalnej. Prowadzona przez człowieka działalność w prostej linii prowadzi do destabilizacji środowiska oraz negatywnie wpływa na
jego zdrowie.

Podsumowanie
Istotną potrzebą każdego państwa jest bezpieczeństwo, które stanowi generalną wartość i jako termin definiowane jest przez nauki społeczne, jak i nauki ścisłe, od filozofii do
psychologii oraz do nauk technicznych. Z tych przyczyn bezpieczeństwo, odnoszące się
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do różnorakich podmiotów i przedmiotów, może być różnie interpretowane. Idea bezpieczeństwa nabiera ciągle nowego znaczenia, z czym wiąże się nieograniczoność, a nawet dobrowolność jego wykładni. Ta pojemność semantyczna i ewentualności interpretujące wywodzą się nie tylko z różnorakich zwyczajów, z różnic wielkości, położenia i indywidualnych interesów państw, nie tylko z tendencji rozwojowych społeczności międzynarodowej, które wręcz wymuszają coraz szersze pojmowanie tego pojęcia, ale również z jego dotychczasowej obiektywno-subiektywnej natury. Z jednej strony poczucie
bezpieczeństwa jest stanem określonym przez zespół czynników wymiernych i okoliczności, poddających się sensownemu osądowi, a z drugiej oznacza mniej lub bardziej subiektywistyczne poczucie narodu i sił nim rządzących, że państwo jest bezpieczne lub
nie. Korelacje pomiędzy państwami, jak również zdolności wpływania silnych państw na
sytuację militarną, gospodarczą i polityczną regionów nawet oddalonych geograficznie,
spowodowały obopólną nieufność. Wynika ona nie tylko z faktów, lecz w większym zapewne stopniu z wyobrażeń i przewidywań co do postępowania innych państw na arenie międzynarodowej, przede wszystkim sąsiadów oraz mocarstw, mających pośredni
wpływ na sytuację w sferze bezpieczeństwa danego państwa.
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Abstract: The article raises the issues of ethnopolitical processes in the countries of Eastern
Europe and their real impact on the security of the subregion. The author in the introduction indicates what are the ethnopolitical processes, then examines their occurrence in Belarus, Moldova and Ukraine. Analyzing the representations of ethnic communities in the authorities of individual states, their participation in state management, as well as socio-political and political behavior, indicates that they pose a real threat to the internal and external security of the countries of Eastern Europe.
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Wstęp
Chcąc rozważać o procesach etnopolitycznych w państwach Europy Wschodniej w taki
sposób, aby zrozumieć ich specyfikę w subregionie, należy w pierwszej kolejności ustosunkować się do ich ujęcia teoretycznego. Swoistym punktem wyjścia rozważań w powyższym kontekście jest model zwany trójkątem Brubakera, kształtujący się w warunkach niedopasowania granic etnicznych i politycznych. Zwraca uwagę, że ma on charakter konfliktu między trzema podmiotami: 1) państwem zorientowanym narodowo (nacjonalizującym się, etnizującym się); 2) mniejszością narodową; 3) zagraniczną ojczyzną.

Magdalena Karolak-Michalska

Rolę państw zorientowanych narodowo w omawianym przypadku pełnią państwa Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina). Większość z nich dąży do tego, aby stać się
państwami narodowymi, pojmowanymi w sensie etnokulturowym (np. Ukraina) – jako
państwa narodu tytularnego bądź obywatelskim – jako państwa narodowe wspólnoty
obywateli. Niezależnie od koncepcji narodu, elity władzy, wywodzące się w przeważającej mierze spośród narodu tytularnego, uważają, że państwa te zostały stworzone tylko
przez ten naród i tylko dla niego. Dlatego też podejmują wysiłki w kierunku ich nacjonalizacji (etnizacji), co może stanowić zagrożenie asymilacją dla mniejszości narodowych –
drugiego podmiotu tej konfiguracji. W obronie własnej tożsamości mniejszości narodowe i etniczne aktywizują się politycznie, głosząc publicznie przynależność do innego narodu etnokulturowego niż naród tytularny, domagają się uznania swojej odmienności etnokulturowej oraz przyznania określonych praw politycznych lub kulturowych, w postaci autonomii narodowo-terytorialnej lub narodowo-kulturalnej. Elity zagranicznej „ojczyzny” – trzeciego podmiotu relacji, z którą – na ogół – utożsamia się dana mniejszość, wnikliwie obserwują sytuację swoich rodaków w etnizujących się państwach. Łączy je przekonanie o wspólnocie więzi narodowej ponad granicami państw i obywatelstwem oraz
o odpowiedzialności za rodaków za granicą. Dlatego też protestują wobec realnych bądź
domniemanych naruszeń ich praw, usiłując niekiedy wywrzeć nacisk na rządy etnizujących się państw, a także wspierając organizacyjnie i finansowo same mniejszości [Brubaker 1998, ss. 73–87]. Etnizujące się państwo nie pozostaje bierne i sprzeciwia się próbom
ingerencji w sprawy wewnętrzne. Problem mniejszości narodowych podlega w ten sposób polityzacji.
Zrozumienie specyfiki procesów etnopolitycznych odnosi się również do pojmowania etnopolityki, która dotyczy relacji pomiędzy etnicznością i polityką. Przy tym warto zauważyć, że w ostatnim czasie widać coraz ściślejsze związki pomiędzy życiem społecznym, w tym polityką, a etnicznością. Polityczny kontekst badania etniczności odnosi się do programów i działań w zakresie etnopolityki. „W największym uproszczeniu, etnopolityka to oddziaływanie elit władzy reprezentujących państwo na grupy etniczne, których elity polityczne dokonują wewnętrznej weryfikacji państwowej etnopolityki, oraz wzajemne relacje między samymi grupami etnicznymi. Kluczowe dla analizy
są więc trzy kategorie z zakresu etnopolityki, które możemy potraktować jako jej podmioty: 1) państwo; 2) elity polityczne reprezentujące, z jednej strony, państwo i, z drugiej
– grupy etniczne; 3) grupy etniczne” [Wierzbicki, Karolak-Michalska 2016, s. 27]. Z kolei
w ujęciu przedmiotowym etnopolityka, jako działalność praktyczna, składa się z trzech,
współzależnych komponentów: 1) etniczności – urzeczywistnianej przez wspólnoty etniczne w polityce i życiu społecznym; 2) organizmów etnopolitycznych – obejmujących
całokształt form organizacji życia społecznego i ich instytucji politycznych, w tym norm
prawnych i politycznych, a także – ukształtowanych tradycją i zwyczajami – instytucji
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etnospołecznych; 3) i w końcu – procesów etnopolitycznych – obejmujących reprezentację polityczną wspólnot etnicznych w organach władzy, ich partycypację w zarządzaniu państwem i zachowania polityczne, działalność etnicznych organizacji społeczno-politycznych, procesy narodotwórcze, kwestię językową1 [Wierzbicki 2008, s. 27].
Kwestie związane z procesami etnopolitycznymi w państwach Europy Wschodniej coraz częściej łączą się z bezpieczeństwem. Niewątpliwie wpływa na to pojawienie się nowych zagrożeń czy uaktywnienie się problemów wynikających z funkcjonowania wspólnot etnicznych na terytorium państwa, gdzie niejednokrotnie granice etniczne nie przystają do granic politycznych. W konsekwencji tak ważne okazują się zgłębianie problematyki współistnienia wielu narodów w obrębie jednego państwa, ciągły monitoring sytuacji i ocena realnego wpływu mniejszości na stan bezpieczeństwa danego
państwa. Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że nieustanne pogłębianie badań na temat
procesów etnopolitycznych będzie miało siłę wspomagającą w przeciwdziałaniu pogłębieniu się kryzysu bezpieczeństwa w subregionie. Debaty naukowców i ekspertów nie
pozostawiają wątpliwości, że niezwykle ważnym aspektem analiz jest podejmowanie
prób znalezienia zależności między procesami etnopolitycznymi a bezpieczeństwem,
tym bardziej, że obserwacja współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej państw
Europy Wschodniej wskazuje na korelacje pomiędzy tymi dwoma polami badawczymi.
Zakres tematyczny artykułu dotyczy przestrzeni terytorialno-czasowej, jaką jest niepodległa Białoruś, Mołdawia i Ukraina. Cel pracy stanowi ukazanie wpływu procesów etnopolitycznych na bezpieczeństwo państw subregionu. Autorka, dokonując badań niniejszej problematyki, stawia 2 główne pytania badawcze: 1) czy istnieją możliwości partycypacji wspólnot etnicznych w organach władzy państw subregionu 2) czy partycypacja wspólnot etnicznych w zarządzaniu państwem przekłada się na bezpieczeństwo regionu. W rozważaniach zastosowano interdyscyplinarne podejście badawcze, integrujące w sobie metody charakterystyczne dla nauk o polityce, stosunków międzynarodowych czy nauk o bezpieczeństwie. Autorka w artykule wykorzystuje wnioski z badań
własnych, przeprowadzonych podczas wyjazdów zagranicznych w latach 2014–20172.
1
W powyższym ujęciu teoretycznym należy zwrócić uwagę na zależności między państwem i grupami etnicznymi. Pierwsza z nich, symetryczna (horyzontalna) zakłada, że państwo odgrywa rolę arbitra i pośrednika
w stosunkach międzyetnicznych, tj. poprzez stanowienie ustawodawstwa wyznacza ramy dla funkcjonowania grup etnicznych i nie wspiera żadnej z nich. Druga konfiguracja – asymetryczna (wertykalna) – oznacza, że
państwo staje się stroną realizowanej etnopolityki, wyrażając interesy większościowej – z reguły dominującej
politycznie, ekonomicznie czy kulturowo – grupy etnicznej. Ustawodawstwo jest uchwalane w interesie większościowej, tytularnej grupy etnicznej.
2
W artykule wybiórczo, ze względu na jego ramy, wskazano niektóre problemy występujące w badaniach nad
procesami etnopolitycznymi. Kwestie obejmujące zachowania polityczne, działalność organizacji społecznopolitycznych, a także procesy narodotwórcze i kwestie językowe zostały podjęte przez Autorkę w innych pracach [np. Karolak 2011, ss. 210–231; Wierzbicki, Karolak-Michalska 2016].
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Wspólnoty etniczne w organach władzy i ich partycypacja
w zarządzaniu państwem a bezpieczeństwo subregionu
Analiza procesów etnopolitycznych w państwach Europy Wschodniej wskazuje, że szczególnie ważna w tym kontekście jest problematyka obejmująca reprezentację polityczną wspólnot etnicznych w organach władzy i ich partycypację w zarządzaniu państwem.
Rozpoczynając rozważania na ten temat, warto pamiętać, że w nowych państwach poradzieckich tendencje etnocentryczne pojawiły się jako reakcja na unifikację, tj. sowietyzację realizowaną poprzez język i kulturę rosyjską w ZSRR. Etnocentryzm ma na celu przywrócenie „sprawiedliwości dziejowej” narodom tytularnym byłych republik radzieckich.
Elity władzy, wywodzące się w większości spośród przedstawicieli narodów tytularnych,
poddają państwo etnizacji, polegającej na wykorzystywaniu potencjału demograficznego i kulturowego narodów tytularnych (język) do ustanowienia jego hegemonii politycznej i ekonomicznej. W systemie władzy etnizacja polega na ustanawianiu etnokracji, tj.
rekrutacji elit politycznych i kadr administracji państwowej spośród narodowości tytularnej. Etnizacja władzy stanowi barierę aktywności obywatelskiej, w tym partycypacji politycznej społeczeństwa.
W strukturach władzy państw Europy Wschodniej w latach 1991–2018 przeważają
narody tytularne (białoruski, mołdawski, ukraiński). Ustroje tych państw dają mniejszościom narodowym i etnicznym pełnię praw obywatelskich i politycznych. Dodać należy, że zgodnie z Rekomendacjami z Lund z 1999 roku – opracowanymi w ramach OBWE,
a skierowanymi, między innymi, do Ukrainy3, państwa zostały wezwane – dla ułatwienia
mniejszościom angażowania się w życie polityczne i w rządzenie – do stworzenia mechanizmów, które miały obejmować: limit miejsc dla reprezentantów mniejszości narodowych w parlamencie i tworzonych w nim komisjach, przydział stanowisk w radzie ministrów, w sądach oraz w innych organach państwowych, a także uwzględnianie interesów mniejszości narodowych w ramach resortów; w końcu zagwarantowanie mniejszościom narodowym uczestnictwa w systemie wyborczym oraz ustalenie doradczych
i konsultacyjnych organów, które powinny służyć dialogowi władz centralnych z członkami mniejszości [The Lund 1999].
Od chwili uzyskania niepodległości przez Białoruś, Mołdawię i Ukrainę – w oparciu
na ustawodawstwie wewnętrznym, jak i prawie międzynarodowym, wynikającym z ratyfikowanych przez państwa dwu- i wielostronnych umów – mniejszości narodowe posiadają swoich reprezentantów w parlamentach tych krajów [Конституция 1996; Закон
України О статусе 1992]. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, deputowani
nie mają obowiązku podawania swojej narodowości. Reprezentacja mniejszości narodoAdresatami dokumentu były także: Albania, Chorwacja, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Republika Macedonii, Słowacja, Węgry.
3
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wych czy etnicznych w białoruskim, mołdawskim i ukraińskim segmencie władzy ustawodawczej jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym: obsadą najwyższych stanowisk w organach państwowych, instytucjach publicznych i urzędach; migracją; prawem wyborczym; aktywnością polityczną mniejszości; wymogiem składania przez aspirujących do sprawowania funkcji deputowanych programów wyborczych w języku państwowym (np. na Ukrainie). Ponadto udział mniejszości we władzy ustawodawczej i zakres kompetencji wynikających z zajmowanych stanowisk łączy się z wielofazowym formowaniem systemów politycznych w państwach Europy Wschodniej. Przykładowo, na
Białorusi, bezpośrednio po uzyskaniu niepodległości, nie przeprowadzono zasadniczych zmian ustrojowych, a u władzy pozostali przedstawiciele nomenklatury.
Bariery badawcze m.in. w postaci braku aktualnych danych czy dostępu do wiarygodnych analiz, utrudniają precyzyjne zbadanie udziału mniejszości w organach władzy
państw subregionu. Nie ulega wątpliwości, że liderzy mniejszości piastują stanowiska
w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Na tle państw Europy
Wschodniej, szczególną aktywnością we władzy ustawodawczej odznaczają się Rosjanie
na Ukrainie. Od 1991 roku współtworzą najwyższy i naczelny organ władzy ustawodawczej, jako deputowani wybierani na pięcioletnią kadencję, mają szereg przysługujących
im kompetencji (np. w 1991 roku zajmowali 22,3% miejsc w parlamencie ukraińskim;
w 2014 roku ok. 15%) [Baluk 2002, ss. 178–181; Wierzbicki, Karolak-Michalska 2016,
s. 237; Государственный 2017]. Taki stan rzeczy staje się szczególnie wymowny w obliczu aneksji krymskiej i wojny w Donbasie, w której tzw. czynnik etniczny, w postaci
mniejszości rosyjskiej i zgłaszanej przez nią postulatów zmiany statusu języka rosyjskiego, wprowadzenia podwójnego obywatelstwa, a w radykalnych kręgach promowania
tendencji neoimperialnych, odgrywa istotną rolę.
Zaznaczyć trzeba, że reprezentanci mniejszości rosyjskiej w latach 1991–2016, korzystając z przysługujących im kompetencji w parlamencie ukraińskim, realizowali, łącznie z pozostałymi deputowanymi, funkcję ustawodawczą. Oprócz wprowadzania w drodze aktów prawnych zmian do konstytucji i ustawodawstwa ukraińskiego, dotyczących
praw i obowiązków obywateli, wpływali na regulacje działalności wyższych organów
władzy państwowej i samorządowej, służb państwowych, co istotne, podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji sił zbrojnych, a także zabezpieczenia porządku obywatelskiego. Poprzez uczestnictwo w powoływaniu naczelnych organów władzy państwowej wykonawczej i sądowniczej wypełniali również funkcję kreacyjną. Współdecydowali o obsadzie kluczowych stanowisk w państwie. Uczestniczyli w regulacji spraw
ustroju terytorialnego oraz mianowania organów władzy samorządowej, tym samym
uczestnicząc w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa w jego w różnych wymiarach.
Aktualny kryzys polityczno-gospodarczy na Ukrainie, w tym związany z tamtejszą
mniejszością rosyjską, z jednej strony łączy się w społeczeństwie z niechęcią wobec
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dalszego udziału Rosjan w organach władzy. Z drugiej zaś – jak wynika z badań własnych, choć wpływowi Rosjanie niejednokrotnie fizycznie nie znajdują się w parlamencie ukraińskim, to na skutek szeregu wpływów i zależności pomiędzy politykami i ich powiązaniami ze światem biznesu (klientelizm), nadal wywierają realny wpływ na władzę
i kształt tworzonego prawa, promując własne interesy, a także interesy zgodne z polityką Federacji Rosyjskiej.
Podobnie i na Białorusi liderzy mniejszości narodowych, w tym również Rosjanie,
w oparciu o normy prawa białoruskiego [Конституция Республики Беларусь 1994]
wspólnie z innymi deputowanymi rozpatrują projekty ustaw poświęcone zatwierdzeniu
głównych kierunków polityki państwa, doktryny wojennej, ratyfikacji i wypowiadaniu
umów międzynarodowych. Współdecydują – zgodnie z uprawnieniami – m.in. o: wolnościach i obowiązkach obywateli, obywatelstwie, prawach mniejszości narodowych,
podatkach, oświacie, kulturze, ochronie zdrowia, samorządzie terytorialnym, o ustroju,
w końcu – co ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa – o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju, porządku prawnym stanu wojennego i nadzwyczajnego. Przy tym – co
znaczące w kontekście Białorusi, w praktyce liderzy mniejszości narodowych w parlamencie ograniczają się do przyjmowania, ewentualnie poprawiania gotowych już projektów. Nie mają realnego wpływu – w odróżnieniu od Ukrainy – na mianowanie ministrów ani na skład administracji prezydenta. Parlament na Białorusi jest instytucją trzeciorzędną – pomocnikiem prezydenta, kolejnym w hierarchii, po jego administracji i rządzie. Z kolei w parlamencie Mołdawii, reprezentanci mniejszości narodowych, wybierani na czteroletnią kadencję, mają podobne kompetencje [Конституция Республики
Молдовы 1994], jak mniejszości zasiadające w parlamentach białoruskim czy ukraińskim. I w tym państwie – co również wymowne – liderzy mniejszości rosyjskiej są zwolennikami bliskich związków Mołdawii z Rosją, która w ich ocenie jest gwarancją stabilności i bezpieczeństwa. Co ważne, mają na to realny wpływ.
Analizując partycypację mniejszości narodowych w zarządzaniu państwem, nie
można pominąć aspektu władzy wykonawczej. W jej strukturach w państwach Europy Wschodniej – podobnie jak władzy ustawodawczej – dominują narody tytularne, co
jest uwarunkowane głównie strukturą etnodemograficzną tych państw. W świetle ustaw
obowiązujących na Białorusi, w Mołdowie i na Ukrainie, narodowość nie jest przeszkodą dla sprawowania funkcji prezydenta czy członka rady ministrów. Od kandydata pretendującego do godności głowy państwa wymaga się znajomości języka państwowego. Z pozyskanych danych wynika, że w latach 1991–2018 stanowisko prezydenta Białorusi, Mołdawii i Ukrainy było zajmowane przez liderów narodu tytularnego. Dodać należy, że analiza stanowisk władzy wykonawczej w państwach subregionu zwraca uwagę,
że najbardziej widoczny udział mniejszości w tym organie władzy, przypada – co ciekawe – również Rosjanom na Ukrainie. Przykładowo, Mykoła Azarov (Rosjanin) piastował
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urząd premiera Ukrainy w latach 2005, 2010–20124. Rosjanie sprawowali również stanowiska w resortach siłowych (obrony, spraw wewnętrznych), gospodarki, finansów, energetyki, a także pracy i polityki socjalnej [Состав Кабинета 2009].

Państwo

Tabela 1. Procesy etnopolityczne w państwach Europy Wschodniej w latach 1991–
2018 – ujęcie porównawcze

Główne wyznaczniki procesów etnopolitycznych

Reprezentacja wspólnot etnicznych
w organach władzy

Praktyka
występowania

- Dominuje naród tytularny;
- Obecność mniejszości narodowych
w parlamencie, głownie rosyjskiej;
- Brak danych liczbowych dot. liczby
mniejszości w parlamencie;
- Obecność mniejszości rosyjskiej w
organach władzy wykonawczej

Realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa
państwa

---------------------------------

Promowanie interesów Rosji, nie zawsze służebnych
wobec państwa i społeczeństwa białoruskiego;
ograniczenie niezależności polityczno-gospodarczej Białorusi od Rosji; izolacja Białorusi i utrzymanie
państwa w sferze wpływów
rosyjskich

- Występuje, bez realnego wpływu
na decyzje

Zachowania polityczne

- Korzystanie z czynnego i biernego Pogłębianie podziałów kulprawa wyborczego;
w społeczeń- Publiczne manifestowanie poparcia turowych
stwie
dla wybranych liderów

Działalność etnicznych
organizacji społeczno-politycznych

- Aktywność polityczna w partiach
politycznych i pozarządowa w organizacjach mniejszości narodowych
(głównie rosyjskiej), głoszących hasła Aktywność na rzecz przyłąneoimperialne, współpracy białoru- czenia Białorusi do Rosji
sko-rosyjskiej;
- Występowanie organizacji mniejszości polskiej, ukraińskiej, głównie o
charakterze etnokulturowym

Kwestia językowa

- Języki białoruski i rosyjski mają status państwowy; brak postulatów innych mniejszości w kwestii zmiany
statusu ich języka ojczystego

Białoruś

Partycypacja wspólnot
etnicznych w zarządzaniu
państwem

Zanikanie języka i kultury
białoruskiej na rzecz języka
i kultury rosyjskiej; polityka
językowa nie sprzyja rozwojowi języka białoruskiego, faworyzując rosyjski

W latach 1994–1998 doradca prezydenta Leonida Kuczmy, w latach 1996–2002 przewodniczący Państwowej Administracji Podatkowej. Jako współorganizator i członek Partii Regionów głosi hasła słuszności wyboru
orientacji prorosyjskiej w polityce zagranicznej Ukrainy.
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Główne wyznaczniki procesów etnopolitycznych

Mołdawia

Realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa
państwa

- Dominuje naród tytularny;
- Obecność mniejszości narodowych
w parlamencie;
- Brak danych liczbowych dot. liczby
mniejszości w parlamencie;
- Obecność mniejszości rosyjskiej w
organach władzy wykonawczej

---------------------------------

Partycypacja wspólnot
etnicznych
w zarządzaniu państwem

-Występuje, realny wpływ na
decyzje

Promowanie interesów
Rosji, niejednokrotnie niesłużących Mołdawii; zacieśnianie współpracy mołdawsko-rosyjskiej i izolacja Mołdawii od państw
zachodnich

Zachowania polityczne

- Korzystanie z czynnego i biernego
prawa wyborczego;
- Publiczne manifestacje poparcia dla
liderów

Pogłębianie podziałów
w społeczeństwie

Działalność etnicznych organizacji społeczno-politycznych

- Aktywność polityczna w partiach politycznych i w organizacjach
mniejszości narodowych (głównie
rosyjskiej), głoszących hasła neoimperialne, promujących współpracę
mołdawsko-rosyjską;
- Występowanie etnokulturowych i
etnopolitycznych organizacji mniejszości

Newralgiczny punkt stanowi Naddniestrze, separatystyczny region,
w którym Rosjanie aktywnie dążą do przyłączenia
do Rosji

Kwestia językowa

- Język mołdawski ma status państwowy; zgłaszanie postulatów innych mniejszości, w tym rosyjskiej,
aby rosyjski zmienił status na państwowy

Napięcia i podziały w społeczeństwie ze względu na
przynależność językową;
brak działań państwa w
sferze polityki językowej

Reprezentacja wspólnot etnicznych
w organach władzy
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Główne wyznaczniki procesów etnopolitycznych

Praktyka
występowania

Realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa
państwa

Reprezentacja polityczna
wspólnot etnicznych
w organach władzy

- Dominuje naród tytularny;
- Obecność mniejszości narodowych w parlamencie, głownie rosyjskiej;
- Brak danych liczbowych dot. liczby mniejszości w parlamencie;
- Obecność Rosjan w organach władzy wykonawczej;

------------------------------

Partycypacja wspólnot
etnicznych
w zarządzaniu państwem

- Występuje, z realnym wpływem
na decyzje;
- Forsowanie przez liderów mniejszości rosyjskiej jej interesów (poszerzenie katalogu przysługujących praw) oraz interesów polityczno-gospodarczych Rosji;

Faworyzowanie interesów mniejszości rosyjskiej; promowanie rozwiązań prawnych nie
zawsze służących społeczeństwu i państwu
ukraińskiemu; działania
na rzecz izolacji Ukrainy
od państw Europy Zachodniej i NATO

Zachowania polityczne

- Korzystanie z czynnego i biernego
prawa wyborczego;
- Publiczne manifestacje mniejszości rosyjskiej;
- Wywieranie przez ludność rosyjską bezpośredniego i pośredniego wpływu na ośrodki decyzji politycznych;

Pogłębianie podziałów
kulturowych i politycznych w społeczeństwie;

Działalność etnicznych
organizacji społeczno-politycznych

- Aktywność polityczna w partiach
politycznych i pozarządowa w organizacjach mniejszości narodowych (głównie rosyjskiej), głoszących hasła neoimperialne, promujące współpracę ukraińsko-rosyjską;
- Aktywność organizacyjna Tatarów
Krymskich głównie o charakterze
etnokulturowym;
- Występowanie innych organizacji mniejszości o charakterze etnokulturowym i etnopolitycznym (np.
polskiej);

Kształtowanie podziałów
społeczeństwa na tle politycznym – m.in. na prorosyjski wschód i proeuropejski zachód; pogłębianie braku konsolidacji
społeczeństwa;

Kwestia językowa

- Język ukraiński ma status państwowy; zgłaszanie postulatów
mniejszości rosyjskiej, aby rosyjski
zmienił status na państwowy;

Budowanie podziałów
w społeczeństwie ze
względu na przynależność językową; kształtowanie podziału na rosyjsko i ukraińskojęzyczną
Ukrainę.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wierzbicki, Karolak-Michalska 2016.

Gdy podda się analizie reprezentację mniejszości narodowych w organach władzy
państw Europy Wschodniej, widać wyraźnie, że jest ona mniejsza od reprezentacji na-
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rodów tytularnych, co jednocześnie nie stanowi niebezpieczeństwa przejęcia władzy
przez narody nietytularne. Co istotne, to narodom tytularnym głównie przypada udział
w procesie podejmowania decyzji politycznych. Pomimo to wielopoziomowe uczestnictwo liderów mniejszości rosyjskiej w strukturach władzy państwowej Białorusi, Mołdowy i Ukrainy niesie ze sobą konsekwencje w postaci wywierania wpływu na decyzje
poszczególnych organów, a także indywidualnego (identyfikacji ze wspólnotą rosyjską)
i zbiorowego (manifestacji przynależności do wspólnoty etnicznej za pomocą języka, religii czy dziedzictwa kulturowego) wyrażania etniczności w polityce poprzez reprezentację Rosjan, w końcu – partycypacji w rządzeniu państwem. Wskazuje także, że mniejszość rosyjska daleka jest od „apatii” politycznej.
W ostatnich latach debata nad statusem i pozycją mniejszości narodowych i etnicznych, w tym ludności rosyjskiej w państwach Europy Wschodniej, nabiera tempa. Co
ważne, przebiega ona w warunkach wzrastających nastrojów nacjonalistycznych w państwach subregionu. Przy tym ujawnia, że etnopolityka jest jednym z najsłabszych ogniw
sprawowania władzy przez Białoruś, Mołdawię czy Ukrainę, a zarazem jest wyzwaniem,
z jakim elity poszczególnych państw muszą się zmierzyć. Należy przypuszczać, że praktyka wymusi nowe rozwiązania w zakresie etnopolityki i jej wpływu na bezpieczeństwo
państw Europy Wschodniej, niemniej trudno przewidzieć, jakie one będą, zwłaszcza, że
rozpatrywane są różne konkurencyjne koncepcje budowy tożsamości państwowo-obywatelskiej czy państwowo-narodowej. Pewne jest, że będą one w znacznym stopniu rzutowały na status poszczególnych wspólnot etnicznych, a co za tym idzie, na dalszy rozwój procesów etnopolitycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne (m.in. poprzez podziały polityczne, językowe czy kulturowe w społeczeństwie) i zewnętrzne państwa (m.in. poprzez aktywność separatystyczną).

Zakończenie
Etnokratyczny charakter ustroju państw w procesie narodowo- i państwotwórczym niesie zagrożenie w postaci budowania napięć w stosunkach międzyetnicznych. Przedstawicielstwo mniejszości rosyjskiej we władzy oraz jej zaangażowane na rzecz realizacji
interesów grup, które reprezentuje, wskazuje, że zarówno Rosjanie na Ukrainie, Białorusi, jak i w Mołdawii, będą chcieli utrzymać swoje dotychczasowe wpływy, co tym samym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państw subregionu. Obecnie żadna z innych mniejszości narodowych czy etnicznych w subregionie nie wykazuje tak wyraźnych
ruchów etnopolitycznych. Organizacje reprezentujące interesy Rosjan w państwach subregionu, kształtują pokolenia aktywistów, zajmujących się propagandą kultury, języka
i własnych tradycji na Białorusi, Mołdawii czy Ukrainie. Działania te nie sprzyjają konsolidacji społeczeństwa, a nawet umacniają tendencje regionalistyczne i separatystyczne.
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To z kolei prowadzi do napięć etnicznych i osłabia procesy państwotwórcze. Przywiązanie do odrębności narodowościowej i etnicznej poszczególnych społeczności, sprzeczność interesów lokalnych oraz zewnętrzna inspiracja polityczna, prowadzą do konfliktów
[Chodubski 2012, s. 144], a te z kolei stanowią realne zagrożenie bezpieczeństwa.
Subregion państw Europy Wschodniej, ze względu na położenie geograficzne, zróżnicowanie kulturowe i etniczne, przy jednoczesnym ścieraniu się na jego obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, jest obszarem podatnym na występowanie wielorakich procesów etnopolitycznych, a także konfrontacji, które mogą i przybierają wymiar konfliktów etnopolitycznych, zagrażających jego bezpieczeństwu. Od lat
utrzymująca się sytuacja transformacji polityczno-gospodarczej badanych państw, patologie, korupcja, paraliż wymiaru sprawiedliwości charakterystyczny zarówno dla Białorusi, Mołdawii, jak i Ukrainy, a także trwająca od 4 lat wojna w Donbasie, która jako
jeden ze scenariuszy zakończenia przybiera postać federalizacji Ukrainy, czy też kwestia separatystycznego Naddniestrza, potwierdzają, że istniejące reżimy są kryzysogenne. Ze względu na swoją naturę nie są w stanie wypracować efektywnego mechanizmu
monitorowania i kontrolowania procesów etnopolitycznych oraz rozwiązania (szczególnie Ukraina i Mołdawia) konfliktów etnopolitycznych, a tym bardziej kreować rozwój regionu i kształtować jego bezpieczeństwo. Napięcie w subregionie w sposób szczególny
ogniskuje potencjał mniejszości rosyjskiej, która z jednej strony coraz częściej aktywnie
domaga się realizacji swoich postulatów, z drugiej zaś jest wspierana nie tylko politycznie, ale również i finansowo przez Federację Rosyjską. Obserwacje własne w subregionie
prowadzą do wniosku, że charakteryzuje się on faktyczną walką między elitami rywalizującymi o władzę, korzyści gospodarcze, wpływy w innych sferach życia społecznego,
a także uaktywnieniem bądź rozwojem procesów etnopolitycznych. Ponadto coraz częściej ujawniają się siły etnonacjonalistyczne i separtystyczne – co obserwujemy w świetle wojny w Donbasie i powołaniu Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. W praktyce ambicje te mogą łączyć się ze zmianą granic w subregionie i stanowią realne zagrożenie pogłębienia kryzysu bezpieczeństwa na obszarze postradzieckim. To w konsekwencji rodzi blokadę rozwoju procesów demokratycznych i hamuje transformację społeczno-gospodarczą w subregionie – co jest zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego
i zewnętrznego poszczególnych państw.
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Abstract: The article contains considerations about the security in the ethnopolitical dimension in Eastern European countries. The author identifies threats and indicates their
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Wstęp
Badania naukowców, dotyczące współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej obszaru poradzieckiego, implikują coraz częściej dyskusję na temat elementu etnopolitycznego i jego intensyfikacji w budowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa regionu. Jednocześnie widoczne jest poszerzenie się katalogu zagrożeń bezpieczeństwa, które ulegają
ciągłej ewolucji, natężeniu, a także zmieniają swój charakter. „Przeobrażenie podstawo-
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wych fundamentów bezpieczeństwa wymusza uaktualnianie i uzupełnianie modelu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa stosunków międzynarodowych. Zaobserwować można także wzrost roli zagrożeń wewnętrznych w strukturze deficytu bezpieczeństwa państwa i całego systemu międzynarodowego, a wśród zagrożeń tego typu kluczowe znaczenie mają problemy o charakterze etnopolitycznym i konfesyjnym, zwłaszcza
że aktualnie obserwujemy dynamiczne zmiany charakteru procesów etniczno- politycznych” [Olędzka 2017, s. 54].
Wydarzenia związane z aneksją Krymu w 2014 roku, a także nadal trwająca – choć już
nie tak intensywnie komentowana w mediach europejskich, wojna w Donbasie – stawiają szereg pytań o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, nie tylko Ukrainy, ale także Białorusi, Mołdawii, a także pozostałych subregionów obszaru poradzieckiego. Elementem coraz częściej łączącym szereg dyskusji na ten temat jest relacja na linii „bezpieczeństwo państwa – etnopolityka”1. Bezspornym zatem wydaje się stwierdzenie, że
rozwój etnopolityki – jako subdyscypliny naukowej – powinien pozwolić państwom,
w których czynnik etniczny ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, dojść do wniosku, gdzie popełniano błędy i zbudować pokojowe współistnienie odmiennych wspólnot etnicznych w jednym państwie w taki sposób, aby zapewnić jego bezpieczeństwo
wewnętrzne i zewnętrzne.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie głównych zagrożeń bezpieczeństwa
państw Europy Wschodniej w wymiarze etnopolitycznym, a także podjęcie próby odpowiedzi o rolę etnopolityki w zapewnieniu bezpieczeństwa państw subregionu. Zakres tematyczny badań dotyczy przestrzeni terytorialno-czasowej, jaką jest niepodległa
Białoruś, Mołdawia i Ukraina. Autorka, dokonując badań niniejszej problematyki, stawia
3 główne pytania badawcze: 1) jakie są główne zagrożenia bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej w wymiarze etnopolitycznym i czy istnieją ich wspólne elementy charakterystyczne dla badanego subregionu 2) czy można stworzyć katalog uniwersalnych
działań prewencyjnych wobec istniejących zagrożeń 3) w czym zawiera się istota etnopolityki w eliminacji zagrożeń subregionu. W rozważaniach zastosowano interdyscyDefinicja etnopolityki zastosowana przez dr hab. prof. UW Andrzeja Wierzbickiego w pracy pt. Etnopolityka
w Azji Centralnej [2008]. Etnopolityka stanowi wewnętrznie zintegrowany, wyróżniający się z otoczenia i kierujący się swoistymi prawidłowościami system. „Definiowanie etnopolityki w konkretnym państwie jest uwarunkowane jego strukturą etniczną i stosunkiem władzy do zamieszkujących w nim wspólnot etnicznych” [Wierzbicki 2008, ss. 28–42]. Dodać należy – jak zauważa dr Krystian Chołaszczyński – że termin „etnopolityka” wydaje się bardziej adekwatny do analizy państw, w których czynnik etniczny odgrywa decydującą rolę. Oznacza to nie tylko reprezentację interesów określonej wspólnoty etnicznej, ale również podkreśla, jak ważne
w tych relacjach są tradycyjne organizmy etnopolityczne. Ponadto, stosunki polietniczne są zarówno sferą regulacji państwa, jak i działaniami samych wspólnot, partii, ruchów, frakcji i organizacji reprezentujących konkretne społeczności etniczne. Etnopolityka wyraźnie podkreśla, że interesują ją relacje państwo – wspólnota
etniczna, stosunki na linii wspólnota etniczna – wspólnota etniczna, a także wpływ jednych relacji na drugie
[Chołaszczyński 2011, s. 125].
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plinarne podejście badawcze, integrujące w sobie metody charakterystyczne dla nauk
o polityce, stosunków międzynarodowych czy nauk o bezpieczeństwie. Autorka w artykule wykorzystuje wnioski z badań własnych, przeprowadzonych podczas wyjazdów zagranicznych w latach 2014–2017.

Bezpieczeństwo państw Europy Wschodniej
Z dotychczasowych badań ogniskujących w sobie fenomeny bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, politologii, widać wyraźnie, że w odniesieniu do obszaru poradzieckiego mamy do czynienia z 4 subregionami, cechującymi się odmiennymi paradygmatami bezpieczeństwa: a) państwami nadbałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia); b) Kaukazem (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja); c) Europą Wschodnią (Białoruś, Ukraina, Mołdawia); d) Azją Centralną (Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan).
W każdym z wymienionych subregionów aspekty etnopolityczne odgrywają coraz większą rolę (np. aneksja krymska i wojna w Donbasie; kwestia naddniestrzańska), wpływając na transformację i budowanie bezpieczeństwa w regionie. Coraz częściej również badacze problematyki używają pojęcia etnopolityczne bezpieczeństwo regionalne i subregionalne, rozumiane jako: „koherentny element bezpieczeństwa narodowego państw
obszaru” [Olędzka 2017, s. 56; zob. Lizak 1997].
Specyfika wyzwań subregionu, jaki tworzą Białoruś, Mołdawia i Ukraina, łączy się
z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze etnopolitycznym2. Z obserwacji sytuacji badanego obszaru widać wyraźnie, że złożoność i intensywność komplikacji stosunków etnicznych w danym państwie implikuje nasycenie katalogu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Z kolei ich
określenie i poznanie pozwala niejako na zastosowanie środków prewencyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Dodać należy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego w wymiarze etnopolitycznym, ważne jest zrozumienie specyficznych determinant, tworzących kompilację czynników historycznych, cywilizacyjno-kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych.

2
Wymiar bezpieczeństwa etnopolitycznego można traktować w płaszczyźnie: 1) mikroobszaru, obejmującej
etnopolityczny wymiar bezpieczeństwa narodowego; 2) mezoobszaru, oznaczającej etnopolityczny kontekst
bezpieczeństwa regionalnego i subregionalnego; 3) makroobszaru, czyli globalnego wymiaru bezpieczeństwa etnopolitycznego. Bezpieczeństwem etnopolitycznym określamy złożony system środków stosowanych
przez państwo, umożliwiających zapobieganie konfliktom oraz ich rozwiązywanie. Bezpieczeństwo etnopolityczne jest elementem całego systemu bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego [Lizak
1997, ss. 116–129; Olędzka 2017, ss. 56–58].
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Białoruś

Zagrożenie

Zróżnicowanie etniczne widoczne w aspektach demograficznych,
społecznych i ekonomicznych (w 2009 roku struktura etniczna wyglądała następująco: Białorusini – 83,7%; Rosjanie – 8,3%; Polacy – 3,1%;
Ukraińcy – 1,7%; inne narodowości ok. 2,5%);
Silna społeczno-polityczna pozycja mniejszości rosyjskiej – Rosjanie
zajmują wysokie stanowiska w strukturze społecznej, ekonomicznej,
politycznej i kulturowej społeczeństwa białoruskiego; pełnią funkcje
wojskowych, wykładowców szkół wyższych, inżynierów, wykwalifikowanych pracowników umysłowych, pozostają aktywni w sektorze
biznesowym państwa, gdzie promują interesy Federacji Rosyjskiej;
Brak respektowania praw mniejszości w praktyce (np. praw mniejszości polskiej);

X

X

Aktywność polityczna w partiach politycznych i pozarządowa w organizacjach mniejszości narodowych (głównie rosyjskiej), głoszących
hasła neoimperialne, promujące współpracę białorusko-rosyjską;
Zróżnicowanie etniczne widoczne w aspektach demograficznych,
społecznych i ekonomicznych (w 2004 roku struktura etniczna wyglądała następująco: Mołdawianie – 79,1%; Ukraińcy – 7,1%; Rosjanie –
4,1%; Gaugazi – 4,5%; Rumuni – 2,2%; Bułgarzy – 1,9%); silna społeczno-polityczna i ekonomiczna pozycja mniejszości rosyjskiej w regionie Naddniestrza (ok. 30–35% Rosjan);
Mołdawia

Kwestia Naddniestrza i stacjonowania na tym terenie wojsk rosyjskich;
Konflikty etniczne pomiędzy narodowościami;

Zagrożenie zewnętrze (Z)

Państwo

Zagrożenie wewnętrzne (W)

Tabela 1. Główne zagrożenia bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej
w wymiarze etnopolitycznym3

X
X

X

X
X

X

X

X

Brak respektowania praw mniejszości narodowych i etnicznych w
praktyce;

X

X

Brak popularyzacji komunikacji między elitami intelektualnymi i kulturalnymi poszczególnych grup etnicznych;

X

Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów Mołdawii zamieszkałych przez daną wspólnotę etniczną, wywołujące szereg zjawisk negatywnych m.in. korupcję, terroryzm, przestępczość zorganizowaną;

Aktywność polityczna w ramach partii politycznych i pozarządowa w
organizacjach mniejszości narodowych (m.in. rosyjskiej, głoszącej hasła ścisłej współpracy mołdawsko-rosyjskiej, a także hasła neoimperialne w Naddniestrzu);

X

X

Ze względu na obostrzenia związane z wielkością formatu artykułu, Autorka tekstu odnosi się do głównych
zagrożeń bezpieczeństwa badanych państw.

3
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Zagrożenie

Zróżnicowanie etniczne widoczne w aspektach demograficznych,
społecznych i ekonomicznych (struktura etniczna w 2001 roku: Ukraińcy – 77,8%; Rosjanie – 17,3%; Białorusini – 0,6%; Mołdawianie –
0,5%; Bułgarzy – 0,4%; Polacy – 0,3%; Węgrzy – 0,3%; Rumuni – 0,3%;
Tatarzy Krymscy – 0,5%; inne narodowości ok. 2,5%); silna społeczno-polityczna pozycja mniejszości rosyjskiej – Rosjanie zajmują wysokie stanowiska w strukturze społecznej, ekonomicznej, politycznej
i kulturowej społeczeństwa ukraińskiego; pełnią funkcje wojskowych,
wykładowców szkół wyższych, inżynierów, wykwalifikowanych pracowników umysłowych; aktywni w sektorze biznesowym państwa,
gdzie promują interesy gospodarcze Rosji;
Współczesny konflikt etniczny na linii Ukraińcy – Rosjanie; konflikt etniczny na linii Tatarzy Krymscy – Rosjanie (głównie na Krymie);

X

X

Negatywne skutki kryzysu politycznego, jakim jest wojna w Donbasie (ewentualna federalizacja Ukrainy);
Ukraina

Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów Ukrainy, zamieszkałych przez daną wspólnotę etniczną, wywołujące szereg zjawisk negatywnych m.in. korupcję,
terroryzm, przestępczość zorganizowaną (np. dysproporcje pomiędzy wschodnią a zachodnią Ukrainą);

Zagrożenie zewnętrze (Z)

Państwo

Zagrożenie wewnętrzne (W)

Etnopolityka a bezpieczeństwo współczesnych państw Europy Wschodniej

X
X

X

X

Brak ochrony prawnej mniejszości narodowych i etnicznych (np.
ograniczenia w rozwoju języka rosyjskiego, brak przestrzegania
w praktyce praw Tatarów Krymskich);

X

X

Aktywność polityczna w partiach politycznych i pozarządowa w organizacjach mniejszości narodowych (głównie rosyjskiej), głoszących
hasła dążących do wielowymiarowej współpracy ukraińsko-rosyjskiej.

X

X

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wierzbicki, Karolak-Michalska 2016.

Analizując zagrożenia bezpieczeństwa państw subregionu w kontekście aspektu etnopolitycznego, można wyróżnić ich elementy wspólne zarówno dla Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, które stanowią m.in:
1. silne zróżnicowanie etniczne w wymiarze demograficznym (specyfika struktury
narodowościowej państw) i społeczno-ekonomicznym (dostęp do kluczowych stanowisk w państwie, zasobów, finansów), a także tworzenie skupisk ludności nietytularnej w danym państwie (głównie mniejszości rosyjskiej);
2. silnie rozwinięte ruchy etnopolityczne mniejszości rosyjskiej, aktywnie promujące wieloaspektowe interesy Federacji Rosyjskiej na obszarze subregionu (zarówno
w ramach partii politycznych, jak i organizacji pozarządowych);
3. brak dostatecznej weryfikacji respektowania praw mniejszości narodowych i etnicznych w rzeczywistości, a także osłabienie nadzoru państwa i braki w obszarze regulacji prawnych w tym zakresie;
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4. utrzymująca się stagnacja państwa w wypracowaniu mechanizmów prawnych
umożliwiających zapobieganie zagrożeniom etnopolitycznym (m.in. kwestia krymska);
5. przenikanie kwestii etnicznych na poziomie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, tworzące zagrożenia o charakterze transgranicznym.
Doprecyzować należy, że powyższe zagrożenia etnopolityczne są bezpośrednią
konsekwencją procesów przebudzenia etnicznego o charakterze konfrontacyjnym oraz
redukcjonizmu wieloetniczności w polityce wewnętrznej państw, w których istnieje wysoka intensywność napięć między narodami tytularnymi i nietytularnymi [Romanova,
Topchiyev 2012, ss. 116–117]. Ważnym jest, że „właściwie w żadnym z państw powstałych
po upadku imperium radzieckiego nie wdrożono z pełnym sukcesem demokratycznego
modelu wielokulturowości. Dodatkowo, w całym regionie obecny jest wysoki poziom
zewnętrznej i wewnętrznej migracji, kumulującej różnorodność etniczną, wpływającej
na zwiększenie gęstości zaludnienia państw, ale również utrudniającej monitoring zagrożeń bezpieczeństwa etnopolitycznego” [Teres 2004, ss. 48–49].

Rola etnopolityki w eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa
subregionu
Badania własne, przeprowadzone w państwach subregionu w latach 2014–2017, wskazują, że zadania etnopolityki Białorusi, Mołdawii czy Ukrainy muszą uwzględniać specyfikę każdego z tych państw i być odpowiedzią na potrzeby tamtejszych społeczeństw. Pomimo odrębności każdego z państw, można zaryzykować stworzenie katalogu uniwersalnych działań w obszarze etnopolityki, których implementacja mogłaby stać się czynnikiem prewencyjnym wobec zagrożeń o charakterze etnopolitycznym, niejako wyciszającym napięcia etniczne w subregionie. Wśród nich wymienić należy:
a) projektowanie wielowymiarowej sfery komunikacji (zarówno na poziomie mediów,
jak i dyskusji politycznych), charakteryzującej się merytoryczną wymianą informacji,
bez budowania napięć i przejawów dyskryminacji wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej;
b) zmiany w prawodawstwie służące eliminacji jakichkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne; podjęcie działań legislacyjnych odnoszących się do respektowania praw mniejszości narodowych i etnicznych;
c) popularyzacja komunikacji między elitami intelektualnymi i kulturalnymi poszczególnych grup etnicznych;
d) stworzenie instytucji, których celem będzie wykrywanie zagrożeń etnopolitycznych na możliwie najwcześniejszym etapie ich powstawania (identyfikacja, skala, natężenie, racjonalna ocena stopnia zaawansowania i właściwe oszacowanie potencjału, tworzenie projektów neutralizacji danego zagrożenia; budowanie scenariuszy rozwiązań);
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e) ciągły monitoring sytuacji etnicznej państwa, w tym tworzenia skupisk ludności i
migracji.
Z badań i obserwacji własnych wynika, że zastosowanie powyższych rekomendacji
w praktyce istotnie zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa etnopolitycznego.
Zastanawiając się nad rolą etnopolityki w eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa subregionu, doprecyzować należy, że związek między etnicznością a organizmami etnopolitycznymi nie może istnieć w próżni. „Etnopolityka u swych podstaw zakłada, że wszelkie relacje pojawiają się w ramach państwa. To ono jest przestrzenią, w której realizowane są działania polityczne i społeczne. Ważne jest zrozumienie, że wspólnoty mogą
wpływać na działania państwa, jak również może dziać się odwrotnie. Wskutek tego widoczne staje się rozróżnienie między etnopolityką pozytywną a negatywną. Wszystko
zależy od sposobu, w jaki traktuje się państwo: czy jako element służący do kreowania
sytuacji, w której polityczne stosunki kierują się wspólnym dobrem, czy jako narzędzie
dominacji jednej wspólnoty nad innymi. Historia zna różnego rodzaju rozwiązania tej
kwestii. Natomiast wspomniane relacje mogą zostać spotęgowane przez procesy etnopolityczne” [Chołaszczyński 2011, s. 140].
W eliminacji przez państwo zagrożeń bezpieczeństwa w badanym kontekście, kluczowa również wydaje się znajomość przez rządzących mechanizmów procesów etnopolitycznych. Profesor Andrzej Wierzbicki wymienia wśród nich: reprezentację polityczną wspólnot etnicznych w organach państwowych, a zwłaszcza ich partycypację w zarządzaniu państwem, polityczne zachowania, działalność etnicznych organizacji społeczno-politycznych, wszelkie procesy narodowotwórcze, a także politykę językową, skrajne formy etnicznych nacjonalizmów, formy etnicznych mobilizacji i polityzacji, formy współpracy z innymi wspólnotami, i tym podobne [Wierzbicki 2008, s. 29].
Państwo, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swoim obywatelom, bez względu
na ich pochodzenie etniczne, powinno być świadome fenomenu polityzacji etniczności,
jaki ewentualnie zachodzi na jego obszarze. Rozumienie polityzacji etniczności4, która
wśród głównych cech zawiera: uświadomienie wspólnocie etnicznej wykorzystania polityki do utrwalenia własnych wartości i kultury etnicznej, stymulację zainteresowania
grupy własną odmiennością, mobilizowanie etniczności oraz kierowanie zachowaniem
politycznym grupy etnicznej, usprawnia działania prewencyjne państwa w likwidowaniu zagrożeń w wymiarze etnopolitycznym.
W nieustannym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o rolę etnopolityki w zapewnieniu bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej, ciekawym wydaje się głos dra KryPolityzacja polega na włączeniu społeczeństwa w mechanizm artykułowania interesów politycznych związanych z władzą. W związku z tym obejmuje ona wszystkie działania członków wspólnoty albo jego części, które
wpływają na treść i charakter decyzji politycznych organów władzy państwowej na poziomie lokalnym bądź
centralnym. Jest procesem zwiększającym potrzebę i stopień uczestnictwa obywateli w procesach politycznych [Wierzbicki 2008, s. 29; Rothschild 1981].
4
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stiana Chołaszczyńskiego, wybrzmiewający w toczącym się dyskursie, że istotą etnopolityki jest to, iż każdy etnos zmierza do zorganizowania państwa bądź przejęcia w nim
kontroli. „Uda się to tylko nielicznym, dlatego zawsze będzie więcej wspólnot etnicznych i narodów niż państw. Celem etnopolityki jest znalezienie rozwiązania pozwalającego utworzyć państwo wieloetniczne lub wielonarodowe. Etnosy, którym nie uda się
utworzyć państwa albo przejąć kontroli nad już istniejącym, będą stanowić mniejszości,
w związku z czym będą podkreślać swoją „krzywdę” i ułomność świata, w jakim żyją. Należy jednak zauważyć, że stale wzrasta liczba państw i zmniejsza się liczba etnosów. Jednakże nie rozwiąże to wszystkich problemów. Z jednej strony etnosy naturalnie umierają, a inne równie naturalnie powstają. Z tego powodu etnopolityka ma wielkie znaczenie
w stwarzaniu możliwości współistnienia różnych wspólnot etnicznych w ramach jednego państwa” [Chołaszczyński 2011, ss. 145–146].
Wymowną w powyższym kontekście będzie również motywacja, cele, skala i intensywność podejmowanej aktywności politycznej przez daną wspólnotę etniczną/narodową, które w skrajności mogą przybrać żądania utworzenia autonomii czy odłączenia się terenu zamieszkanego przez skupisko danej mniejszości od państwa i utworzenia nowej jednostki geopolitycznej. Ponadto dane państwo subregionu, chcąc zapewnić bezpieczeństwo w wymiarze etnopolitycznym, powinno mieć również rozeznanie
w strategii podejmowanej aktywności politycznej (organizacji) mniejszości w społeczeństwie5. Organizowanie stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych (zarówno tych o charakterze kulturalnym, jak i politycznym) jest wyrazem nie tylko przemian aktywności samych mniejszości, ale również przeobrażeń polityki etnicznej państwa [Kowalewska 2015, s. 32). Małgorzata Budyta-Budzyńska wskazuje, że „w udanym
procesie instytucjonalizacji zachodzącym w czasie zmiany systemowej instytucjonalizacji odgórnej – prawnej i administracyjnej – musi towarzyszyć instytucjonalizacja oddolna: mobilizacja i samoorganizacja społeczne” [Budyta-Budzyńska 2003, s. 153]. AktywSławomir Łodziński wymienia 4 strategie podejmowanej aktywności politycznej mniejszości w społeczeństwie: 1) etniczna (narodowa) praca organiczna – działania cechują się: dążeniem do utrzymania i rozwoju kultury przez pracę i zaangażowanie własnych członków; ewolucją od popularyzacji folkloru w kierunku osiągania dojrzałości narodowej i organizacyjnej; opieraniem się na własnej aktywności, a nie na pomocy ze strony państwa; 2) obywatelskie traktowanie mniejszości – strategia ukierunkowana na państwo, liderzy organizacji mniejszości akcentują konieczność/żądają od państwa realizacji przysługujących praw, wynikających z
prawa międzynarodowego, oczekują traktowania z pełną powagą zgłaszanych przez mniejszości postulatów
ich równego traktowania; 3) strategia współpracy i wychodzenia na zewnątrz –aktywne włączanie mniejszości w życie społeczne i polityczne regionu i kraju przez nią zamieszkanego, w ramach działań realizowanych
przez mniejszość; odbiorcami tychże działań są nie tylko mniejszości, ale także przedstawiciele większości; cechą tej strategii jest partycypacja polityczna mniejszości; 4) bycie mniejszością w „większości” – strategia polega na utrzymywaniu odrębności niebudzącej wśród społeczeństwa większościowego negatywnych skojarzeń,
umożliwia jednocześnie korzystanie ze wszystkich praw przysługujących większości; strategia ta jest efektem
procesu indywidualizacji tożsamości etnicznej, dostosowywanej do zmieniającej się sytuacji społecznej i politycznej [Łodziński 2005, ss. 246–248].

5
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ność organizacji (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) zależy nie tylko od zmian
w systemie prawa, ale także od postaw danej grupy i jej oddolnej zdolności do przeprowadzenia zorganizowanych działań [Kowalewska 2015, s. 32].

Zakończenie
Państwa Europy Wschodniej, nie budując nowych modelów etnopolityki na swoich terytoriach, zgodnie z ich specyfiką etnczno-kulturową działają wbrew własnym interesom
bezpieczeństwa narodowego [Usow 2004, s. 249]. „Niedoszacowanie natężeń zagrożeń
etnopolitycznych może w konsekwencji osłabić mechanizmy obronne państw oraz powodować opóźnia reakcji instytucjonalnych i prawnych społeczności międzynarodowej”
[Olędzka 2017, s. 61]. Dotychczasowe zmiany w systemie bezpieczeństwa państw subregionu (głównie Ukrainy i Mołdawii) można oceniać jako niewystarczające, przebiegające
w sposób przypadkowy i podporządkowany celom politycznym partii walczących o władzę. Wprowadzający zmiany (władza ustawodawcza i wykonawcza) nie dokonują zmian
fundamentalnych, uznając realizowane reformy sił zbrojnych czy służb specjalnych za
wystarczające i pomijają wprowadzenie istotnych modyfikacji w wymiarze etnopolitycznym.
Warto w tym miejscu doprecyzować, że nieustannie trwa debata pomiędzy naukowcami i znawcami problematyki, w której po jednej stronie znajdują się zwolennicy silnego państwa, gwarantującego pokój, traktującego etniczność jako fenomen, który nie
powinien mieć wpływu na funkcjonowanie państwa [Szynkiewicz 2002], z kolei po drugiej stronie czytelne są głosy, że w krajach, gdzie czynnik etniczny ma decydujące znaczenie, państwo powinno dbać o prawa jednostki i minimalizować dysproporcje społeczne i wszelaką dyskryminację o podłożu etnicznym czy językowym [Kimlicka 2001].
Dualizm w postrzeganiu zarówno przez środowiska naukowe, jak i polityczne, czynnika etnicznego w danym państwie, łączy się z budowaniem dwóch, odmiennych scenariuszy postępowania wobec mniejszości narodowych i etnicznych żyjących na jednym
terytorium państwowym. Odpowiedź na pytanie o to, którą z dróg wybrać, wydaje się
bardzo skomplikowana, co więcej wręcz niemożliwa bez uwzględnienia specyfiki etniczno-kulturowej i kręgu historycznego danego państwa. Dotychczasowe badania własne
w państwach subregionu6 pozwalają zaryzykować stwierdzenie, że dla eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze etnopolitycznym z jednej strony wspólnoty etniczne
powinny być podporządkowane państwu, na którego terytorium żyją, z kolei z drugiej
strony mogą na to państwo oddziaływać w określonym stopniu (np. w ramach aktywności społeczno-politycznej). Etnopolityka władz Białorusi, Mołdawii i Ukrainy powinna nade wszystko skoncentrować się na porozumieniu międzyetnicznym i zapobieganiu konfliktom na ich terytoriach, a także zagwarantowaniu harmonijnego rozwoju sto6

W ramach wyjazdów zagranicznych w latach 2014–2017.
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sunków między narodem tytularnym i mniejszościami narodowymi. Ponadto powinna
skupić się na demokratyzacji i poprawie warunków życia, a także aktywizacji wszystkich
grup w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz zagwarantowaniu ochrony tożsamości etnokulturowej mieszkańców Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.
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Rola i zadania dzielnicowego w projekcji
bezpieczeństwa wewnętrznego
The Role and District Tasks in the Projection Internal Security

Abstract: In the first part of the article a diagnosis of district services from various cognitive perspectives was made. Another important issue was the main directions of changes under the new concept of district services. The last part concerns the attempt to evaluate the
introduced changes from the perspective of social practice. At the end, a few reflections on
the subject were presented.
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Wstęp
Początki instytucji dzielnicowego związane są z rokiem 1926. Wówczas powołano ją do
życia na podstawie rozkazu nr 330 Komendanta Głównego Policji Państwowej. W ślad
za nim ukazał się rozkaz nr 331 wydany przez ten sam organ państwowy, który stanowił niejako akt wykonawczy i zawierał pierwszą „Instrukcję o dzielnicowych” [Policja 997”,
s. 6]. Zgodnie z nią stanowisko dzielnicowego było elitarne. Mógł nim zostać jedynie
podoficer o nieskazitelnym zachowaniu w służbie i poza nią, legitymujący się dużym życiowym wyrobieniem oraz posiadający dobre kwalifikacje zawodowe. Ponadto wymagano od niego, żeby mieszkał w swojej dzielnicy lub w pobliżu. Podkreślenia wymaga fakt,
że pierwsi dzielnicowi byli zwolnieni ze zwykłej służby patrolowej, lecz zobowiązani do
śledzenia wszystkiego, co działo się w jego dzielnicy [Copik 2013, s. 204].

Roman Stawicki

Wprowadzane na przestrzeni wieków modyfikacje tego pierwotnego modelu dzielnicowego w gruncie rzeczy polegały na przypisywaniu mu dość podobnej roli, ale zmieniał się zakres jego zadań. Od samego początku powstania tej instytucji dzielnicowy
odgrywał ważną i odpowiedzialną rolę w projekcji bezpieczeństwa wewnętrznego ze
szczególnym zaakcentowaniem wymiaru lokalnego. Według W. Fehlera bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to taki zakotwiczony w porządku ustrojowym stan stosunków i procesów wewnątrz państwa, który zapewniając skuteczną i harmonijną realizację
interesów państwa i jego obywateli jednocześnie tworzy potencjał zdolności do sprawnego diagnozowania i reagowania w przypadkach pojawiających się zagrożeń godzących w te interesy [Fehler 2012, s. 32]. Natomiast Z. Skwarek uważa, iż jest to stan funkcjonowania państwa, który zapewnia przeciwdziałanie, eliminowanie lub ograniczenie
zagrożeń dla ustroju konstytucyjnego, porządku wewnętrznego i spokoju oraz ochronę interesu publicznego poszczególnych społeczności i każdego obywatela z osobna
[Skwarek 2017, s. 211].
Obecnie, podejmując próbę przeanalizowania ewolucji instytucji dzielnicowego
w warunkach polskich, należy uwzględnić dwa istotne wydarzenia.
Pierwsze – stopniowe implementowanie na grunt polski filozofii community policing,
która wywarła ogromny wpływ na kształtowanie współczesnego podejścia do bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza na poziomie lokalnym. W latach 80. XX wieku idea
community policing opanowała cały świat. Doprowadziła ona do przekonania, iż podstawą funkcjonowania formacji policyjnych powinna być ich współpraca ze społeczeństwem.
I drugie – transformację ustrojowo-polityczną, która dokonała się na przełomie lat
80. i 90. Spowodowała ona utworzenie Policji jako organu państwowego powołanego
do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wtedy też uznano, iż misją tej formacji będzie służba na rzecz społeczeństwa. Z kolei dzielnicowy miał być fundamentem
uspołecznionych działań Policji. Jednak wieloletnia praktyka działania nie zawsze odzwierciedlała tę ideę.
Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie zmian, jakie dokonały się
w służbie dzielnicowych po wprowadzeniu nowej koncepcji ich funkcjonowania, a także
podjęcie próby oceny ich efektów z perspektywy praktyki społecznej. Na potrzeby osiągnięcia tego celu sformułowano poniższe problemy badawcze:
1. jakie problemy służby dzielnicowych zdiagnozowano?
2. jakie są główne kierunki zmian związane z nową koncepcją służby dzielnicowych?
3. jakie są społeczne opinie na temat pierwszych efektów wdrażania nowej koncepcji służby dzielnicowych?
Podstawową metodą wykorzystywaną w przygotowaniu artykułu była analiza ilościowo-jakościowa dokumentacji oraz literatury naukowej. Z kolei w przeprowadzonych
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badaniach jakościowych o charakterze diagnostyczno-poznawczym zastosowano metodę wywiadu grupowego. Przedmiotem podjętych badań była nowa koncepcja funkcjonowania dzielnicowych, która została wdrożona w skali całego kraju w 2016 r.

Diagnoza służby dzielnicowych z różnych perspektyw
poznawczych
Analizując działania podejmowane wobec policjantów – dzielnicowych na przestrzeni
ostatnich kilku lat, zasadnym jest poszukanie odpowiedzi na pytanie – co było impulsem
do wypracowania nowej koncepcji funkcjonowania tej grupy zawodowej, która bardzo
często jest nazywana policjantami pierwszego kontaktu? Wydaje się, że trzy determinanty miały w tym przypadku istotne znaczenie: po pierwsze ocena zewnętrzna dokonana
przez Najwyższą Izbę Kontroli (dalej zwaną NIK), po drugie ocena wewnętrzna dokonywana przez Policję i artykułowane przy różnych okazjach głosy niezadowolenia płynące
ze strony samych policjantów, po trzecie negatywne opinie wyrażane przez respondentów w czasie prowadzonych badań społecznych, które stanowiły dopełnienie zarysowującego się negatywnego wizerunku dzielnicowego.
Odnosząc się do wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK, warto zwrócić uwagę na kilka stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień1:
1. zadania dzielnicowych były bardzo ogólne i obejmowały szerokie spektrum policyjnej aktywności,
2. dostrzegany był wyraźny rozdźwięk między oficjalną ideologią policyjną (przedstawianą m.in. młodym adeptom w toku kształcenia w szkołach policyjnych) oraz
społecznym i medialnym odbiorem pracy dzielnicowego,
3. kierownictwo Policji nie wypracowało spójnej koncepcji wykorzystania dzielnicowych we współczesnej formacji policyjnej,
4. brak przejrzystej koncepcji oraz precyzyjnych, strategicznych ram funkcjonowania dzielnicowych powodował, że podstawowym czynnikiem determinującym organizację i przebieg ich służby były ograniczenia kadrowe i finansowe Policji,
5. duże obciążenie zadaniami nie związanymi bezpośrednio ze specyfiką służby
dzielnicowych skutkowało ograniczeniem ich aktywności wobec przydzielonych rejonów [Najwyższa Izba Kontroli 2016, ss. 6–10].
Podejmując próbę pewnej syntezy ustaleń NIK, należy stwierdzić, iż kontrola wykazała funkcjonowanie w skali całego kraju różnych modeli działania dzielnicowych. Wiele
Kontrola pt. Wykonywanie zadań przez dzielnicowych została przeprowadzona w okresie od 26 sierpnia 2015
r. do 10 grudnia 2015 r. Czynności kontrolne realizowane były w Komendzie Głównej Policji oraz 18 terenowych jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (komendy miejskie/powiatowe Policji) oraz
niższego (komisariaty Policji) z terenu sześciu garnizonów, tj. kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego.

1
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było powodów i okoliczności, które skutkowały wręcz uniemożliwieniem wykonywania
przez tę grupę zawodową podstawowych zadań wynikających ze specyfiki stanowiska.
Z kolei przykładem oceny wewnętrznej służby dzielnicowych może być projekt związany z wypracowaniem nowego modelu ich funkcjonowania na terenie garnizonu śląskiego2. Zespół roboczy odpowiedzialny za realizację projektu wyodrębnił główne problemy funkcjonowania dzielnicowych, które negatywnie wpływały na realizację ich zadań [Stawnicka, Klonowska 2017, s. 31]. W ramach przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano kilkanaście barier i utrudnień w wypełnianiu przez nich swoich powinności, w tym:
1. angażowanie dzielnicowych do służby patrolowej, zastępowanie dyżurnych na
stanowiskach kierowania, realizacja doprowadzeń, jak również wykorzystywanie
dzielnicowych do udziału w działaniach innych komórek organizacyjnych,
2. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz udział
w charakterze oskarżycieli publicznych,
3. brak rozpoznawalności dzielnicowego przez społeczność lokalną oraz realnego
oddziaływania dzielnicowego na kształtowanie zadań dla innych służb policyjnych i
podmiotów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego,
4. niewystarczająca wiedza o zagrożeniach i zjawiskach niepożądanych
w przydzielonych rejonach,
5. zatracanie tożsamości dzielnicowego w kontekście jego zadań oraz miejsca
w strukturze Policji, jak i oczekiwań społecznych [www.mswia.gov.pl…].
Innym potwierdzeniem wielu problemów związanych ze służbą pełnioną przez dzielnicowych są przeprowadzone badania na przełomie marca i kwietnia 2015 roku z udziałem 310 policjantów – ekspertów w obszarze służby dzielnicowych na potrzeby opracowania priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018. Kompleksowa diagnoza z wykorzystaniem m.in. metody SWOT pozwoliła na określenie mocnych i słabych
stron, a także szans i zagrożeń dla przedmiotowego obszaru. W badaniu tym 51% ankietowanych za zdecydowanie najsłabszą stronę uznało obciążenie dodatkowymi zadaniami, szczególnie doręczaniem pism i prowadzeniem postępowań. Ponadto co dziesiąta
osoba za słabą stronę uważała nadmierną biurokrację. Respondenci zwrócili uwagę także na zbyt małą liczbę dzielnicowych (4,6% wskazań) oraz fakt pełnienia tej służby przez
zbyt mało doświadczonych policjantów (4,3% odpowiedzi) [Policja 997, s. 45].
Zatem zidentyfikowane problemy w dużym stopniu pokrywały się z wynikami kontroli zrealizowanej przez NIK. W oparciu o ustalenia wynikające z powyższych źródeł zasadnym jest sformułowanie ogólnej tezy o niewystarczającym nadzorze nad tą grupą
2
Założenia nowej koncepcji służby dzielnicowych zostały opracowane przez zespół roboczy powołany 13
grudnia 2012 r. W drugiej połowie 2014 r. rozpoczęto wdrażanie pilotażowego projektu nowego modelu służby dzielnicowego w trzech jednostkach terenowych: Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu, Komendzie
Miejskiej Policji w Żorach i Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu.

228

Rola i zadania dzielnicowego w projekcji bezpieczeństwa wewnętrznego

zawodową w Policji. Problem ten, który wydaje się mieć kluczowe znaczenie, występował na wszystkich poziomach hierarchicznego zorganizowania, począwszy od szczebla
Komendy Głównej Policji przez komendy wojewódzkie, stołeczną Policji a skończywszy na komendach powiatowych, miejskich, rejonowych Policji. Potwierdzeniem tego,
że dzielnicowi zbyt mało czasu pełnili służbę w powierzonych rejonach, a co się z tym
wiąże realizowali zadania na rzecz społeczności lokalnej, są również dostępne wyniki
badania opinii społecznej. Jedno z ostatnich takich badań zostało wykonane w związku
z przywołaną kontrolą NIK.
Badanie opinii publicznej przeprowadzone na reprezentatywnej próbie obywateli
wykazało przede wszystkim bardzo niski stopień znajomości dzielnicowych i identyfikacji tej funkcji wśród ogółu Polaków. Zdecydowana większość respondentów (83%) zadeklarowała, że wie kim jest dzielnicowy, ale aż trzy czwarte osób nie potrafiło wskazać jego zadań. Z kolei 53% badanych nie było wstanie odróżnić dzielnicowego od innych funkcjonariuszy Policji. Bardzo znacząca była też odpowiedź na pytanie: czy zna
Pan(i) swojego dzielnicowego, wie kto nim jest? Aż 83% ankietowanych nie znało osobiście swojego dzielnicowego, a 55% nawet nie orientowało się kto jest ich dzielnicowym.
Informacje zgromadzone z wielu źródeł stanowiły podstawę wypracowania nowej
koncepcji służby dzielnicowych. Systemowe rozwiązania miały doprowadzić do faktycznego zbliżenia tej grupy policjantów i społeczności lokalnej. Wymagało to wprowadzenia wielu zmian, które stanowią filary nowej koncepcji służby dzielnicowych.

Nowa koncepcja służby dzielnicowych – główne kierunki
zmian
Projekt dotyczący nowej koncepcji służby dzielnicowych w garnizonie śląskim został potraktowany jako pilotaż na podstawie, którego wypracowano rozwiązania o charakterze
systemowym. Pozwoliły one na wdrożenie nowego modelu służby dzielnicowych w całej
formacji policyjnej i niewątpliwie stanowił on reakcję na zdiagnozowane problemy, z którymi borykała się dotychczas ta grupa zawodowa. Dlatego też prezentacja najważniejszych kierunków strategicznych nowej koncepcji zostanie poprzedzona przybliżeniem
wybranych założeń związanych z projektem katowickim. Realizacja tego przedsięwzięcia doprowadziła przede wszystkim do wyodrębnienia pięciu głównych obszarów służby
dzielnicowych i określenia ich zakresu (tabela nr 1).
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Tabela 1. Wyodrębnione główne obszary służby dzielnicowych
Obszar nr 1

Organizacja służby dzielnicowych (odprawianie, zadaniowanie, rozliczanie) oraz zakres wykorzystania dzielnicowych do innych czynności niezwiązanych ze służbą
obchodową.

Obszar nr 2

Dokumentacja i jej obieg.

Obszar nr 3

Wyposażenie sprzętowe oraz zaplecze informatyczne.

Obszar nr 4

Dobór na stanowisko dzielnicowego oraz narzędzia motywacji do pozostania na
zajmowanym stanowisku.

Obszar nr 5

Szkolenie i doskonalenie zawodowe dzielnicowych.

Źródło: opracowanie własne.

W ramach poszczególnych obszarów zaproponowano od kilku do kilkunastu rozwiązań, najwięcej w obszarze nr 1, bo aż 15 ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania dzielnicowych. Przy czym obszary 1–3 uznano za podstawowe, a obszary 4–5 za
uzupełniające [Stawnicka, Klonowska 2017, ss. 31–32].
Z analizy dokumentacji projektu wynika, iż wszystkie wypracowane rozwiązania
miały na celu przede wszystkim zapewnienie warunków pozwalających dzielnicowemu skoncentrować się wyłącznie na bezpieczeństwie mieszkańców. Tylko w ten sposób
możliwe będzie diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów wspólnoty lokalnej.
Wprowadzone zmiany miały przyczynić się też do ograniczenia biurokracji i odciążenia
dzielnicowych od realizacji wielu dodatkowych zadań. Jednak najważniejsze założenie
dotyczyło zdecydowanego zwiększenia wymiaru czasu związanego z obecnością tych
policjantów w przydzielonych rejonach służbowych oraz pełnieniem służby obchodowej.
Ważnym wydarzeniem bezpośrednio związanym z nową filozofią funkcjonowania tej
grupy zawodowej było zaprezentowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas” w dniu 20
czerwca 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego kluczowym
założeniem było wzmocnienie roli dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez większe zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych oraz
aktywne uczestnictwo dzielnicowych w konsultacjach społecznych w ramach realizacji
idei „Poznaj swojego dzielnicowego, a on niech pozna Ciebie” [Kwartalnik Policyjny 2016,
s. 78]. Powyższe miało doprowadzić do faktycznego zbliżenia Policji do społeczeństwa i
zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.
Założenie to niewątpliwie wpisywało się też w ideę uspołecznienia działań Policji i było
ukierunkowane na zbudowanie zaufania pomiędzy funkcjonariuszami a obywatelami.
Dowodem na to są liczne wypowiedzi kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i Policji, w których służbę dzielnicowych uznano, obok Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
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stwa i reaktywacji posterunków Policji, za trzeci filar uspołecznienia działań całej formacji
policyjnej. Warto podkreślić, że program „Dzielnicowy bliżej nas” ma charakter kompleksowej zmiany w podejściu do służby dzielnicowych, która dotyczy następujących obszarów: kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacji [www.policja.pl.]. W ramach tych obszarów realizowane są cele, które prezentuje
tabela 2.
Tabela 2. Strategiczne obszary programu „Dzielnicowy bliżej nas” i związane z nimi
cele do osiągnięcia
Obszar strategiczny

Cel do osiągnięcia

Kadrowy

Zwiększenie liczby dzielnicowych i wprowadzenie stanowiska starszego dzielnicowego.

Szkoleniowy

Modyfikacja programu kursu specjalistycznego dla dzielnicowych z
uwzględnieniem wyników przeprowadzonych analiz i nowych zadań
realizowanych przez tę grupę policjantów.

Komunikacji społecznej

Kształcenie dzielnicowych w zakresie umiejętności wzmacniających
kontakt z obywatelem.

Organizacji służby
Modernizacji

Pełnienie przez dzielnicowych służby przede wszystkim w swoim
rejonie.
Wykorzystywanie aplikacji Moja komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa w celu łatwiejszego komunikowania się z obywatelami.

Źródło: opracowanie własne.

Porównując obszary wyodrębnione w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”
z obszarami stanowiącymi filary nowej koncepcji funkcjonowania dzielnicowych w garnizonie śląskim, można zauważyć duże podobieństwo. Innym ważnym dokumentem
statuującym rozwiązania będące częścią składową nowej koncepcji służby dzielnicowych jest zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w
sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych [Dz. Urz. KGP poz. 26].
W niniejszym akcie prawnym określono kryteria wyznaczania i przydzielania rejonów, metody i formy wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, organizację i sposób pełnienia służby obchodowej, dokumentację prowadzoną
przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, nadzór nad służbą obchodową [Klonowska, Stawnicka 2017, s. 27].
Obecnie dzielnicowy to policjant mianowany na stanowisko dzielnicowego lub policjant, któremu rozkazem personalnym powierzono pełnienie obowiązków służbowych
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na tym stanowisku [zarządzenie nr 5, § 1]. Realizuje on zadania dotyczące przydzielonego mu rejonu, do których zalicza się w szczególności:
1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,
3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego [zarządzenie nr 5, § 29 ust. 2].
Należy podkreślić, iż dzielnicowy wykonuje też inne zadania, o których mowa w cytowanym zarządzeniu, m.in. związane z profilaktyką społeczną czy pomocą ofiarom
przestępstw. Dodatkowo ma on obowiązek opracowania planu działania priorytetowego w cyklach półrocznych. Podstawą do sporządzenia tego dokumentu jest analiza zagrożeń w podległym rejonie.
Na zakończenie tych rozważań trzeba wspomnieć, że z dniem 25 lutego 2017 r .weszło w życie zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika dzielnicowych [Dz. Urz. KGP poz. 12]. Przedmiotowy akt prawny wprowadził dwie zmiany. Pierwsza była następstwem stworzenia stanowiska „starszego dzielnicowego”, a druga polegała na przypisaniu starszemu dzielnicowemu zadania w zakresie
udzielania wsparcia dzielnicowym o mniejszym doświadczeniu zawodowym.

Próba oceny wprowadzonych zmian w służbie
dzielnicowych z perspektywy praktyki społecznej
Trzecia część artykułu zawiera wyniki analizy wypowiedzi młodych ludzi pod kątem oceny przez nich pierwszych efektów zmian w służbie dzielnicowych i ich nowej roli w budowaniu zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Badanie jakościowe z zastosowaniem metody wywiadu grupowego przeprowadzono w maju 2018 r. Wywiad jest metodą badawczą, mającą na celu poznanie określonych zjawisk i stanów rzeczywistości drogą ustalania opinii, sądów i poglądów odpowiednio dobranej grupy osób w bezpośredniej rozmowie [Byłeń 2016, s. 148]. Objęto nim 56 studentów kierunku bezpieczeństwo
narodowe kształcących się w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Podczas wywiadu wykorzystano scenariusz, który zawierał pięć zasadniczych pytań, do których były formułowane pytania uszczegóławiające. Poniżej zaprezentowano uzyskane wyniki z podaniem przykładowych wypowiedzi respondentów.
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Dzielnicowy to policjant, który patroluje rejon służbowy
Pytanie inicjujące dyskusję brzmiało: czy wie Pani/Pan kto to jest dzielnicowy? Badani
w pierwszej kolejności udzielali bardzo ogólnych odpowiedzi, że dzielnicowy to: policjant, funkcjonariusz Policji. Dopiero zadanie dodatkowego pytania: „jakie zadania realizuje dzielnicowy?” spowodowało wskazanie kilku zadań zgodnych z nową koncepcją
służby dzielnicowych. Oto niektóre wypowiedzi:
·· ochrania dany rejon (dzielnicę lub pewną część miasta),
·· pilnuje bezpieczeństwa na danym terenie,
·· patroluje dany rejon,
·· zajmuje się patologiami społecznymi,
·· organizuje debaty społeczne, aby rozpoznać zagrożenia.
Badani formułowali swoje odpowiedzi w oparciu o różne źródła wiedzy. Większość
z nich stwierdziła, że obecnie najczęściej czerpią informacje z Internetu. Drugą populację stanowili studenci, którzy wskazali na źródła naukowe – docierali do nich przy okazji
gromadzenia opracowań naukowych na potrzeby przygotowywanej pracy licencjackiej.
Były też osoby, które zadeklarowały, iż udzieliły odpowiedzi na podstawie własnego doświadczenia w kontaktach z dzielnicowym. Warto, też podkreślić, iż na powyższe pytania udzielała odpowiedzi znaczna część grupy badanych.

Nowa koncepcja służby dzielnicowych
Zdecydowana większość respondentów nie dysponowała szczegółową wiedzą na temat
nowej koncepcji służby dzielnicowych. Pomimo tego 14 osób (25%) słyszało o programie
„Dzielnicowy bliżej nas” i utożsamiało nowe podejście do służby tej grupy zawodowej
z tym projektem. W dalszej części wywiadu osoby te zostały poproszone o scharakteryzowanie najważniejszych założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Badani mieli spore
trudności ze wskazaniem tych założeń, chociaż zgodnie twierdzili, że słyszeli o tym projekcie w mediach. Tylko jedna osoba, która okazała się policjantem potrafiła wypowiedzieć się na ten temat. Do kluczowych komponentów programu zaliczyła:
·· zwiększenie liczby dzielnicowych,
·· zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a mieszkańcami,
·· rozpoznawanie zagrożeń lokalnych przez dzielnicowych,
·· odciążenie dzielnicowych od innych zadań na rzecz przebywania w przydzielonym
rejonie.
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Rozpoznawalność dzielnicowych w środowisku lokalnym
Obok zbudowania zaufania pomiędzy Policją a wspólnotą lokalną, właśnie rozpoznawalność dzielnicowych była niezwykle ważnym celem wprowadzonych zmian. Pytanie dotyczące m.in. tego zagadnienia miało dostarczyć informacji zwrotnej na temat pierwszych
efektów wdrożenia nowej koncepcji służby dzielnicowych. Dlatego też zapytano respondentów: czy w ciągu ostatniego roku mieli bezpośredni kontakt ze swoim dzielnicowym?
Okazało się, że wśród respondentów 18 osób miało kontakt ze swoim dzielnicowym. Jednak przyczyny tego kontaktu były różne:
·· wizyta dzielnicowego i rozmowa na temat problemów społeczności lokalnej (6 badanych),
·· sprawa związana z wykroczeniem lub przestępstwem (3 osoby),
·· ostrzeżenie dotyczące ewentualnych zagrożeń w okolicy (5 respondentów),
·· przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (4 osoby).
Na szczególną uwagę niewątpliwe zasługuje pierwsza przesłanka, czyli wizyta dzielnicowego i rozmowa na temat problemów społeczności lokalnej. Zwarzywszy, iż pytanie dotyczyło sytuacji zaistniałych na przestrzeni ostatniego roku, można potraktować
te wypowiedzi jako potwierdzenie zafunkcjonowania nowej koncepcji służby dzielnicowych w praktyce społecznej.

Korzystanie z nowych aplikacji: Moja komenda i Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Studenci najczęściej słyszeli o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (79% wskazań).
Jednak zaledwie 4 osoby słyszały o aplikacji Moja komenda.
W większym zakresie, zaledwie 15% respondentów zainteresowało się Krajową Mapą
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spośród nich 8% skorzystało z możliwości poinformowania
Policji o jednym z 25 zagrożeń, które są monitorowane za pośrednictwem tego narzędzia informatycznego. Badani, którzy dokonali zgłoszenia zagrożenia pozytywnie ocenili tę aplikację i nie mieli większych problemów z jej obsługą. Byli też zadowoleni z reakcji Policji na ich powiadomienie.
Z grupy 4 respondentów, którzy posiadali pewną wiedzę dotyczącą aplikacji Moja
komenda, tylko 2 osoby próbowały ją zainstalować na swoich smartfonach. Zaledwie jeden badany skorzystał z niej, aby dowiedzieć się, kto konkretnie jest jego dzielnicowym.
Zatem również ten element nowej koncepcji służby dzielnicowych zaczął działać i powoli członkowie różnych wspólnot lokalnych zaczynają współuczestniczyć w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.
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Najważniejsze zadania dzielnicowych z perspektywy
społeczności lokalnej
Na koniec wywiadu grupowego zapytano badanych – jakie powinny być Pana/Pani zdaniem najważniejsze zadania dzielnicowego? W dyskusję na ten temat zaangażowała się
większość respondentów. Po wymianie poglądów udało się opracować katalog zadań
dzielnicowego zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Do zadań tych zaliczono:
·· rozpoznawanie przydzielonego rejonu pod względem zagrożeń,
·· organizowanie akcji informujących mieszkańców o tych zagrożeniach,
·· pełnienie służby w przydzielonym rejonie i dyżurów w wyznaczonym miejscu,
·· udział w spotkaniach z mieszkańcami i młodzieżą szkolną,
·· pomoc ofiarom przestępstw zwłaszcza dotkniętych przemocą domową.
Odnosząc się do powyższego katalogu zadań należy stwierdzić, że oczekiwania społeczne pod adresem dzielnicowego są zbieżne z założeniami nowej koncepcji służby
dzielnicowych. Jednak w celu przeprowadzenia bardziej pogłębionej oceny wprowadzonych zmian zasadnym byłoby podjęcie badań o szerszym zakresie i na większej populacji respondentów. Z tego powodu przedstawione badania traktowane są wyłącznie
jako pilotażowe.

Zakończenie
Nowa koncepcja służby dzielnicowych jest nie tylko wyrazem przypisywania dużej wagi
do uspołecznienia działań Policji, ale również dostrzeżenia rangi i znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie lokalnym. Stanowi ona też potwierdzenie, że dla społeczności lokalnej bezpieczeństwo i porządek publiczny mają oczywiście znaczenie lecz
wartością nadrzędną dla nich jest poczucie bezpieczeństwa, w którego kreowaniu ważną rolę powinien odgrywać „nowy” dzielnicowy.
Z całą pewnością na pozytywną ocenę zasługują wszystkie działania poprzedzające opracowanie tego nowoczesnego modelu służby. Mam tutaj na myśli diagnozy zewnętrzne i wewnętrzne, badania opinii publicznej, a także pilotażowy projekt zrealizowany w garnizonie śląskim. Odciążenie dzielnicowych od wielu bieżących zadań i założenie, że będą oni przede wszystkim pełnili służbę obchodową w przydzielonym rejonie powinno przyczynić się do lepszego rozpoznania lokalnych zagrożeń i ich eliminacji z przestrzeni bezpieczeństwa. Ponadto spowoduje to rozpoznawalność dzielnicowych, która jest podstawowym warunkiem wytworzenia się właściwych więzi społecznych. Odwołując się do wieloletnich doświadczeń autora artykułu należy podkreślić, iż
nie zawsze zmiany systemowe w Policji były wprowadzane w tak metodyczny sposób.
Podkreślenia wymaga też fakt, iż wdrażanie tych zmian było poprzedzone przeprowa-
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dzeniem ogólnopolskiej akcji informacyjnej, połączonej z programem „Dzielnicowy bliżej nas”. Badania jakościowe zrealizowane na potrzebny niniejszej publikacji są wyrazem słuszności przyjętego kierunku działania. W tym kontekście nasuwa się jednak refleksja, że warto byłoby kontynuować promocję programu „Dzielnicowy bliżej nas”, aby
informacje na jego temat docierały do coraz szerszego kręgu odbiorców. Wydaje się, że
może to w dłuższym horyzoncie czasowym doprowadzić do zmiany postaw obywateli
i ich bardziej aktywny udział w projekcji bezpieczeństwa wewnętrznego.
Przeprowadzone badania nie wystarczą do dokonania jednoznacznej oceny efektów
nowej koncepcji służby dzielnicowych. Należy przypuszcać, że przyszłość i podejmowane próby badawcze potwierdzą korelację teorii z praktyką działania. To znaczy, iż wszystkie założenia konsekwentnie na terenie całego kraju będą przekładane na codzienną
służbę dzielnicowych. Zamiast kilku różnych modeli służby tej grupy zawodowej będzie
obowiązywał jeden zunifikowany i wystandaryzowany.
Podsumowując, przeprowadzona diagnoza zmian, jakie dokonały się w służbie dzielnicowych pozwala domniemywać, iż wypracowano rozwiązania na miarę nowoczesnej
formacji policyjnej. Jednak kwestią otwartą pozostaje ich przełożenie na praktykę społeczną, co wiąże się przede wszystkim z konsekwentnym wdrażaniem zmian i przeświadczeniem o ich słuszności nie tylko na poziomie zarządczym, ale również wykonawczym Policji.
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Ochrona dóbr kultury podczas sytuacji kryzysowych
Cultural Heritage Protection during Contingencies

Abstract: In contingencies different values are endangered – mainly life and human health,
possessions or also natural environment. It is hard to notice cultural assets directly pointed
in this group of values. It is possible to notice that this sphere was mentioned only slightly
in legal documents. This sphere is not updated. The author in this article described analysis
of available literature and legal documents and used other research methods (for instance
the comparison, the synthesis or an inference) to present the current state of this issue as
well as to indicate possible shortcomings of the system.
Key words: cultural assets, crisis management, the civil service

Wprowadzenie
Dobra kultury są jedną z niekwestionowanych wartości. Biorąc pod uwagę tytuł niniejszej publikacji, w sytuacjach kryzysowych, czyli podczas działań związanych z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym (a w tym też i ochroną ludności), dobrami chronionymi są życie, zdrowie, mienie czy środowisko naturalne. W tekście ustawy o zarządzaniu kryzysowym trudno odnaleźć jasne i sformułowane wprost odniesienie do
ochrony dóbr kultury. Można wskazać, że zgodnie z treścią tej ustawy sytuacja kryzysowa to „sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w
znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków” [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzyso-
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wym, druk nr 776 z 27 czerwca 2006 r.]. Odniesienia do ochrony dóbr kultury można odnaleźć także w opisie infrastruktury krytycznej – przez którą należy rozumieć systemy
oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa
i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: „a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, b) łączności,
c) sieci teleinformatycznych, d) finansowe, e) zaopatrzenia w żywność, f ) zaopatrzenia w
wodę, g) ochrony zdrowia, h) transportowe, i) ratownicze, j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania
substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych” [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym].
Biorąc to pod uwagę, autor postarał się dokonać analizy dostępnej literatury i aktów
prawnych oraz przy użyciu innych metod badawczych (takich jak m.in. porównanie, synteza czy też wnioskowanie) przedstawił stan obecny tego zagadnienia, jak też wskazał
ewentualne niedomagania systemu. W artykule skupiono się na systemie obowiązującym i dotyczącym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celowo pomijając zagadnienia
związane z ochroną międzynarodową.

Zarządzanie kryzysowe – zagadnienia teoretyczne
Sytuacja kryzysowa może być wywołana przez rozmaite czynniki, w tym przyczyny polityczno-militarne, które wynikają z dążeń człowieka jako sprawcy takich zdarzeń do osiągania celów niezgodnych z oczekiwaniami innych ludzi. Sprawcą ich powstawania, ale i likwidowania
ich przyczyn oraz skutków jest człowiek jako podmiot i przedmiot działania. Obecnie człowiek jest też sprawcą sytuacji kryzysowych za sprawą sił natury. Z zasady sytuacja kryzysowa
rozwija się stopniowo, a przyczyn jej rozwoju jest wiele. Brak reakcji we właściwym czasie na
zagrożenia powoduje, że przybierają one zdecydowany charakter i następuje ich eskalacja w
określonej formie [Czupryński 2005, ss. 135–136].
Z sytuacją kryzysową mamy do czynienia, gdy wystąpi „zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na dany układ (system) w ten sposób, iż zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, w rezultacie czego dochodzi do
zachwiania równowagi, a następnie jej przywrócenia dzięki podjętym środkom regulacji (nadzwyczajne działania)” [Kitler online]. W tak definiowanej sytuacji kryzysowej należy wziąć pod uwagę, że powstaje ona w wyniku szeregu czynników pochodzących z
zewnątrz oraz z wewnątrz, destrukcyjnych dla określonego podmiotu, który to jest zmuszony podjąć wielokierunkowe działania, aby przywrócić swoje funkcjonowanie do stanu sprzed oddziaływania na niego tejże sytuacji kryzysowej.
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Zgodnie z inną definicją sytuacja kryzysowa to taki czasowo i przestrzennie wyznaczony lub ograniczony przebieg zjawisk i procesów po naruszeniu stanu równowagi
społecznych, przyrodniczych i technologicznych systemów oraz procesów, w wyniku
których zagrożone są życie ludzkie, środowisko naturalne, ekonomia, duchowe i materialne wartości kraju lub regionu i jego mieszkańców oraz może zostać naruszone działanie instytucji administracji publicznej. To sytuacja, która poprzez swój charakter, negatywne skutki i zasięg poważnie narusza lub zmienia gospodarcze oraz społeczne funkcjonowanie państwa, jednostki administracyjnej lub konkretnego podmiotu. Do wspierania rozwiazywania sytuacji kryzysowej wykorzystuje się narzędzia zarządzania kryzysowego, wliczając w to ogłoszenie stanu wojennego, wyjątkowego i klęski żywiołowej
[Seidl, Simak, Zamiar 2009, s. 49].
Można więc przyjąć, że z sytuacją kryzysową mamy do czynienia, gdy zaistnieją poniżej wskazane okoliczności:
·· przekroczony zostanie akceptowany przez dany podmiot poziom zagrożeń
i następuje ich eskalacja (narastanie, wzrost) – często dochodzi do utraty kontroli nad
przebiegiem zdarzeń;
·· zaniechane zostaną działania zmierzające do podjęcia działań (reagowania)
– może to doprowadzić do kryzysu, jako kulminacyjnego elementu sytuacji kryzysowej, a w konsekwencji nawet do dezorganizacji danego systemu;
·· rozwiązania sytuacji kryzysowej wymagają szczególnych działań oraz często dodatkowych nakładów sił i środków [Sobolewski 2011, s. 17].
Jak wskazuje Waldemar Kitler, każda sytuacja kryzysowa jest inna, jednak można odnaleźć pewne cechy wspólne, takie jak: zaskoczenie i presja czasu, niewystarczająca ilość
oraz niepewność informacji, utrata kontroli nad sytuacją, pojawienie się paniki, system
nienadążający reagować na prawdziwe bądź odczuwalne wydarzenia, które stają się coraz groźniejsze, decydenci koncentrujący się na krótkoterminowym planowaniu działania [Kitler 2000, s. 40].
Analizując definiowane cechy zjawiska, jakim jest sytuacja kryzysowa, można wywnioskować, że jej istotę stanowi: niepewność co do dalszego rozwoju zdarzeń, ograniczony czas działania oraz załamanie się dotychczasowego porządku prawnego, ekonomicznego, społecznego, militarnego lub innego. Z sytuacją kryzysową związany jest
ściśle poziom zagrożeń akceptowanych przez społeczeństwo. Sytuacja taka pojawia się,
gdy poziom zagrożeń wykracza poza jego granice i stwarza zagrożenia, które nie są akceptowane w świetle prawa międzynarodowego, wewnętrznego oraz świadomości
społecznej w danej sytuacji [Falecki 2011, s. 54].
Sytuacja kryzysowa jest procesem, podczas którego występują symptomy, dokonywana jest diagnoza, a następnie podejmowane są ewentualne działania profilaktyczne
wobec zagrożeń.
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Zarządzanie kryzysowe w Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowane na kilku poziomach, stąd nasuwa się pytanie, czy powinno być ono rozpatrywane w kontekście zarządzania strategicznego, taktycznego czy też operacyjnego. Literatura przedmiotu wskazuje, że zarządzanie strategiczne jest określane i wyodrębniane ze względu na dwa podstawowe kryteria, tj. poziom zarządzania i metodę zarządzania. Kryterium poziomu zarządzania natomiast wyodrębnia trzy jego rodzaje: zarządzanie operacyjne, taktyczne
i strategiczne [Daniluk 2008, s. 7]. Dla tych poziomów ważna jest perspektywa czasowa
dotycząca omawianego zagadnienia:
·· Zarządzanie operacyjne charakteryzuje się działaniem krótkoterminowym, które np.
związane jest z rozwiązaniem problemów technicznych lub materialnych. Tego rodzaju zarządzanie występuje w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych na poziomie
powiatu i gminy.
·· Zarządzanie taktyczne – w swej istocie koncentruje się na aspektach finansowych, narzędziach ilościowych. Ujmuje ono daną problematykę w dłuższej perspektywie. Jest
to zarządzanie na poziomie województwa.
·· Zarządzanie strategiczne – odnosi się do przyszłości. Obejmuje wykonywanie analizy
otoczenia i potencjału organizacji, na podstawie której tworzony jest plan. Takie zarządzanie realizowane jest na poziomie resortowym i krajowym.
Tak więc zarządzanie kryzysowe podczas sytuacji kryzysowych na terenie Polski
można rozpatrywać także w kontekście zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że zarządzanie operacyjne wchodzi w skład zarządzania taktycznego, a obejmuje także elementy zarządzania strategicznego. Czyli, konkludując, zarządzanie strategiczne w ramach zarządzania kryzysowego realizowane jest
na terenie całego kraju.
Opierając się na wyżej przedstawionych rozważaniach, za uzasadnione należy uznać
opisanie zarządzania kryzysowego w ujęciu prakseologicznym, które interpretuje je
jako „zarządzanie pod presją”. Jak wskazuje J. Szczurek, obszar podejmowanych działań
skierowany jest na pozyskanie niezbędnych informacji, które wyjaśnia sytuację.
W zarządzaniu pod presją wyodrębnić można zestaw przedsięwzięć [Szczurek 2006,
s. 59], takich jak:
·· dokonanie oceny sytuacji (uzyskanie odpowiedzi na pytania: Co dokładnie się dzieje? Co może się stać, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania? Jak szybko należy zacząć działać? Kogo to jeszcze może dotyczyć? Jakie środki są do dyspozycji?);
·· sporządzenie wstępnego planu działania i opracowanie planów alternatywnych na
wypadek nieoczekiwanych zwrotów sytuacji;
·· wyznaczenie zespołu zarządzania kryzysowego w celu uporania się z sytuacją (przydział ról, zadań i pełnomocnictwa do działania);
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·· przygotowanie (uruchomienie) systemu komunikacji umożliwiającego natychmiastowe otrzymanie informacji i rozsyłanie poleceń do członków zespołu zarządzania
kryzysowego oraz do wszystkich innych osób zaangażowanych w działanie;
·· pozbycie się problemów marginalnych i wątpliwych (przekazanie ich do komórek
nieobjętych kryzysem);
·· opracowanie szczegółowych planów działania (harmonogramy, rozwiązania natychmiastowe i długoterminowe, plany alternatywne);
·· stały nadzór nad tym, co się dokładnie dzieje (reagowanie natychmiastowe, ale bez
paniki);
·· stała ocena podejmowanych działań i wywoływanych przez nie reakcji (w celu modyfikacji planów i szybkiego wprowadzania działań korygujących lub zapobiegawczych).
Realizacja każdego ze wskazanych powyżej elementów jest nieodzowna, aby można
było mówić o skuteczności zarządzania kryzysowego; przy tym zadania te realizowane
mogą być równolegle i często jedne uzależnione są od innych.
Zenon Zamiar i Leszek Wełyczko prezentują kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego, do którego przychyla się autor niniejszego artykułu. Badacze ci uważają, że zarządzanie kryzysowe to interdyscyplinarna dziedzina naukowa, która zajmuje się kierowaniem jako świadomą działalnością ludzi. Jego misją jest stworzenie metodologii kierowania z akcentem na osiągnięcie efektywności tegoż działania w stosunku
do wytyczonego celu, tj. ochrony społeczeństwa i wartości materialnych przed skutkami kryzysów oraz podczas ich przezwyciężania. Zarazem jest to rodzaj działalności lub
zespół działań, za pomocą których zarządzający osiągają wspomniany cel. Ma charakter
koordynacyjny, jednoczy i ukierunkowuje ludzi o różnych profesjach. Zarządzanie kryzysowe jest również działalnością kierowniczą ludzi, którzy spełniają kierownicze funkcje w specyficznym (różnym od zwykłego – administracyjnego i produkcyjnego) środowisku. Jest to również wiedza dotycząca rozwiązywania zjawisk kryzysowych i wyboru
odpowiednich przedsięwzięć w konkretnych warunkach i środowisku [Zamiar, Wełyczko 2012, ss. 48–49].
Istotne wydaje się to, że w zorganizowanych społecznościach konieczne jest zaangażowanie każdego elementu składowego – zarówno pojedynczego obywatela, jak
i podmiotów powołanych do realizacji określonych zadań – w ramach zapewnienia ciągłości istnienia i bezpieczeństwa. Ważne jest, aby ciągłość ta była zachowana na każdym
etapie funkcjonowania państwa, tj. pokoju, kryzysu i wojny [Madej 2010, s. 102].
Warto w tym miejscu skupić się na zaprezentowaniu pojęcia zarządzania kryzysowego w kontekście ochrony ludności. Za W. Kitlerem należy założyć, że ochrona ludności jest „jedną z zasadniczych misji realizowanych w ramach bezpieczeństwa narodowego przez organy administracji publicznej, inne organy i instytucje państwowe, przedsię-
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biorców i inne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz poszczególnych
obywateli, a w uzasadnionych przypadkach także siły zbrojne, polegająca na realizacji
szeregu działań zapobiegawczych, przygotowawczych, interwencyjnych oraz przywracających stan normalny, mająca na celu ochronę życia i zdrowia osób oraz cennego mienia, dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska w zakresie niezbędnym do przeżycia,
a także na udzielaniu pomocy humanitarnej i prawnej w czasie katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i okupacji oraz bezpośrednio po nich” [Kitler, Skrabacz 2010,
ss. 67–68].
Na podstawie analizy poglądów na temat procesu identyfikacyjnego zarządzania
kryzysowego można wyodrębnić dwa podejścia do tej problematyki. Po pierwsze –
sprowadza się tę problematykę wyłącznie do ochrony ludności, po drugie – odwołuje
się do kwestii specyficznego zarządzania bezpieczeństwem.
W interesujący sposób na zagadnienie to zapatruje się J. Gołębiewski, uważając, że
zarządzanie kryzysowe to „całokształt rozwiązań systemowych w zakresie ochrony ludności, realizowanych przez władze publiczne wszystkich szczebli, we współdziałaniu
z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami, celem zapobiegania sytuacjom trudnym, niebezpiecznym, stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia, środowiska
i infrastruktury, przygotowaniem systemu reagowania, a w razie wystąpienia zagrożenia
– kształtowanie i kontrolowanie ich przebiegu (reagowanie) w sposób zapewniający minimalizowanie strat na akceptowany poziom bezpieczeństwa oraz odbudowy struktur
społecznych po katastrofie” [Gołębiewski 2004, s. 164].
Generic Crisis Management Handbook przytacza także wartą uwagi definicję zarządzania kryzysowego według koncepcji NATO. Zgodnie z tą koncepcją zarządzanie kryzysowe „należy postrzegać w szerokim ujęciu, biorąc pod uwagę procedury i działania
zmierzające do przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową przez menadżerów kryzysów,
umożliwiające im kształtowanie przebiegu kryzysu w drodze działań przygotowawczych” [Generic Crisis Management Handbook 1997].
Obecnie problematykę przedmiotu i podmiotu zarządzania kryzysowego reguluje
w Rzeczypospolitej Polskiej dokument rangi ustawowej, a mianowicie ustawa
z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. nr 89, poz. 590 z późn. zm.].
Określa ona zarządzanie kryzysowe jako działalność organów administracji publicznej,
będącej elementem kierowania bezpieczeństwem państwa. Ustawodawca zakładał, że
ustawa ta będzie stanowić ważny element kierowania bezpieczeństwem państwa, a w
uzasadnieniu do projektu zapisano, że będzie ona prowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa powszechnego w zakresie zarówno ochrony życia i zdrowia obywateli, jak
i ochrony infrastruktury krytycznej przez efektywniejsze działania administracji publicznej [Uzasadnienie do projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, druk nr 776 z 27 czerwca 2006 r.].
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Ochrona dóbr kultury – przepisy prawne
Ochronę dóbr kultury, w interesującym autora zakresie, czyli podczas szeroko pojętych
sytuacji kryzysowych (w ograniczonym zakresie) reguluje kilka aktów prawnych. Zostaną
one opisane poniżej, w sposób syntetyczny.
Pierwszym ważnym aktem jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
[Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r. Nr 162, poz. 1568)]. Za niezwykle istotne w tej ustawie należy uznać przypisy rozdziału ósmego pt. „Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Taki program opracowuje minister kultury raz na cztery lata i uchwala go Rada Ministrów. Minister został
zobowiązany co dwa lata przedstawiać Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu. Z intencji ustawodawcy należy wnioskować, że oprócz programu minister ma
obowiązek opracować plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Tak więc minister kultury zgodnie z art. 88 ustawy jest instytucją, która ma koordynować realizację zadań mających na celu zabezpieczenie zabytków przed
skutkami zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. W krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określa się, w szczególności, cele i kierunki działań
oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań, a także harmonogram ich realizacji.
Ustawodawca upoważnił ministra kultury do wydania rozporządzenia w tej sprawie
[Rozporządzenie Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r w sprawie organizacji i sposobu
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 212, poz. 2153)]. W rozporządzeniu tym wskazano, na czym polega ochrona zabytków, na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Określono, że jest to planowanie,
przygotowanie i realizacja przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. Tego typu przedsięwzięcia realizowane
są poprzez:
1. zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych – w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej;
2. podwyższenie gotowości – wprowadzanej w okresie narastania bezpośredniego
zagrożenia przez właściwe organy kierowania kryzysowego;
3. reagowanie – w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbrojnego lub sytuacji
kryzysowej;
4. zabezpieczenie i dokumentowanie – po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej.
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Biorąc pod uwagę istotę zarządzania kryzysowego, zapobieganie i prowadzenie prac
przygotowawczych obejmuje w szczególności następujące przedsięwzięcia i czynności:
1. opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jeżeli nie zostały one opracowane wcześniej, oraz ich aktualizację;
2. kontrolę i doskonalenie stanu technicznego zabytków;
3. instalowanie i utrzymywanie w sprawności urządzeń i systemów zabezpieczenia
zabytków, w tym sygnalizacji wykrywania i alarmowania;
4. wykonywanie ewidencji i dokumentacji zabytków podlegających ochronie;
5. projektowanie i wykonywanie inżynieryjno-technicznych prac zabezpieczających przy zabytkach, takich jak: podwyższenie klasy odporności ogniowej i poprawa właściwości konstrukcyjnych; zabezpieczenia przed skutkami wybuchów, wichur,
śnieżyc, powodzi lub zalania z innych przyczyn, osunięć lub zapadnięć gruntu; obudowa lub osłona fragmentów szczególnie wartościowych i narażonych na destrukcję.
W dalszej części rozporządzenie wskazuje także na to, że ochrona zabytków ruchomych polega na podjęciu, w zależności od sytuacji i posiadanych możliwości, następujących czynności:
1. zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, w miejscu stałego
przechowywania, oraz na zorganizowaniu stałego dozoru;
2. przemieszczenia do innych, przygotowanych pomieszczeń jednostki organizacyjnej;
3. rozśrodkowania zabytków do innych wytypowanych i przygotowanych obiektów w tej samej miejscowości;
4. ewakuacji do wyznaczonych i uprzednio przygotowanych obiektów poza miejscowością ich stałego przechowywania, jeżeli nie ma możliwości ich właściwego zabezpieczenia na miejscu lub w tej samej miejscowości, oraz zapewnienia stałego dozoru;
5. ewakuacji najcenniejszych zabytków za granicę w przypadku konfliktu zbrojnego;
6. przyjmowania, na wniosek właściciela lub posiadacza, cennych zabytków na czasowe przechowanie przez publiczne jednostki organizacyjne kultury.
Warto zaznaczyć, że bardzo ważnym załącznikiem do omawianego rozporządzenia
jest instrukcja tworzenia planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych. Jest to kompendium wiedzy i przewodnik do tworzenia takich
planów, cechujący się dużą szczegółowością. Zawiera tak część opisową jak i graficzną.
Organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych, planuje się w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz
na poszczególnych stopniach administracji, uwzględniając stan zasobu podlegającego ochronie, zagrożenia, zamiar działania, sposób realizacji, niezbędne siły i środki oraz
czas i koszty wykonania w sporządzanych w tym celu następujących dokumentach:
1. plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej,
2. gminny plan ochrony zabytków,

246

Ochrona dóbr kultury podczas sytuacji kryzysowych

3. powiatowy plan ochrony zabytków,
4. wojewódzki plan ochrony zabytków,
5. krajowy plan ochrony zabytków.
Plany te są sporządzane w odniesieniu do przewidywanych oraz realnych zagrożeń.
W sposób szczególny zwrócono w nich uwagę na takie zagrożenia, jak: pożar; powódź,
ulewa lub zalanie z innych przyczyn; wichura; katastrofy budowlane, awaria techniczna,
chemiczna; demonstracje i rozruchy uliczne, rabunek lub akt wandalizmu; atak terrorystyczny; konflikt zbrojny. Omawiane plany w szczególności zawierają informacje niezbędne
do realizacji prac przygotowawczych oraz sprawnego koordynowania i zarządzania ochroną
w poszczególnych etapach działania; wykaz osób uprawnionych do podejmowania decyzji
i kierowania ochroną; wyszczególnienie sposobów przepływu informacji na wszystkich
stopniach zarządzania.
Jak już wcześniej wspomniano, plany ochrony sporządza się według „Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia. Sporządzają je kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, i przedstawiają do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta); plan ten
podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze powiatu. Z kolei powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje starosta. Plan w tym wypadku podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze województwa. Wojewódzki plan ochrony zabytków natomiast opracowuje wojewódzki konserwator zabytków, w uzgodnieniu z wojewodą i Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Na szczeblu najwyższym krajowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych opracowuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Bardzo istotne z punktu widzenia prowadzonej analizy jest to, że plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji
w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Biorąc pod uwagę odpowiedzialność organizacji, koordynację współdziałania oraz kierowanie pracami przygotowawczymi w zakresie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, ustawodawca określił, że obciążeni są nią, działający
w porozumieniu z właściwymi organami obrony cywilnej, kierownicy jednostek organizacyjnych i organy sporządzające plany ochrony zabytków lub upoważnieni przez nich
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pracownicy. Sprowadza się to także do tego, że organy administracji publicznej zapewniają przygotowanie i realizację przewidzianych działań w zakresie ochrony zabytków,
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnie z posiadaną właściwością.
Biorąc pod uwagę funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, bardzo istotnym dokumentem jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK), który ma
przełożenie na tego typu plany sporządzane w województwach, powiatach, gminach oraz
organach administracji centralnej. W części pierwszej tego planu nie znajdujemy szczególnych odniesień do ochrony dóbr kultury. Natomiast część II – Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych [http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/KPZK-2013-2015.tj_..
pdf.] określa zadania w zakresie monitorowania zagrożeń realizowane przez ministrów,
kierowników urzędów centralnych i wojewodów oraz zestawienie funkcjonujących na
terenie kraju systemów monitorowania zagrożeń, wykorzystywanych metod, źródeł
i przeznaczenia pozyskanych informacji. Przy opracowywaniu tych zagadnień, czyli zakresu kompetencji i zadań realizowanych w warunkach sytuacji kryzysowej, kierowano
się m.in. postanowieniami Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn.
zm.). Ta część KPZK wskazuje na zadania, jakie w sytuacji kryzysowej ma do wykonania
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Określone zostały one jako:
·· zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń
(w tym zagrożeń militarnych);
·· zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów państwowych przed skutkami zagrożeń;
·· sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, miejsc pamięci narodowej, edukacji kulturalnej, organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych itp.;
·· monitorowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego i archiwów.

Podsumowanie – wnioski
Ochrona dóbr kultury podczas sytuacji kryzysowych jest rozproszona i niejednoznaczna.
Można odnieść wrażenie, że została ona niedopracowana, a nawet zapomniana. Analizując przepisy, zauważyć można – co nie budzi zastrzeżeń – że planowanie ochrony dóbr
kultury scedowano ustawą z 2003 roku oraz rozporządzeniem do niej z 2004 roku na organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Pewne wątpliwości wzbudza
jednak połączenie dokumentów, planistycznych z poziomu administracji samorządowej
(zwłaszcza gmina, powiat) z planami obrony cywilne. Przy faktycznej „atrapowości” OC
w Polsce wydaje się to nieprzemyślane, a na pewno dalekie od aktualnego stanu gotowości do działań tych formacji.
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Zagadnienie ochrony dóbr kultury znaleźć można także w Planach Zarządzania Kryzysowego wszystkich szczebli administracji publicznej. Niestety są to tylko zagadnienia
sygnalne. Są one poza wykazem głównych zagrożeń, tylko w części proceduralnej. Niestety nie ma tutaj jasnych i konkretnych odniesień do funkcjonujących planów ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Warte rozważenia
byłoby skonsolidowanie zagadnień z obu tych planów i opracowanie jednego.
Pewną ciekawostką jest także to, że Rozporządzenie Ministra Kultury z 25 sierpnia
2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych w swej nazwie ma „sytuacje kryzysowe”, jednak w treści odnosi się do „stanu klęski żywiołowej”. Można odnieść wrażenie, że ustawodawca,
od 2002 roku (wejście w życie ustawy o stanie klęski żywiołowej), nie dostrzegł zmian
w systemie zarządzania kryzysowego i obowiązywania ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Można więc postulować przegląd przepisów i ich aktualizację.
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