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Wstęp

Wstęp
„Dokąd podąża świat?” – to pytanie, które stawia sobie i Czytelnikom Autor jednej
z prac zaprezentowanych w kolejnym zeszycie z serii „Bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe”, publikowanym w tomie XIX „Przedsiębiorczości i Zarządzania”. Odpowiedź
na to pytanie nie jest prosta, jednak istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa – jednej
z podstawowych potrzeb człowieka.
Współczesny człowiek, będący częścią globalnego świata, musi zmierzyć się z szeregiem zagrożeń i problemów, do których powstania sam się w dużej mierze przyczynił.
Obok zagrożeń naturalnych, takich jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy powodzie, z którymi ludzkość musiała się mierzyć od początków swojego istnienia, obecnie
największe zagrożenie dla jej bezpieczeństwa stanowią tzw. zagrożenia cywilizacyjne.
Istotna jest więc próba analizy tych zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia człowieka zjawisk, przyczyniających się jednocześnie do destabilizacji życia społecznego,
a tym samym do osłabienia rozwoju państwa.
Poruszane w poszczególnych artykułach zagadnienia ukazują złożoność, wielowymiarowość i interdyscyplinarność podejmowanej tematyki. Obejmują zarówno teoretyczne i ogólne, jak i szczegółowe oraz praktyczne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiedza na temat współczesnych zagrożeń i ich źródeł jest szczególnie
przydatna w dobie postępującej globalizacji i ciągle zmieniającego się otoczenia. Zachodzące zmiany powodują wzrost poziomu ryzyka, przy jednoczesnej zmianie jego źródeł.
Obserwowane zjawiska zagrażające bezpieczeństwu państwa i jego obywateli wymagają podjęcia szeregu działań zarówno w skali lokalnej, jak i na poziomie globalnym.
Prezentowany zeszyt obejmuje szereg obszarów. W pierwszej części Autorzy podjęli
istotną problematykę rodzajów zagrożeń i ich źródeł. Dokonano oceny możliwości wykorzystania podstawowych podejść do analizy zagrożeń na podstawie analizy podstawowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa. Omówiono szereg
zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego państwa, poddając szerszej analizie zjawisko
marginalizacji jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz
zwrócono uwagę także na inne zagrożenia społeczne. W drugiej części zamieszczone
zostały artykuły poruszające szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Przedstawiono analizę służby w obronie cywilnej w konfrontacji z
ideą powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ocenę programów
przeciwpowodziowych w Polsce oraz regionalnych programów wsparcia modernizacji
infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Omówiono rolę Policji i
Straży Pożarnej jako podmiotu bezpieczeństwa lokalnego, zwrócono uwagę na rolę kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
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oraz zaprezentowano wyniki badań pilotażowych poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzonych wśród mieszkańców lokalnych społeczności województwa kujawsko-pomorskiego wraz z propozycją istotnego rozszerzenia kategorii bezpieczeństwa społeczności lokalnych o różnorodne obszary warunkujące poziom życia człowieka. W tomie
znalazły się również prace poświęcone zagrożeniom terrorystycznym, bezpieczeństwu
międzynarodowemu i innym zagrożeniom o charakterze globalnym. W ostatniej części
zeszytu zamieszczone zostały natomiast opracowania poświęcone bezpieczeństwu i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w środowisku szkolnym.
Publikacja jest efektem pracy wielu badaczy i praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z licznych ośrodków naukowych.
Autorzy oraz redaktorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że prezentuje ona ciekawe
podejście do problemu w wielu istotnych, a nie zawsze oczywistych obszarach, dzięki
czemu będzie stanowiła ważny głos w dyskusji o bezpieczeństwie. Tom, który oddajemy
do rąk czytelników, powstał dzięki pomocy i życzliwości wielu osób, którym autorzy i redaktorzy składają serdeczne podziękowania.
Zofia Wilk-Woś
Andrzej Marjański
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Analiza źródeł i rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa
Analysis of Sources and Types of Threats for the Security
Abstract: The article concerns the assessment of the epistemology and methodology of
analysis of threats for security and their source. The analysis used the study of documents,
the qualitative and quantitative content analysis in relation to two forecasting documents,
namely at the international level – Global Trends. Paradox of Progress, and at the national
level Polish Strategic Defensive Review. These are two different concepts of looking at the
future and, therefore, building appropriate strategies.
The choice of the approach results from the fact that it is a part of the assumptions of the
basic security theory and its features that best match the nature of the strategic culture of
each country – the USA and Poland. The first approach anticipates the future, the second
only predicts. In the first approach everyone adjusts the analysis structure, in the second
one – it must be completely adhered to.
The research carried out showed the directions of changes in Polish strategic thinking and
in studying at universities in the fields related to security, politics and international relations.
Key words: threats, security, strategic analysis, strategy

Wprowadzenie
W niniejszym artykule dokonano oceny możliwości wykorzystania podstawowych podejść do analizy zagrożeń. Przeprowadzonym badaniom przyświecało pytanie: jakie
podstawowe możliwości, ale też ograniczenia, niesie ze sobą prowadzenie badań opartych
tylko na analizie scenariuszowej? Analiza podstawowych dokumentów strategicznych
dotyczących bezpieczeństwa wskazuje na jedną wadę tej coraz popularniejszej metodologii badań zagrożeń. Otóż koncentruje się ona na procesach w otoczeniu, zbytnio zaniedbując analizę samych podmiotów. W związku z tym za najbardziej odpowiednią należy uznać metodologię analizy strategicznej, która nie tylko szerzej ujmuje środowisko
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bezpieczeństwa, ale co najistotniejsze, inaczej rozkłada akcenty, skupiając się nie tylko
na rodzaju otoczenia (makrośrodowisko, mikrośrodowisko, sektor), ale też na badaniach
potencjału strategicznego podmiotu (państwa, sił zbrojnych). W związku z tym można
przypuszczać, że im bardziej prowadzone badania analityczne i koncepcyjne odbiegają
od „zrównoważonego” modelu analizy strategicznej, tym większe są niedomagania i nietrafności takich analiz. Model takiej kompleksowej analizy strategicznej został już opracowany w zarządzaniu [Gierszewska, Romanowska 2009; Penc-Pietrzak 2003] i w bezpieczeństwie [Daniluk 2015].
Badanie dokumentów zrealizowano na dwóch poziomach, zgodnie nie tylko z typologią bezpieczeństwa [Zięba 2008, s. 16], ale też postulatami prowadzenia badań w naukach społecznych [Babbie 2008, s. 50]. Wykorzystano również analizę treści (jako podejście jakościowe) oraz analizę zawartości (jako podejście ilościowe).
Z racji ograniczeń objętościowych w niniejszym artykule uwzględniono jedynie charakterystyczne przykłady analiz zagrożeń, realizowanych przez podmioty o różnej kulturze strategicznej, co wyraża się odmiennym podejściem metodologicznym. Wspólnym
mianownikiem tych analiz jest zastosowanie tej samej typologii środowiska zewnętrznego (makro- i mikrootoczenie) oraz wykorzystanie scenariuszy i badań opinii ekspertów.
Kryterium operacyjne wyboru dokumentów podlegających badaniu dotyczyło dostępu jawnego do opracowania oraz do metodologii jego tworzenia. Te dwa warunki zostały
spełnione na poziomie makroanalizy przez prognozę Global Trends. Paradox of Progress
[NIC 2017], natomiast na poziomie mikroanalizy – przez Strategiczny Przegląd Obronny. Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie. Raport [MON 2011]. Oprócz wspomnianych dokumentów punkt odniesienia stanowiły jednak także inne materiały, na makropoziomie – National Security Strategy of the United States of America [WH 2017], na poziomie
narodowym – Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej [MON 2017]. W wymiarze narodowym nie mniej istotne były własne spostrzeżenia z pracy nad strategiami sektorowymi,
w których autor artykułu brał udział jako ekspert [BBN 2015; MON 2017].

Analiza zagrożeń na poziomie narodowym – sektorowym
Wybrany do analizy Strategiczny Przegląd Obronny. Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie [MON 2011] nie stracił na aktualności mimo ponownego dokonania takiego przeglądu pod koniec ubiegłego roku [MON 2017]. Wynika to z kilku powodów. Po
pierwsze, założenia przyświecające przeglądowi obronnemu z 2017 roku są obecnie radykalnie rewidowane do postaci, jaka przyświecała zespołom badawczym w 2011 roku, czyli
do poprzedniej struktury systemu obronnego. To zmienia zasadniczo adresata i podmiot zrealizowanych analiz, a w konsekwencji kontekst badawczy. Po drugie, jawność metodologii
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z 2011 roku pozwala ją ocenić i zweryfikować, a nawet replikować. Metodologia przeglądu obronnego przeprowadzonego pod koniec 2017 roku przedstawiona jest zbyt ogólnie
i nie można na tej podstawie stwierdzić, czy analizy te mają charakter naukowy [MON 2017,
ss. 10–12]1. Struktura, treść, forma i rozłożenie akcentów w dokumentach z 2011 i z 2017 roku
świadczą o ukierunkowaniu wysiłku zespołów autorskich. W przypadku analizy z 2011 roku
można dopatrywać się wielu korzystnych zapożyczeń w warstwie normatywnej [FMD 2006]
oraz metodologicznej [Gierszewska, Romanowska 2009; Obłój 2007], jednak lekcje te nie zostały odrobione sumiennie, o czym w dalszej części artykułu.
Rozważania nad zastosowaną metodologią Strategicznego Przeglądu Obronnego
z 2011 roku, który w dalszej części artykułu będzie określany jako SPO lub Raport, uporządkowano, kierując uwagę badawczą na kilka, zdaniem autora artykułu, kluczowych kwestii,
przede wszystkim przyjęte postępowanie badawcze, wynikające z tego, do jakiej teorii strategii świadomie lub intuicyjnie nawiązywali organizatorzy i eksperci SPO. Za istotne uznano
również obszary analiz, na których koncentrowała się uwaga ekspertów. To z kolei miało
wpływ na wybór zbioru stosowanych metod oraz logikę i konsekwencję procesu badawczego. Uwzględniono również sposoby adaptacji rozwiązań z innych dyscyplin naukowych.
Treści Raportu wpisują się w założenia strategii wojskowej określone w połowie lat
90. XX wieku na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON, gdzie zespół badawczy B. Balcerowicza, a w nim szczególnie R. Wróblewski, takie podstawy teoretyczne sformułował.
Stanowi to więc realizację założeń tej szkoły w wymiarze empirycznym, ze wszystkimi
zaletami, ale również bagażem niedoskonałości [Wróblewski 1998].
Natomiast, gdyby chcieć przypisać prezentowane podejście do konkretnej teorii
strategii, należy zauważyć, że sama procedura przeglądu i treść pierwszych trzech rozdziałów świadczą o preferowaniu myślenia mieszczącego się w ramach szkoły zasobowej. Treści analizy otoczenia zawarte w pierwszym rozdziale stanowią tylko 35% całości
analizy strategicznej. Pozostała część tej analizy obejmuje katalog możliwych zadań
sił zbrojnych, wymagania rozwojowe dla sił zbrojnych oraz ocenę zdolności operacyjnych sił zbrojnych RP, co wskazuje na koncentrowanie się na kompetencjach podmiotu.
Jednak wyjście od analizy otoczenia i zastosowanie scenariuszy procesów w otoczeniu
wskazuje również na znaczny wpływ szkoły planistycznej.
Niekonsekwencja ta ma niestety swoje negatywne skutki. Próba koncentracji uwagi
na dwóch zupełnie innych środowiskach doprowadziła ostatecznie do zaniedbania jednego z nich. W związku z tym za zasadniczą wadę SPO należy uznać pominięcie analizy

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych jest przeznaczone do przeprowadzenia ćwiczeń
w oparciu o dedykowane do tego oprogramowanie dydaktyczne. Nie jest to ośrodek czy instytut naukowo-badawczy.
1
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mikrootoczenia, a przede wszystkim analizy interesariuszy i sektorowej. Najprawdopodobniej wynikało to z tego, że zespół analityczny bez jasnych kryteriów dokonał wyboru
metod z kompleksowego procesu analizy strategicznej. Powstałe w ten sposób „luki”
wypełniano wiedzą budowaną na przeświadczeniu lub po prostu pomijano ten rodzaj
informacji w następującej po scenariuszach analizie TOWS/SWOT.
Analiza przedstawiona w SPO uwzględniła procesy, które są kontekstem działań
podmiotów, ale nie zajmowała się oceną zachowań poszczególnych graczy z zastosowaniem dedykowanych do tego metod badawczych. Określono więc zagrożenia bez badania ich źródeł, co skutkowało zbyt intuicyjną oceną podmiotów, np. Federacji Rosyjskiej.
Źródeł zlekceważenia mikrośrodowiska i badania potencjału można upatrywać również w teorii strategii wojskowej, do której się tu odnoszono. Koncepcja R. Wróblewskiego
wśród metod badawczych strategii wojskowej szczególne miejsce przyznaje analizie strategicznej, której poświęca większość uwagi. Jednak spośród metod ją tworzących – badań
trendów, metod scenariuszowych, metod SWOT, SWOT/TOWS oraz segmentacji strategicznej – tylko ostatnia zajmuje się mikrośrodowiskiem, nie ma też żadnej metody badającej potencjał strategiczny podmiotów [Wróblewski 1998, ss. 90–103]. Podobne spojrzenie
zaprezentowano w SPO.
Przedstawiony sposób myślenia zaprezentowany w Raporcie pokutował niebezpiecznie jeszcze przez kilka lat wśród wojskowych, co miało swój wyraz w pierwotnych
szkicach strategii bezpieczeństwa opracowywanej w BBN w latach 2012–2013, w których nie przewidziano wybuchu konfliktu na Ukrainie2. Zapewne sukces niemieckiego
podejścia do strategii polega na tym, że równie poważnie potraktowano każde z trzech
środowisk bezpieczeństwa, co gwarantowało trafność analiz i ich aktualność przez kilkanaście lat [FMD 2006].
Prawie 90% treści SPO stanowi część nazwana analizą strategiczną. Jednak w tym
przypadku metodologia analizy strategicznej została mylnie utożsamiona z planowaniem strategicznym. O ile ocena środowiska bezpieczeństwa i potencjału obronnego Sił
Zbrojnych RP, jako treść pierwszych trzech rozdziałów dokumentu, stanowi rzeczywiście
analizę strategiczną, o tyle ostatni, czwarty rozdział, będący fazą budowania, oceny, porównania wariantów strategicznych, nie wchodzi już w zakres analizy strategicznej.
Zasadniczą zaletę badanego dokumentu stanowi dokonanie analizy scenariuszowej makrootoczenia. Proces ten zrealizowano, skrupulatnie przestrzegając podstawowych procedur
opracowanych w zarządzaniu strategicznym [Gierszewska, Romanowska 2009], co pozwala
na replikację badań w warstwie metodologicznej. Przyjęta typologia środowiska jest zbieżna
2
Sprzyjała temu struktura BBN narzucająca spojrzenie na świat tylko według kryterium środowiska militarnego i niemilitarnego.
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z założeniami szkoły kopenhaskiej [Buzan, Weaver, Wilde 1998] i posiada swoje odniesienie
w warstwie nadrzędnej związanej z Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego [Mazur-Cieślik
2010, ss. 14–16]. Dokonano również bardzo przydatnego wnioskowania na podstawie scenariuszy, zarówno w obszarze określenia sfer wymagających szczególnej uwagi, jak i trendów
kluczowych. Nie przeprowadzono jednak gradacji trendów kluczowych, tylko ich wyodrębnienia. Propozycja skupienia uwagi równocześnie na dziesięciu trendach kluczowych, których wymagania nie muszą być spójne, wydaje się zbyt karkołomna [MON 2011, ss. 49–54].
Drugą, zasadniczą część analizy, wynikającą ze zbudowanych scenariuszy, stanowi analiza punktowo-ważona TOWS/SWOT. Jest to bezsprzecznie drugi zasadniczy atut tego Raportu. W sposób efektywny wykorzystano wiedzę ekspertów, po raz wtóry zderzając wnioski ze
scenariuszy z jednak dosyć ogólnie i pobieżnie zrealizowaną oceną potencjału sił zbrojnych.
Efektem końcowym analizy TWOS/SWOT jest rekomendacja wybranego rodzaju
strategii obronnej. Opiera się ona na macierzy strategii normatywnych z zarządzania
strategicznego [Obłój 2007, ss. 337–358], jednak zmodyfikowanej przez autorów Raportu bez podania źródła lub kryterium takich zmian [MON 2011, ss. 26–27]. W SPO określono strategie wzorcowe (dynamiczny rozwój, aktywny rozwój, zintegrowany rozwój,
selektywny rozwój) bez wcześniejszego ich naukowego lub badawczego uzasadnienia.
To może generować niespójne lub nietrafne wnioski. Tak więc błąd natury organizacyjno-metodologicznej, popełniony na końcu analizy strategicznej, stanowi poważne zagrożenie dla całego wysiłku wielu zespołów analitycznych i eksperckich realizujących
poprawnie poprzednie etapy złożonych badań.

Analiza zagrożeń na poziomie międzynarodowym –
globalnym i regionalnym
Drugi poddany ocenie dokument, Global Trends: Paradox of Progress [NIC 2017], określany w tym artykule jako Prognoza, opublikowano w styczniu 2017 roku Bazuje on na diagnozie z 2015 roku (co oznacza, że prace analityczne i studyjne trwały cały rok), bliskiej
prognozie określonej na 5 lat dla regionów w świecie oraz odległej przyszłości globalnej
dotyczącej prognozowania 20-letniego (2035 roku).
W warstwie teoretycznej dokument ten jest bezpośrednim nawiązaniem do koncepcji
planowania scenariuszowego opracowanej przez H. Kahna [1967], którą następnie rozwinął
K. Heijden. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że najbardziej długotrwałe strategie należy testować na modelach przyszłości wynikających ze scenariuszy otoczenia nieopartych na
wartościowaniu, ale na opisie [Heijden 2000, ss. 67–71]. Takie podejście z kolei jest związane
z myśleniem strategicznym wpisującym się w kanony szkoły planistycznej. W Prognozie widoczna jest więc bardzo wyraźnie konsekwencja w warstwie teoretycznej i metodologicznej.
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Głównym założeniem badawczym Prognozy jest stwierdzenie, że mamy do czynienia z paradoksem jednocześnie rosnących zagrożeń i szans, za który odpowiada rozwój przemysłu
i informacji. Analiza historyczna sięgająca końca II wojny światowej dała przesłanki do twierdzenia, że paradoks jednoczesnych zagrożeń i szans pogłębi się w przyszłości [NIC 2017, s. IX].
W perspektywie pięcioletniej uwaga skupiona jest na podmiotach – głównie krajach,
ich relacjach, przybierających postać rosnących napięć wewnętrznych i zewnętrznych.
Taki sposób myślenia strategicznego wpisuje się w kanony szkoły realizmu w teoriach
bezpieczeństwa. Nie powinno to dziwić, zważywszy na to, że Prognoza ta została napisana przez instytucje państwa będącego potęgą globalną [NIC 2017, s. IX].
W warstwie normatywnej autorzy Prognozy zastrzegają, że nie stanowi ona odzwierciedlenia oficjalnej polityki rządu Stanów Zjednoczonych ani prezentacji oficjalnego stanowiska amerykańskiej społeczności wywiadowczej. Wychodzą z założenia, że
dzielenie się analizą niedalekiej i odległej przyszłości stanowi punkt wyjścia do wspólnego zrozumienia zagrożeń i szans, które nadejdą. Jednak nietrudno zauważyć wiele
odniesień w obszarze zastosowanych metod, typologii, określeń, położonych akcentów,
a nawet sposobu regionalizacji świata do National Security Strategy [WH 2017]. O skromności autorów Prognozy świadczy również drugie zastrzeżenie – że scenariusze są bardziej propozycją spojrzenia na przyszłość i zachętą do szerokiej dyskusji niż naukowym
opracowaniem.
Zastosowana metodologia w głównej mierze opiera się na podejściu typu foresight,
w którym oprócz analizy scenariuszowej i interesariuszy wykorzystujących opinie ekspertów istotne są liczne konsultacje oraz uzgodnienia.
Prognoza została oparta na procesie badawczym złożonym z następujących faz
[NIC 2017, ss. 70–71]:
·· Zbudowanie założeń badawczych bazujących na rygorystycznym przestrzeganiu
zasad foresightu, wykorzystaniu różnorodnych punktów widzenia oraz nowych rozwiązań będących efektem pięciu edycji takich badań.
·· W obszarze teoretycznym z wykorzystaniem podejścia indukcyjnego trendy regionalne przetworzono na trendy globalne. Proces ten był określony w dwóch zakresach
czasowych – bliskim 5-letnim, ograniczonym regionalnie, oraz dalekim 20-letnim,
o charakterze globalnym. Pozwoliło to zrealizować w całości podejście od zewnątrz do
wewnątrz, w którym otoczenie jest głównym determinantem. Zerwano więc z postawą, w której przecenia się znaczenie państwowej siły materialnej (produktu krajowego
brutto i wydatków wojskowych), aby uwzględnić także niematerialne aspekty władzy
– idee i związki oraz konsekwencje rozwoju korporacji, ruchów społecznych i jednostek.
·· Następnie zrealizowano symulacje międzynarodowe, w których uczestniczyły zespoły ekspertów reprezentujące kluczowe międzynarodowe podmioty. W taki sposób
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zbadano przyszłe trajektorie zmian dla regionów świata, porządku międzynarodowego, środowiska bezpieczeństwa i światowej gospodarki.
·· Rozważono możliwości powstawania nieciągłości dla wcześniej określonych trajektorii dla podstawowych regionów geograficznych oraz obszarów tematycznych.
·· Przeprowadzono badania pilotażowe oparte na analizie historycznej priorytetów
planowania sięgającej nawet końca II wojny światowej wskazującej priorytety, kraje
i osoby, które powinny być objęte badaniami sondażowymi. To pozwoliło zbudować
kryteria i procedurę starannego doboru 2500 ekspertów i odwiedzenia 35 krajów.
·· Przeprowadzono badania sondażowe w postaci wywiadów osobistych lub korespondencyjnych. Zbiór respondentów stanowili przedstawiciele nauk przyrodniczych i społecznych,
liderzy opinii, przywódcy religijni, przedstawiciele biznesu i przemysłu, dyplomaci (wywiad?),
przedstawiciele grup ze względu na płeć i wiek, reprezentanci organizacji obywatelskich itp.
·· Tak przeprowadzone sondaże uzupełniono badaniami w Sieci, zbierając opinie za
pośrednictwem mediów społecznościowych oraz wykorzystując tradycyjne warsztaty
i indywidualne przeglądy już opracowanych raportów i analiz.
·· Opracowano scenariusze, które nie oceniały, a opisywały, w jaki sposób kluczowe
niepewności i pojawiające się tendencje mogą się ze sobą łączyć w celu stworzenia
alternatywnej przyszłości.
·· Na podstawie skonstruowanych scenariuszy tworzone są własne ramy rozumienia
złożoności świata i jego potencjału.
·· Scenariusze stanowią następnie podstawę kluczowych wyborów, które rządy, organizacje i osoby prywatne mogą podejmować w odpowiedzi na pojawiające się nieuchronne i gwałtowne nieciągłości w trendach. Zbiór tak określonych decyzji powinien
redukować zagrożenia i wykorzystywać szanse, a przez to antycypować przyszłość.
Przedstawiony proces badawczy dał w rezultacie kompletne analizy makrośrodowiska oraz mikrośrodowiska. Zbiory trendów kluczowych tworzących makrośrodowisko,
czyli „globalny krajobraz” w 2035 roku, określono w postaci następujących pytań dotyczących sfer ludzkiego i społecznego życia [NIC 2017, ss. 159–221]:
·· Jak ludzie żyją – zmiany w ziemskim ekosystemie, przeobrażenia w obszarze polityki
zdrowotnej;
·· Jak ludzie tworzą – technologie informatyczne, automatyka, robotyka, sztuczna inteligencja, biotechnologie, energia, wpływ na klimat, zaawansowane materiały, technologie kosmiczne;
·· Jak ludzie prosperują – problemy wzrostu gospodarczego, ryzyka globalnej integracji ekonomicznej, wyzwania produkcyjne;
·· Jak ludzie myślą – tożsamości ponadnarodowe, rola religii i sekularyzacji, geopolityka, idee, edukacja, urbanizacja;
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·· Jak ludzie rządzą – dysonans oczekiwań i niezadowolenia, rola aktorów pozapaństwowych, rosnąca zmienność i złożoność instytucji międzynarodowych;
·· Jak ludzie walczą – rozmycie okresu wojny i pokoju, znaczenie grup pozapaństwowych,
zdalne kierowanie konfliktami, nowe obawy dotyczące BMR, zwiększanie możliwości zaskoczenia (cybernetyka, genetyka, informatyka, nanotechnologie, sterowanie, robotyka).
Drogę, którą według autorów Prognozy przemierzy ludzkość w obszarze rozgrywanych konfliktów zbrojnych do 2035 roku, przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ewolucja form prowadzenia działań wojennych do 2035 roku
Tradycyjne formy
działań wojennych
[2015]
Użycie sił zbrojnych

Pojawiające się formy
działań wojennych
[2035]
Wzrost użycia niemilitarnych i skrytych środków

Zniszczenie personelu wojskowego oraz
uzbrojenia

Uderzenia w percepcję przeciwnika oraz jego
społeczeństwo
Zdalne uderzenia z wykorzystaniem broni
dalekosiężnej precyzyjnej, systemów
zautomatyzowanych i ataków informacyjnych
Zniszczenie krytycznej infrastruktury wojskowej
i cywilnej

Zastraszanie poprzez groźbę odwetu

Zastraszanie poprzez groźbę eskalacji

Zwyciężanie poprzez pokonanie przeciwnika na
polu bitwy

Zwyciężanie poprzez destrukcję wsparcia
politycznego, ekonomicznego i informacyjnego
systemów, na których przeciwnik bazuje

Ukierunkowanie na siły militarne przeciwnika
Bezpośrednie starcia zbrojne

Źródło: NIC 2017, s. 221.

Autorzy Prognozy równoważnie traktują analizę makrootoczenia oraz mikrootoczenia. Podstawę tej drugiej analizy stanowi spojrzenie bliższe geograficznie (analiza regionów) i czasowo (analiza w perspektywie 5 lat).
Zbiór poddawanych analizie regionów tworzą części Azji, Afryki, Ameryki oraz Bliski
Wschód, Rosja i Euroazja, Europa, Arktyka i Antarktyda oraz... kosmos.
W ramach analizy regionalnej wybrano po jednym najważniejszym podmiocie,
dla którego dokonuje się prezentacji danych statystycznych dla dwóch dat – 2015
roku oraz 2035 roku Komparacja ta jednak została zrealizowana według zbyt ujednoliconego szablonu nieoddającego regionalnej specyfiki. Obejmuje ona [NIC 2017,
ss. 88–148]:
·· ludność, podział na płeć, ludność miejską, średni wiek, średnią długość życia;
·· udział poszczególnych religii, wskaźnik dzietności;
·· analfabetyzm, średni czas nauki, udział poziomów wykształcenia.
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O obszarach, na których została skoncentrowana uwaga w analizowanym dokumencie,
świadczy zawartość „słownika”, który pozwala jednocześnie prześledzić częstotliwość pojawiania się słów w Prognozie: kraje rozwinięte, kraje rozwijające się, najważniejsze gospodarki, rządzenie, system międzynarodowy, naród, globalizm, klimat, zmiany klimatu, islamizm,
nacjonalizm, populizm, migracja, emigrant, uchodźca, natywizm [NIC 2017, ss. 72–73].
W wyniku przeprowadzonej w Prognozie analizy strategicznej otoczenia zgromadzono wiedzę pozwalającą na zaproponowanie trzech scenariuszy w perspektywie
2035 roku, które określono jako „Wyspy” (na poziomie krajowym), „Orbity” (na poziomie
regionalnym) oraz „Społeczności” (na poziomie globalnym, ponadpaństwowym i ponadregionalnym) [NIC 2017, s. X]:
a) Wyspy – scenariusz bezpieczeństwa narodowego, w którym najistotniejszą rolę
odgrywa wpływ restrukturyzacji gospodarki globalnej stanowiący wyzwanie (niekoniecznie zagrożenie) dla rządzących krajami. Dopiero w następnej kolejności zwraca
się uwagę na rozwój technologii (a w tym szczególnie na aspekt przekształceń pracy
i handlu) oraz wzrost niestabilności politycznej. Osią tych badań jest rozwój globalizmu. W ramach scenariusza rozpatrywany jest wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne oraz fizyczne. Decyzje rządzących obejmują dwie możliwości: albo zwrócenie
się do wewnątrz, co oznacza redukowanie wielostronnej współpracy i przyjmowanie
postawy protekcjonistycznej, albo poszukiwanie nowych źródeł wzrostu ekonomicznego i wydajności, co wiąże się z nieuznawaniem granic i spojrzeniem na zewnątrz.
b) Orbity – scenariusz obejmuje określone regionalnie obszary konkurowania i kooperacji podmiotów międzynarodowych, w których istotnym zjawiskiem jest stopień stabilności. Kluczowe trendy w obrębie takiego scenariusza to: nacjonalizm, przeobrażenia
wymiarów konfliktów zbrojnych, rozwój technologii różnego zastosowania. Decyzje
rządzących koncentrują się wokół dwóch możliwości: albo nacisk zostanie położony na
działania polityczne umacniające stabilność i pokój, albo na działania nasilające napięcia.
c) Społeczności – scenariusz bada rosnącą rozbieżność pomiędzy publicznymi oczekiwaniami a zmniejszającymi się możliwościami rządów narodowych. Koncentruje uwagę na powiększającej się przestrzeni do funkcjonowania, a tym samym odpowiedzialności samorządów lokalnych oraz podmiotów prywatnych i organizacji społecznych
(charytatywnych). Podmioty te zyskują na znaczeniu ze względu na ich rosnącą efektywność i skuteczność działania w stosunku do agend rządowych lub ogólnokrajowych. Osią tych rozważań są technologie informacyjne. Decyzje rządzących obejmują
dwie możliwości: albo przeciwstawianie się temu procesowi, albo oddanie się „władzy
wschodzącej mocy sieci” takich podmiotów.
Próbując scalić tak różne, wydawałoby się, scenariusze, horyzonty czasowe i przestrzenie geograficzno-społeczne, należy zauważyć, że te same trendy, generujące w krótkiej
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perspektywie czasowej zagrożenia, mogą kreować szanse dla lepszych rozwiązań (podejmowanych decyzji) w odległej perspektywie czasowej. Uwzględnienie tego paradoksu
wymaga więc budowania odporności państwa na zagrożenia wpływające na gwałtowność i nieciągłość zmian. Działania takie dotyczą wszystkich podstawowych sektorów:
rządowego, ekonomicznego, socjalnego, infrastrukturalnego, bezpieczeństwa oraz geograficzno-środowiskowego [NIC 2017, s. 67].

Podsumowanie
Poddane badaniom dwie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa wykazały odrębne podejścia do przyszłości, a w konsekwencji do otoczenia. W publikacji amerykańskiej kreślenie scenariuszy poprzedziło wyodrębnienie i scharakteryzowanie trendów kluczowych,
które zbudowały „mapę przyszłości”, natomiast scenariusze posłużyły do testowania strategii. Jest to więc odwrotna metodologia analizy strategicznej niż ta zaprezentowana
w SPO 2011. W drugim przypadku ze zbudowanych scenariuszy wynikały trendy kluczowe, a strategie były przypisywane konkretnym scenariuszom. Przykład ten ilustruje
zasadniczą różnicę pomiędzy antycypowaniem a prognozowaniem przyszłości, a w szerszym ujęciu ukazuje istotne składowe kultury strategicznej USA oraz Polski.
W tabeli 2. przedstawiono główne różnice dwóch podejść do analizy zagrożeń.
Tabela 2. Dwa zasadnicze podejścia do analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa
Kryterium oceny
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Podejście polskie

Podejście amerykańskie

Podejście do przyszłości

Prognozowanie

Antycypowanie

Rola scenariusza

Ze scenariuszy otoczenia
wynikają trendy kluczowe

Z trendów kluczowych wynikają
scenariusze

Typologia otoczenia

Sfery makrootoczenia

Grupy procesów globalnych
Regiony światowe

Cel główny badań

Analiza zagrożeń

Analiza wyzwań

Rodzaje analiz
strategicznych

Analiza makrootoczenia
Pobieżna analiza potencjału
strategicznego

Rola analizy w wyborze
strategii

Prognoza
Trendy kluczowe określają
strategie

Analiza makrootoczenia
(perspektywa 20 lat)
Analiza mikrootoczenia
(perspektywa 5 lat)
Symulacja
Scenariusze służą do testowania
strategii
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Podejście do analizy
Determinant koncentracji
uwagi

Ewolucyjne – charakteryzowanie,
Normatywne – od początku dąży
opis, odkładanie wartościowania
do wartościowania
w czasie
Planista lub analityk
Czas i obszar (kraj, region)
Procedura budowania
Punkty naruszające ciągłość zjawisk
scenariusza
Szacowanie i redukowanie
niepewności

Oswajanie się z niepewnością

Szacowanie
prawdopodobieństwa przy
budowaniu scenariuszy
Uznanie uporządkowania
otoczenia za nadrzędne – ono
pozwala zrozumieć zmiany

Planowanie punktów decyzyjnych,
które wymagają wyborów dopiero
w przyszłości
Uznanie nadrzędności procesów
naturalnych i ewolucji – one
narzucają zmiany

Rodzaj konsultacji

Dyskusja nad zbudowanymi
scenariuszami przyszłości

Dyskusja nad punktami nieciągłości

Przykład narodowy

Strategiczny Przegląd Obronny RP
(MON 2011)

Global Trends. Paradox of Progress
(NIC 2017)

Odwołanie do teorii

Strategia wojskowa
R. Wróblewskiego
(1998)

Planowanie scenariuszowe H. Kahna
(1967)

Podejście do niepewności
Sposoby radzenia sobie z
niepewnością
Kryterium podejścia do
niepewności

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc się natomiast do samej metodologii analizy zagrożeń, za ważne przesłanie płynące z przeprowadzonych badań należy uznać to, że w podejściu normatywnym
nie można dokonywać dowolnych i intuicyjnych modyfikacji kompleksowego procesu,
gdyż będzie to skutkowało niepełnością analizy, a w końcowym rezultacie jej nietrafnością. Równie ważne jest nie tylko badanie przebiegu samych procesów, ale też ich źródła
i zaangażowanych w te zjawiska podmiotów.
Z przeprowadzonych badań płynie też wniosek, że istnieje pilna potrzeba nie tylko
rzeczowego i dogłębnego kształcenia w Polsce w obszarze normatywnej analizy strategicznej bezpieczeństwa (koniecznie w jej pełnym zakresie), ale też kształtowania umiejętności zupełnie innego niż dotychczas spojrzenia na przyszłość i otoczenie, opartego
na dostrzeganiu w pierwszej kolejności wyzwań jako szans. Wymaga to zmiany mentalności narodowej opartej na ocenianiu na postawę wyjaśniającą.
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Niektóre niedoceniane rodzaje zagrożeń
bezpieczeństwa publicznego w Polsce –
wyzwania dla procesów zarządzania
Underestimated Types of Public Safety Threats in Poland –
Challenges for the Management Processes
Abstract: Firstly, the article contains an attempt to define the concept of public safety as
necessary as well as the absence of its description in Polish legal literature. Furthermore,
after a short characterisation of the social conflict, the author discusses the causes of Polish
long-standing social conflicts, paying particular attention to its historical connotations. The
author concentrates on the harmful practice that is present in the vast area of the dispute
aspects, which is wishfulthinking (katatymicthinking). This is extremely important in shaping and maintaining the public safety.
In the next part of the article, the author declares the implementation of the need for a holistic
view on the totality of considered safety phenomena, which can be fulfilled only from the
perspective of using the achievements of the management sciences. The author highlights
the meaning of some kinds of the underestimated public safety threats in Poland, such as numerous symptoms of economic crisis in the USA. This may be threatening to the development
of the heavily indebted economies in Europe, not only in Poland, alongside with the whole
spectrum of unpleasant social consequences (unemployment due to shrinked export, decrease of the income for ZUS – Social Insurance Institution, increase of the expenses to cover
the payment of pension plans for senior workers who are going to retire).
The final part of the article discusses the future of the public safety from the perspective of
foreseeeable actions of Polish government, in connection with the underestimated world’s
recession threat.
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Wstęp
Podejmując problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego we współczesnych
realiach społeczno-gospodarczych, należy podkreślić, że utrzymanie (ochrona) bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najstarszych, jeżeli w ogóle nie najstarszym, zadaniem publicznym wiążącym się ściśle z podstawową funkcją władzy publicznej. Na ogół
przyjmuje się, że bezpieczeństwo publiczne to przede wszystkim zadania publiczne organów administracji należące do kompetencji organu administracyjnego administracji
państwowej czy też samorządowej. Bezpieczeństwo publiczne, obok porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wymienionych expressis
verbis w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, jest przede wszystkim wartością konstytucyjną, dla
której ochrony możliwe jest ograniczenie korzystania przez obywatela z jego konstytucyjnych wolności i praw1.
Wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego są domeną działań ministra spraw wewnętrznych i administracji. Także większość podmiotów zajmujących się
tą działalnością umieszczono, w przypadku polskich rozwiązań, w resorcie spraw wewnętrznych. Oprócz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymywanie
bezpieczeństwa publicznego jest także zadaniem:
–– organów samorządu gminy i powiatu,
–– wojewody,
–– Policji,
–– podmiotów prywatnych (firm ochrony osób i mienia, służb porządkowych organizatora imprezy masowej),
–– organizacji i instytucji społecznych oraz obywateli.
Samo pojęcie bezpieczeństwa publicznego, mimo że wymieniane w wielu aktach
prawnych, nie zostało jednak prawnie zdefiniowane i nie posiada legalnej definicji w przepisach prawa. Ustawodawca określił jedynie desygnaty tego pojęcia (jako wartość konstytucyjną), a definicji i interpretacji nadal należy szukać w doktrynie i orzecznictwie
sądowym. Warto zwrócić uwagę, że obok pojęcia bezpieczeństwa publicznego występują również pojęcia do niego zbliżone, tj.: bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo
państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zewnętrzne i inne. Brak precyzji
w określeniu prawnej definicji bezpieczeństwa publicznego rodzi określone szkodliwe
konsekwencje. W przeszłości odnotowywano próby jej uregulowania, jednak pojęciu bezpieczeństwa publicznego w języku prawnym i prawniczym nadal brakuje jednoznaczności i jednolitości. Należy dodać, że brak u samego ustawodawcy wystarczającej staranności
1
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w tworzeniu prawa i zachowaniu jednolitości sformułowań prawnych utrudnia wymaganie staranności w działaniu od podmiotów stosujących prawo.
Podejmując próbę wyjaśnienia niektórych niedocenianych rodzajów zagrożeń
bezpieczeństwa publicznego w Polsce, należy jasno sprecyzować przedmiot opisu.
Dla potrzeb niniejszego artykułu wypada zatem przyjąć, że bezpieczeństwo publiczne definiuje się jako ogół zorganizowanych działań, prowadzących w wydaniu krótkoi długookresowym do zapewnienia dostępu do najbardziej cenionych przez obywateli
suwerennego państwa wartości (podejście aksjologiczne), realizowanych zasadniczo
poprzez zapewnienie porządku publicznego, ochrony mienia i zdrowia obywateli oraz
zabezpieczenie istniejącego systemu własności. Realizacja działań wytyczonych przez
system wartości, strategie i uchwalone akty prawne inspirowana i podejmowana jest
przez wyspecjalizowane podmioty bezpieczeństwa.
Celem artykułu jest dokonanie koniecznej z perspektywy teorii i praktyki zarządzania analizy niektórych z niedocenianych rodzajów współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania eskalacji konfliktów społecznych, mających swój istotny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego.
Dla potrzeb realizacji celu artykułu dokonano analizy zmian w gospodarce światowej
wywołanych polityką gospodarczą prezydenta Donalda Trumpa oraz ich konsekwencji
dla gospodarki europejskiej, a w szczególności polskiej. Zwrócono uwagę na brak szerszej debaty publicznej nad pojawiającymi się z tego tytułu konsekwencjami, szczególnie
w przypadku polskiej opinii publicznej. Dostępne są jedynie materiały publicystyczne,
brak natomiast analiz naukowych, co utrudnia postawienie solidnych naukowych diagnoz.
W konsekwencji dla potrzeb realizacji celu artykułu wykorzystano dorobek nauk o zarządzaniu, postulując stworzenie prezydenckiego ośrodka studiów i analiz, który zajmowałby się monitorowaniem zagrożeń płynących z zewnątrz, tworzeniem scenariuszy rozwoju
wydarzeń – wszystko to dla realizacji zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

Niektóre zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Polsce
Od początku XXI wieku można dostrzec nowe wyzwania bezpieczeństwa sfery publicznej, które odnoszą się zasadniczo do sfery ludzkiego bytowania w danym środowisku
oraz wynikają z rozwoju cywilizacji technicznej. Jednak największe zagrożenia wiążą się
z klęskami żywiołowymi oraz atakami terrorystycznymi. Jednocześnie rośnie także determinacja w poszukiwaniu skutecznych systemów i procesów bezpieczeństwa.
Polska funkcjonuje w systemie państw jako jedno z ogniw naczyń połączonych. Oznacza to, że pojawienie się zjawisk kryzysowych w jednym z państw może wywołać skutki negatywne dla innego państwa, powiązanego z nim ściśle więzami gospodarczymi,
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społecznymi, militarnymi czy politycznymi. Zjawiskiem powszechnie niedocenianym,
a mogącym przynieść określone negatywne skutki, jest zbliżająca się recesja w USA, której
symptomy są obserwowane od końca 2017 roku. Zaznacza się ono wyraźnym spadkiem
impulsu kredytowego, rozumianego jako napływ nowych kredytów z sektora prywatnego
opisywany jako procent PKB. Impuls kredytowy w USA uległ obniżeniu do wielkości nieco
poniżej 0,5 procenta, co tłumaczy się nasileniem wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. Gospodarka amerykańska cechuje się wysokim wskaźnikiem lewarowania, co oznacza, że kredyty to jej główny wyznacznik wzrostu. Oznacza to, że niższy poziom kredytów
przełoży się na niższy popyt i mniejsze inwestycje prywatne w nadchodzących kwartałach. W raportach analityków (zamieszczonych na portalu Business Insider) stwierdzono
silną korelację (0,70 na 1 jako wartość maksymalną) pomiędzy amerykańskim impulsem
kredytowym a inwestycjami stałymi w sektorze prywatnym oraz istotną korelację (0,60)
pomiędzy impulsem kredytowym a ostatecznym popytem krajowym [Szymowski 2018,
s. LIV]. Analitycy zauważają, że prezydent Donald Trump próbował zniwelować niekorzystny efekt poprzez obniżkę podatków, ale nie przyniosło to spodziewanych rezultatów.
Za niepokojące uznaje się także spadki dochodowości inwestycji oraz rentowności
pożyczek i leasingów. Gospodarstwa domowe w USA osiągnęły najwyższy w historii
poziom zadłużenia – 13 bilionów dolarów. Na to nałożył się wzrost stóp procentowych,
który spowodował wyższe raty, co z kolei wywołało trudności w spłacaniu kredytów.
W reakcji na powyższe zjawiska banki zaostrzyły politykę przyznawania kredytów, a to
w efekcie doprowadziło do zmniejszenia ich liczby. W rezultacie duża grupa ludzi została
odcięta od dostępu do kredytów bankowych, co uniemożliwiło im wydawanie pieniędzy. Oznacza to, że producenci artykułów konsumpcyjnych (i nie tylko) zarobili mniej,
a w związku z tym zmuszeni zostali do ograniczenia inwestycji.
Ocenia się, że właśnie wiosną 2018 roku ujawniły się pierwsze symptomy zbliżającego się kryzysu. Nadejście poważnej recesji gospodarczej przewidują także najbardziej
wpływowi amerykańscy biznesmeni i inwestorzy. W ich ocenie nadchodzący kryzys
będzie większy niż te, które znamy. Istnieje ogromna obawa, że kryzys dotknie inne
kraje, ponieważ USA jest największym na świecie importerem produktów. Zmniejszy
to źródła dochodów wielu zagranicznych firm eksportujących swoje towary do USA.
Pozbawione takiego rynku zbytu firmy zaczną tracić dochody, co w rezultacie zmusi
je do zahamowania produkcji, zwolnienia pracowników (wzrośnie bezrobocie) oraz
wstrzymania inwestycji. Skutkiem ubocznym będzie natomiast gwałtowny spadek
wpływów z podatków.
Wypada zastanowić się, w kogo najbardziej uderzy taki scenariusz. Z pewnością
w pierwszej kolejności w osoby zadłużone. Bez źródła dochodów, jakim jest praca, nie
będą mogły spłacać rat kredytów, a to powiększy ich długi. W następnej kolejności
w małe firmy, które stracą płynność finansową i mogą upaść. Najbardziej narażone na
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skutki kryzysu będą te kraje, których gospodarkę napędza eksport, a więc jeśli chodzi
o Europę, w pierwszej kolejności Niemcy. Analitycy zakładają, że kryzys w państwach
europejskich pojawi się w rok po kryzysie amerykańskim. Zatem jeśli spełnią się najczarniejsze wizje, kryzys może w 2019 roku dotknąć także Polskę.
Tymczasem sytuacja finansów publicznych w Polsce jako państwie jest bardzo zła. Dług
publiczny przekroczył bilion złotych, a tzw. dług ukryty, obejmujący zobowiązania państwa
nieuwzględnione w sprawozdawczości finansowej, wynosi ponad 3 biliony złotych. Niezreformowany system emerytalny może ulec całkowitej katastrofie, w wyniku gwałtownego
przejścia wielu starszych pracowników na emeryturę na skutek zaniku dotychczasowych
dochodów spowodowanego kryzysem. Nagły wzrost wydatków ZUS przy równoczesnym
zahamowaniu wpływów może stać się wysoce realny. Należy także spodziewać się wzrostu
bezrobocia w rezultacie zmniejszenia produkcji oraz skali inwestycji w wyniku ograniczenia
eksportu, a także w wyniku zamykania oddziałów firm zagranicznych, które będą starać się
chronić przede wszystkim rodzime rynki pracy. Oznacza to odcięcie kontraktów dla małych
firm, co skutkować może ich likwidacją i wzrostem bezrobocia.

Perspektywa eskalacji konfliktów i podziałów
społecznych oraz braku radykalnych reform –
znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego
Zarysowany powyżej scenariusz rozwoju kryzysu gospodarczego z pewnością może
wywołać nasilenie konfliktów społecznych. Perspektywa recesji zwykle utrudnia rządzącym skuteczne rozwiązywanie nabrzmiałych problemów. Mogące zrodzić się niepokoje
społeczne podsycane są zazwyczaj populistycznymi hasłami, w których winni są zwykle
jednoznacznie określeni. Należy zwrócić uwagę, że na nowe konflikty nałożyć się mogą
dotychczas istniejące. Konflikt społeczny, zauważalny w Polsce od ponad ćwierćwiecza,
kieruje uwagę w stronę utrwalonego wieloletniego plemiennego podziału na „lepszych”
i „gorszych”. Sam podział wynika ze wskazania na źródło przewagi:
–– w czasach sanacji był nim udział w czynie legionowym („pierwszobrygadowcy”),
który przesądzał o przywilejach i traktowany był jako jedynie słuszne działanie, z pominięciem zasług innych zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości, w połączeniu z odsunięciem od życia publicznego;
–– w czasach współczesnych przesądza o tym wynik wyborczy – im wyższy, tym większe uprawnienia do wprowadzania zmian, niekoniecznie zgodnych ze wszystkimi wytycznymi przepisów obowiązującej Konstytucji RP.
Oba źródła wskazują na istnienie moralnej przewagi, upoważniającej do jedynie
słusznych poczynań, a w końcu do zawłaszczenia przestrzeni publicznej, stanowiącej
jednak dobro wspólne wszystkich obywateli. Oba przypadki prowadzą do nasilenia
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konfliktów kosztem bezpieczeństwa publicznego, wobec czego słuszne wydaje się uruchomienie zarządzania moralnością poczynań funkcjonariuszy publicznych.
Obserwacja tworzenia politycznych wizji przez adwersarzy konfliktu społecznego w odniesieniu do samego bezpieczeństwa publicznego prowadzi w wielu przypadkach do konstatacji, że jest ono rezultatem myślenia życzeniowego (myślenia katatymicznego) [http://www.
poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/katatymia-a-myslenie-zyczeniowe-czym
-sie-roznia_42797.html]. Według psychiatry prof. Tadeusza Bilikiewicza myślenie życzeniowe
to poważne zaburzenie. Osoby cierpiące na katatymię bezkrytycznie wierzą w prawdziwość
swoich ocen i sądów, nawet jeśli istnieją racjonalne argumenty i przesłanki, by uznać je za
fałszywe. Katatymicy nie uznają więc żadnych innych racji poza własnymi, nie dopuszczają
też do zmiany swoich sądów. Nie potrafią się zdystansować, tracą zdolność krytycznej oceny
swoich uczuć. Są głusi na opinie innych osób, nie przyjmują do wiadomości, że coś wygląda
czy jest zupełnie inne, niż oni sądzą. Katatymia w zaawansowanej postaci całkowicie zaciera
prawdziwy obraz świata. Do tego stopnia, że chory żyje w swoim urojonym świecie, nie reagując na to, co wokół niego dzieje się naprawdę [http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/katatymia-a-myslenie-zyczeniowe-czym-sie-roznia_42797.html].
Podsumowując, należy zauważyć, że zbyt wiele jest w naszej przestrzeni publicznej:
–– myślenia życzeniowego, prowadzącego do błędnej oceny atutów własnych i cudzych, tzw. zaklinania rzeczywistości;
–– kierowania się słusznością zamiast skutecznością;
–– prowadzenia polityki rozwiązywania nieuchronnego konfliktu poprzez oddalanie
perspektywy reform, mogących wywołać decyzje niepopularne, prowadzące do przegrania planowanych wyborów. Jest to właśnie perspektywa roku 2019.

Potrzeba przyjęcia priorytetu zarządzania
Realizacja zarządzania samym nieuchronnym konfliktem społecznym wymaga doprecyzowania wielu wieloznacznych pojęć i kontekstów, zarówno bezpieczeństwa publicznego, jak
i samych granic konfliktu. Wymaga także holistycznego spojrzenia na ogół rozpatrywanych
zjawisk, mających swoje konsekwencje gospodarcze, finansowe, polityczne, a także, a może
przede wszystkim, społeczne. Wszystkie one winny zostać w miarę możliwości w pełni opisane.
Realizacja strategii bezpieczeństwa publicznego spoczywa na organach administracji
państwa. W przekonaniu autorów i zespołów, którzy w ostatnim okresie (lata 2009–2015:
Michał Boni, Jacek Żakowski, Jerzy Hausner, Jan Rokita) podjęli próbę przeanalizowania
zaistniałej sytuacji, w obszarze funkcjonowania polskiego państwa źle zdefiniowane są
cele strategiczne, zamierzone cele często nie są osiągalne, usługi świadczone są niesprawnie, projekty publiczne kończą się niepowodzeniem [Gasik 2016, ss. 17–38]. Sytuacja ta dotyczy także realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
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Samo zarządzanie konfliktem społecznym z perspektywy bezpieczeństwa publicznego wymaga ze strony organów państwa:
–– Wyznaczenia granic, których nie dopuszcza się przekroczyć w sytuacjach nasilonego
konfliktu społecznego. Wyznaczone byłyby one nie tylko przez przepisy prawa, ale
także przez podejście sytuacyjne podejmowane w zarządzaniu strategicznym.
–– Wyłonienia ośrodka monitorującego, zdolnego określić motywy, istotę zagrożeń, potencjał
liderów, perspektywy rozwoju konfliktu. Wymagałoby to realizacji holistycznego spojrzenia.
–– Wyłonienia stałej grupy ekspertów zdolnych ocenić wagę zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, a także wszelkie konsekwencje dla jego istniejącego i perspektywicznego stanu, tworzącej narzędzia prawne i organizacyjne dla celów jego zachowania. Ośrodkiem takim mogłoby być prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
–– Określenie pryncypiów dla zachowania bezpieczeństwa publicznego, których złamanie wiązałoby się z daleko idącymi konsekwencjami. Wymagałoby to w wielu przypadkach szczegółowego określenia, co jest bezwzględnie niedozwolone, np. publiczne wzywanie obcych instytucji i agend państwowych do interwencji, nałożenie
sankcji, publiczne napiętnowanie polskich funkcjonariuszy państwowych itp., jako
akty szczególnego zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Filozofia wyznaczania granic ostrości konfliktu społecznego wiązałaby się z konieczną przebudową instytucji państwa, która zmierzałaby w tym przypadku do ograniczenia
przestrzeni konfliktu. Oznacza to m.in. konieczność:
–– zmiany ustrojowej z porządku parlamentarno-gabinetowego na prezydencki;
–– zmniejszenia do dwóch stopni systemu samorządu terytorialnego, co wiązałoby się
z likwidacją powiatów;
–– zdecydowanego zmniejszenia liczby biurokratycznych instytucji państwa (resortów,
agencji, banków, funduszy, fundacji itd.), które mogą zostać zawłaszczone w przypadku wygranych wyborów;
–– zmniejszenia powszechnego już rozdawnictwa, które w perspektywie recesji uniemożliwi realizację tzw. wydatków sztywnych, pogarszając stan budżetu, a przez to
wpływając także na nastroje społeczne; oraz
–– porzucenia wszelkich takich zamiarów, także w programach politycznych i wyborczych, jako szkodliwych, głównie z punktu widzenia zachowania standardów bezpieczeństwa publicznego.
Powyższe oznacza, że ze względu na nadrzędność bezpieczeństwa publicznego
względem wszelkich politycznych koncepcji oceny i projekcji rozwoju przedstawionych
zagrożeń istnieje szeroka potrzeba uruchomienia procesów zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Oznacza to ustanowienie ośrodka decyzyjnego wyposażonego
w aparat studiów i analiz, monitorowania oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji i kontroli ich realizacji ponad wszelkimi podziałami.
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Zakończenie
Zarządzanie przeciwdziałaniami dotyczącymi zagrożeń zachowania bezpieczeństwa
publicznego winno zmierzać do:
–– działania o charakterze programowo-organizacyjnym oparte o standardy wynikające także ze wskazań nauki organizacji i zarządzania;
–– przyjęcia założenia programowego, że o bezpieczeństwie publicznym należy myśleć
w kategoriach wyprzedzenia rozwiązań o całe pokolenie;
–– szeroko podejmowanych działań o charakterze edukacyjnym, polegających na rozwijaniu kultury bezpieczeństwa.
Wydaje się, że są to zaledwie wystarczające, aczkolwiek niezbędne, postulaty kierunkowe zmian ustrojowych koniecznych dla poprawy skuteczności zarządzania bezpieczeństwem publicznym.
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Marginalizacja jako potencjalne źródło zagrożenia
bezpieczeństwa publicznego. Refleksja socjologiczna
Marginalization as a Potential Source of Threats to Public Safety.
Sociological Reflection
Jak się nie ma wiedzy to ma się strach
Marianna Adamczyk

Abstract: The aim of the article is to indicate processes related to marginalization, social
exclusion and exclusion, which indirectly may influence the emergence of new threats or
make existing ones more dynamic. Although these terms describe the same area, nevertheless, from different perspectives, they indicate a complicated mechanism of social phenomena that result in a sense of threat to individuals and groups. Minimizing the sense of
threat as well as the threats themselves requires an in-depth knowledge of the mechanisms
of their formation, a good diagnosis of marginalized groups in a specific community as well
as the introduction or improvement of the support and subsidiarity system.
Key words: marginalization, exclusion, threats, security, diagnosis

Wprowadzenie
W zglobalizowanym świecie zagrożenia towarzyszą nam niezmiennie w ciągu całego naszego życia. Powodują dyskomfort i wzrost oczekiwań wobec władz, których zadaniem jest poznanie mechanizmów powstawania zagrożeń, ich diagnozowanie oraz tworzenie systemów
bezpieczeństwa. Zagrożenia, które łatwo zdefiniować, są dolegliwe społecznie, niemniej
właśnie ze względu na ich rozpoznanie możliwe jest podjęcie kroków mających na celu ukaranie sprawcy (zagrożenia te są też chętnie przedstawiane przez media, gdyż mogą stać się
newsem urozmaicającym informacje). Poznanie przyczyn powstawania przestępczości czy
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innych zagrożeń jest już jednak dość żmudne, wymaga zbadania mechanizmów, które przyczyniają się do ich powstawania i wpływają na ich dynamikę. Równie skomplikowane może
się okazać tworzenie systemów zapobiegających tym zagrożeniom, opartych na dogłębnej
analizie socjologicznej, kryminologicznej, ekonomicznej, politycznej czy psychologicznej.
Celem artykułu jest przedstawienie bardziej lub mniej dynamicznych procesów związanych z marginalizacją, wykluczeniem społecznym i ekskluzją, które pośrednio mogą
wpływać na pojawienie się nowych zagrożeń lub zdynamizowanie już istniejących. Terminy te opisują ten sam obszar, jednak z różnych perspektyw przedstawiają skomplikowany mechanizm powstawania trudnych zjawisk społecznych, których skutkiem jest poczucie zagrożenia jednostek i grup. To poczucie zagrożenia może towarzyszyć zarówno
osobom i grupom zmarginalizowanym, jak i pozostałym, w obrębie których funkcjonują.
Minimalizacja poczucia zagrożenia i samych zagrożeń wymaga dogłębnego poznania
mechanizmów ich powstawania oraz racjonalnych wyborów podejmowanych zarówno
przez jednostki i grupy zmarginalizowane, jak i organizacje biorące udział w zapewnianiu
bezpieczeństwa. Spojrzenie na marginalizację jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa publicznego stanowi próbę poszukiwania przyczyn zagrożeń, również tych,
które w danej chwili nie są postrzegane jako zagrożenie, ale w przyszłości mogą stać się ich
źródłem. Jest to także poszukiwanie w organizacjach zasobów materialnych i niematerialnych, które można wykorzystać obecnie i w przyszłości jako potencjał do radzenia sobie
z marginalizacją, mogącą powodować sytuacje trudne zarówno dla jednostek i grup zmarginalizowanych, jak i całej lokalnej społeczności, w której te grupy i jednostki funkcjonują.
Ważne jest również racjonalne wykorzystanie zasobów w istniejących już organizacjach
oraz ich potencjałów, które można uruchomić podczas współpracy i współdziałania.
Istotna jest dobra diagnoza zmarginalizowanych grup, które mogą stać się źródłem
zagrożeń w określonej społeczności, oraz wprowadzenie lub usprawnienie systemu
bezpieczeństwa, wsparcia i pomocniczości. Są to wyzwania, które trzeba podjąć dla
bezpieczeństwa dzisiaj i w przyszłości.

Bezpieczeństwo publiczne
Wyjaśnienie mechanizmów powstawania zagrożeń wymaga w pierwszej kolejności
zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa. „Bezpieczeństwo” ma wiele definicji, w których
zwraca się uwagę na takie czynniki, jak brak zagrożeń, lęków związanych z możliwością
ich zaistnienia oraz możliwość realizacji podstawowych potrzeb człowieka. Mówiąc ogólnie, bezpieczeństwo to brak zagrożeń i dodatni bilans życiowy jednostek i grup społecznych. Istnieje również szereg katalogów bezpieczeństwa i zagrożeń, które zdają się być
niewyczerpane ze względu na pojawiające się nowe zagrożenia. Z kolei rozpatrywanie
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problematyki samego bezpieczeństwa niezmiennie wymaga wyjaśnienia, czym jest bezpieczeństwo, a w szczególności bezpieczeństwo publiczne. W artykule skupiono się jedynie na bezpieczeństwie publicznym.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny były wielokrotnie definiowane w literaturze
z zakresu bezpieczeństwa, w której można wyróżnić trzy główne nurty. Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do instytucji państwowych oraz zadań, jakie na nich spoczywają w tym zakresie [Widacki 1998, s. 14; Misiuk 2008, s. 17].
Drugi odnosi się do sfery obywatelskiej i dotyczy zarówno bezpieczeństwa obywateli,
jak i trudno definiowalnego poczucia bezpieczeństwa [Małecka-Łyszczek 2009, s. 10; Lisiecki 2009, s. 83]. Trzeci nurt tych rozważań łączy te dwa podejścia, wskazując zarówno
na organizacje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, jak i samych obywateli
[Widacki 1998, s. 14; Brzeziński 2009, s. 40; Pikulski 2000, s. 101]. Na szczególną uwagę
zasługuje podejście zaproponowane przez S. Pikulskiego, który uznaje bezpieczeństwo
publiczne za najwyższą wartość społeczną warunkującą bezpieczeństwo życia, zdrowia
obywateli oraz nienaruszalność ich mienia, zwracając uwagę na podmiot zagrożony,
a nie źródło zagrożenia [Pikulski 2000, s. 101]. Takie podejście umożliwia głębszą analizę
poczucia zagrożenia również w odniesieniu do wydarzeń, które nie są określane jako
przestępstwa czy wykroczenia, ale mają znaczący wpływ na jakość życia człowieka.
Jednym z zadań bezpieczeństwa i porządku publicznego jest ochrona przed zagrożeniami i radzenie sobie z nimi w sytuacji ich zaistnienia. Zadania te wymagają odpowiedniej
strategii dostosowanej do społeczności, w której występują zagrożenia, oraz skali ich faktycznego występowania. Strategie te zazwyczaj przyjmują postać programów typu „bezpieczne
miasto” i wymagają koordynacji działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz innych podmiotów, które mogą lub chcą być zaangażowane w proces budowania bezpieczeństwa w ogóle. Podstawą opracowywania strategii jest
identyfikacja zagrożeń, ich skali oraz wybieranie możliwych sposobów zapobiegania im.

Zagrożenia
Z pojęciem bezpieczeństwa związane jest pojęcie zagrożenia. W literaturze naukowej
opisano i skatalogowano wiele zagrożeń. Przytaczanie ich w tym artykule, ze względu
na jego objętość, nie wydaje się zasadne. Niemniej należy wskazać, że główny podział
zagrożeń wyodrębnia te, których sprawcą jest człowiek, i te, które mogą być wygenerowane przez przyrodę. Kolejny podział zagrożeń odnosi się do sfery wojny i pokoju, przy
czym zagrożenia należące do drugiej sfery, takie jak dezorganizacja życia społecznego,
zamachy na życie i mienie człowieka, towarzyszą również tej pierwszej. Inny podział dotyczy czynników politycznych, ekonomicznych i technologicznych czy społecznych.
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W słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego przedstawia się zagrożenie jako „sytuację, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu
niebezpiecznego dla otoczenia. Przyjmując za podstawę dziedziny, w których może wystąpić zagrożenie wyróżnia się zagrożenia militarne i niemilitarne” [Zdrodowski 2008,
s. 186]. B. Hołyst twierdzi natomiast, że zagrożenie to „sytuacja uświadomiona przez
przedmiot, który zostaje dotknięty danym zdarzeniem” [Hołyst 1997, ss. 64–66]. Pod pojęciem zagrożenia rozumie się również „zdarzenia spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) i/lub nielosowymi (celowymi), które wywierają negatywny wpływ na
funkcjonowanie danego systemu lub powodują niekorzystne (niebezpieczne) zmiany
w jego otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym” [Ficoń 2007, s. 76]. W tej definicji autor zwraca uwagę zarówno na działania ze strony natury, jak i człowieka. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w zglobalizowanym świecie wielu zagrożeniom towarzyszy ich nieprzewidywalność, asymetryczność, a czasami również gwałtowność.
Bez względu na rodzaj i zawartość definicji czy celu, dla którego ją sformułowano,
każdemu zagrożeniu towarzyszy – bez względu na źródło zagrożeń – lęk i strach. Odpowiedzią na zagrożenia jest dążenie do ich redukcji, które obejmuje również wiedzę dotyczącą przyczyn zagrożeń, poziomu ich destrukcji, zasięgu przestrzennego, możliwości
monitorowania i zapobiegania im.
Jedno ze źródeł zagrożeń może stanowić szerzej ujęta marginalizacja społeczna, której charakter i skala mogą być odmienne w różnych społecznościach lokalnych.

Marginalizacja
Wyjaśnienie terminu „marginalizacja” nie jest łatwe ze względu na jego rozumienie i jako
stanu, i jako procesu. Jerzy Kwaśniewski definiuje marginalizację społeczną jako stan
wykorzenienia, wskazując na nieuczestniczenie jednostek i grup w instytucjonalnym
porządku społecznym. Wskazuje także na procesy, które do takiego stanu prowadzą. Odnosi się to zarówno do ram normatywnych porządku społecznego, jak i czynników na nie
wpływających, a jednocześnie w jakimś stopniu ograniczających jednostkę lub grupy.
Wśród czynników wpływu można wymienić czynniki: ekonomiczne, społeczne, prawne,
osobowościowe, historyczne czy aksjologiczne. Czynniki te wpływają na poziom i jakość
życia zmarginalizowanych jednostek i grup. Marginalizacja, rozumiana jako forma ograniczenia uczestnictwa w porządku społecznym lub nawet wyłączenie z niego, nie oznacza fizycznego wyłączenia [Kwaśniewski 1997, ss. 7–8]. Niemniej może wpływać na podejmowanie decyzji dotyczących wchodzenia w sytuacje, w których uczestnictwo może
stać się zagrożeniem dla innych (przestępczość lub naruszanie norm obyczajowych) lub
samej jednostki (samobójstwo).
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Z pojęciem marginalizacji łączy się także pojęcie wykluczenia społecznego, które jest utożsamiane z nierównościami społecznymi, biedą, ubóstwem. Wskazuje na to
H. Silver, zaznaczając, że na wykluczenie ma wpływ: miejsce w strukturze społecznej,
niemożność skorzystania z nabytych uprawnień, poczucie zbędności, obcości czy życie
poniżej minimum socjalnego. Dla opisania sytuacji tych grup używa takich terminów,
jak ‘underclass’, ‘the new poverty’, ‘social exclusion’ [Silver 1994, ss. 531–578]. Czynniki te
mają wpływ, chociaż pośredni, jednak znaczący, na powstawanie zagrożeń w określonych sytuacjach trudnych dla tych jednostek i grup.
Dla potrzeb tego artykułu przywołuję również definicję M. Jarosz, która podkreśla, że
„wykluczenie społeczne oznacza życie poza nawiasem praw i przywilejów społeczeństwa
i stratyfikacyjną cechę określonych zbiorowości, ukształtowaną przez miejsce w strukturze społecznej, przeszłe doświadczenia życiowe, oczekiwania i politykę władzy” [Jarosz
2008, s. 8]. Definicja ta w dużej mierze jest zbliżona do definicji marginalizacji. W opisie
tych zjawisk pojawia się również termin „ekskluzja”. Zdaniem niektórych autorów jest to
„nowa nazwa dla starych problemów społecznych, wykreowana i spopularyzowana po
to, aby przekonać, że nastąpiła radykalna zmiana struktury tych problemów i wyzerować
czas na ich rozwiązanie” [Makarewicz-Marcinkiewicz 2018, s. 149]. Do starych problemów
społecznych zalicza się na przykład przestępczość, do nowych zaś te problemy, które są
przedmiotem zainteresowania zarówno nauki, jak i władz, np. starzenie się społeczeństwa
i wynikające z tego trudności.
Spośród przedstawionych powyżej rozwiązań definicyjnych dotyczących problemów społecznych, które są lub mogą się stać potencjalnym źródłem zagrożeń, będę
odwoływała się głównie do terminu „marginalizacja”, umieszczonego w tytule artykułu.
Warto jednak zaznaczyć, że inne pojawiające się określenia można traktować jako równoważne, ponieważ odnoszą się one do problemów społecznych w ogóle. Takie podejście w dużym stopniu ułatwia przedstawienie głównego wątku rozważań.
Analizując marginalizację, wykluczenie społeczne, ekskluzję, wskazuje się na trzy
paradygmaty wykluczenia, oparte na różnych koncepcjach integracji i obywatelstwa.
Pierwszy – „paradygmat solidarności”, wskazuje na rozpad więzi społecznej pomiędzy
jednostką i społeczeństwem, skupiając się na takich czynnikach, jak bieda, bezrobocie
i mniejszości etniczne. W drugim – „paradygmacie specjalizacji”, wykluczenie jest odzwierciedleniem dyskryminacji, w tym również zróżnicowania społecznego, ekonomicznego podziału pracy, które nie powinny tworzyć uporządkowanych hierarchicznie
kategorii społecznych. W trzecim paradygmacie wykluczenie jest traktowane jako konsekwencja tworzenia monopoli grupowych. Grupy uprzywilejowane poprzez proces
zamknięcia społecznego ograniczają dostęp do zasobów uznawanych za cenne, posługując się przy tym tożsamością kulturową i instytucjami [Silver 1994, ss. 531–578]. Biorąc
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pod uwagę paradygmaty zaproponowane przez H. Silver, wykluczenie można traktować
jako zjawisko wielowymiarowe i odnoszące się do wielu poziomów hierarchii społecznej.
W analizie marginalizacji, wykluczenia społecznego czy ekskluzji społecznej, niezależnie od sposobu określenia tych obszarów, zwraca się również uwagę na ich dynamikę oraz
interaktywny charakter wykluczenia, co oznacza, że czynniki ryzyka i ich skutki przenikają
się wzajemnie. Ma to duże znaczenie w zakresie projektowania metodologii konkretnych
badań, w których mogą zostać pominięte jednostki lub nawet grupy. Dotyczy to na przykład badania gospodarstw domowych, w których nie w pełni można zbadać rzeczywisty
zakres wykluczenia lub możliwości wykluczenia, np. dzieci, osób starszych, mniejszości
etnicznych itp., i w których występują powiązane problemy, takie jak bezrobocie, niskie
dochody, złe warunki mieszkaniowe, zagrożenie środowiskami przestępczymi lub funkcjonowanie w nich, zły stan zdrowia, rozpad rodziny i wiele innych czynników wymagających głębszych powiązanych analiz. Badania dotyczące powiązanych problemów mogą
uwzględniać obszary zaprezentowane na schemacie 1, prezentowanym poniżej.
Schemat 1. Wymiary wykluczenia społecznego

Źródło: na podstawie: The Multidimensional Analysis of Social Exclusion: A Research Report for the Social Exclusion Task Force by Ruth Levitas, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd and Demi Patsios, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study
of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs University of Bristol, January 2007, s. 10 [http://dera.ioe.
ac.uk/6853/1/multidimensional.pdf ].
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W opracowaniu pt. The Multidimensional Analysis of Social Exclusion… z 2007 roku
autorzy wskazują na główne wymiary wykluczenia społecznego.
Jako przyczyny marginalizacji wymieniają:
1. Zasoby (Resources) – zasoby materialne/ekonomiczne, dostęp do usług publicznych i prywatnych, zasoby społeczne;
2. Udział (Participation) – w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i obywatelskim oraz kulturze, edukacji (zdobywanie nowych umiejętności);
3. Jakość życia (Quality of life) – a w tym zdrowie i dobre samopoczucie, środowisko
życia, przestępczość i kryminalizacja [The Multidimensional Analysis of Social Exclusion… 2007, s. 10].
Takie podejście grupuje obszary zaniechania ze strony systemu wsparcia i pomocniczości, a z drugiej strony daje szansę na wprowadzenie przemyślanych rozwiązań
dotyczących obniżenia poziomu zagrożeń z nich wynikających. Ze względu na występowanie powiązanych problemów w tym podejściu wymagana jest dogłębna diagnoza zarówno ilościowa, jak i jakościowa oraz współpraca wielu podmiotów na poziomie
lokalnym, które dążą do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Działania w zakresie przeciwdziałania marginalizacji podejmowane są przez organizacje publiczne i non profit. Szereg postulatów dotyczących tego obszaru znalazł się na
przykład w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski.
W Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski zespół powołany do jej opracowania, powołując się na konkretyzację Strategii Lizbońskiej, w obszarze integracji społecznej – Cele Nicejskie, wskazuje na jej cztery główne obszary działania. Dotyczą one:
zapewnienia dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich poprzez promowanie dostępu do stabilnego zatrudnienia, zapobiegania wykluczeniu, organizowania zabezpieczeń społecznych w zakresie zdrowia, mieszkalnictwa itp. Kolejnym obszarem jest zapobieganie ryzyku wykluczenia poprzez rozwijanie potencjału społecznego
opartego na wiedzy i nowych technologiach. Następny obejmuje pomoc i wspieranie
najsłabszych poprzez promowanie społecznej integracji kobiet i mężczyzn zagrożonych
ubóstwem, eliminację wykluczenia dzieci. Czwarty obszar dotyczy mobilizacji wszystkich podmiotów ze sfery polityki, gospodarki, życia społecznego, która ma polegać na
promowaniu uczestnictwa ludzi zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem w rozwiązywaniu ich problemów, promowaniu dialogu i partnerstwa między różnymi podmiotami
poprzez angażowanie ich do walki z wykluczeniem społecznym, zachęcanie do podejmowania odpowiedzialności za swój los i wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu [Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 2004, ss. 10–11].
Oczywiście należy przy tym zaznaczyć, że przejawy marginalizacji wynikające z niekorzystnych warunków ekonomicznych jednostki lub grupy, zachodzących procesów
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społecznych czy braku kapitałów życiowych uniemożliwiających osiąganie celów akceptowanych społecznie mogą, ale nie muszą, wpływać na wzrost zagrożenia. Niemniej
mogą mieć wpływ na ocenę poczucia bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.
Jako przejaw marginalizacji może być też postrzegany brak dostępu do odpowiednich
podmiotów pozwalających na wsparcie i pomocniczość w różnych obszarach życia, który może budzić frustrację, niezadowolenie lub nawet gniew.

Minimalizacja zagrożeń – wybór racjonalny
Zagrożenia, a zwłaszcza sytuacje i zdarzenia definiowane przez ludzi jako zagrożenia, mogą
mieć istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i łączyć się z oczekiwaniami dotyczącymi
minimalizacji zagrożeń. Wymagają również uwzględnienia ich w istniejących programach
bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Zazwyczaj są one rozwiązywane przy wykorzystaniu istniejących zasobów i możliwości podmiotów biorących udział w realizacji
programów bezpieczeństwa. Niemniej wielokrotnie wymagają również zaangażowania
organizacji non profit. Otwartość na te organizacje w dużym stopniu może wpływać na
budowę bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa. Sukcesy na tym polu nie są może widoczne medialnie, niemniej praca ta jest zarówno znaczna, jak i znacząca.
Sposób działania tych organizacji został dobrze przedstawiony przez B. Barbera
w opisie społeczeństwa obywatelskiego: „[…] to przestrzeń obywatelska zajmująca miejsce pośrednie między władzą państwową a sektorem prywatnym. To nie tutaj głosujemy
i nie tutaj sprzedajemy i kupujemy, lecz rozmawiamy z sąsiadami na temat przeprowadzania dzieci przez jezdnię, planujemy imprezę charytatywną na rzecz szkoły zastanawiamy
się, czy nasza parafia mogłaby utworzyć schronisko dla bezdomnych, organizujemy letnie
zawody sportowe dla dzieci […]. Społeczeństwo to tworzą z własnej woli swobodnie stowarzyszone jednostki i grupy dążące do wytworzenia wspólnej płaszczyzny działania” [Barber 2001, ss. 360–361]. Z kolei organizacje pozarządowe to współczesne, specyficzne formy
samoorganizacji społecznej, struktury zrzeszające grupy obywateli, cechujące się wystarczająco dojrzałą tożsamością społeczną, inicjatywą, określonym stopniem zorganizowania,
dobrowolnością uczestnictwa, niekomercyjnością i niezależnością, ze znacznym udziałem.
Organizacje pozarządowe działają dzięki łącznej woli zrzeszonych obywateli, a nie w wyniku
decyzji podjętych przez instytucje publiczne (rządowe, państwowe, samorządowe). W tym
kontekście można stwierdzić, że mają charakter oddolny [Gliński 2006, s. 8].
Sektor organizacji pozarządowych został przez ustawodawcę szeroko określony, jednak lista ta nie jest zamknięta, a zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do działalności pożytku publicznego należą, m.in.: pomoc społeczna
(rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej), działalność charytatywna, działalność
36

Marginalizacja jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Refleksja socjologiczna

na rzecz mniejszości narodowych, przekazywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej, ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie i obrona praw kobiet, działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, nauka, oświata, wychowanie, edukacja, wypoczynek
dzieci i młodzieży, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia
i ochrona zwierząt, upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka, ratownictwo
i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, ochrona praw konsumentów, działania na rzecz integracji europejskiej, promocja i organizacja wolontariatu
itp. [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873]. Wśród tych organizacji jest wiele działających na rzecz
bezpieczeństwa, skupionych również na działaniach służących zapobieganiu przestępczości i marginalizacji.
Niebagatelny wpływ na sposób działania tych organizacji mają zachowania ludzi, którzy do niej przynależą, w tym ich możliwości, kompetencje i umiejętności, a także ogół relacji między nimi, normy, wyznawane wartości i wzory, które stanowią grupę tzw. czynników
miękkich i mogą decydować o sukcesie albo porażce organizacji. Ponadto kreując kulturę
i klimat organizacji, mają wpływ na wydajność i motywację [Kożusznik 2011, s. 11]. Kapitał
ludzki stanowi tutaj najcenniejszy kapitał organizacji. Obejmuje umiejętności, wiedzę, motywację, zdrowie, które mają istotną wartość i są źródłem przyszłych sukcesów. Połączenie
tych zasobów przez organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa z różnych sektorów
(prywatnego, publicznego i non profit) daje możliwość pełnego ich wykorzystania.
Wspólne działania tych organizacji w zorganizowanym systemie bezpieczeństwa
mogą pozwolić na budowanie i realizację strategii zapobiegających marginalizacji, którą
określić można jako przejaw zagrożeń już istniejących lub mogących się pojawić. Koszty
jednostkowe i grupowe marginalizacji są duże i nie można ich przeliczyć wyłącznie na
pieniądze. To również określone losy ludzi i grup, które mogą w znaczący sposób wpływać na bezpieczeństwo zarówno osobiste, jak i społeczności, w których funkcjonują.
Jeśli uznalibyśmy marginalizację jednostek i grup za źródło zagrożeń w lokalnej
społeczności, zasadne byłoby przyjrzenie się możliwościom zapobiegania tym zjawiskom z perspektywy teorii racjonalnego wyboru. Teoria racjonalnego wyboru w socjologii wykorzystuje narzędzia ekonomii do badania zjawisk społecznych. Traktuje
interakcję jako wzajemną wymianę określonych dóbr lub wartości między partnerami, którzy działają racjonalnie, starając się uzyskać nadwyżkę korzyści nad kosztami.
Transakcja zostaje zrealizowana, gdy obaj partnerzy uznają, że ich bilans kosztów i korzyści jest pozytywny. Pozostają racjonalni subiektywnie, czyli prowadzą rachunek
według własnych przekonań czy preferencji [Sztompka 2002, s. 75]. Z perspektywy
tej teorii ludzie postępują racjonalnie, ale jednocześnie celem tych działań jest realizacja ich preferencji lub też maksymalizacja użyteczności [Coleman 2006, s. 145], co
„polega na zastosowaniu modeli racjonalnego wyboru do analizy rozmaitych zjawisk
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społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych itp. [Lissowski 2010,
s. 194]. Kluczowy problem w analizach racjonalnego wyboru tworzą tzw. paradoksy
społeczne – rozbieżności pomiędzy optymalnością indywidualną i zbiorową. Metoda
wyznaczania preferencji społecznej opiera się na zbiorze preferencji indywidualnych
[Lissowski 2010, s. 194].
Charakteryzując teorię racjonalnego wyboru, wyróżnić należy dwa podejścia, tj. normatywne i opisowe. W pierwszym przypadku fakty służą jedynie do oceny odchyleń
ludzkiego zachowania od zachowania uznanego za „prawdziwe”. W centrum zainteresowania są właściwości metody (wybór strategii, podejmowanie decyzji, ustalanie podziału dóbr) i rezultaty, jakie można uzyskać z jej pomocą. Teorie normatywne ustalają, czym
powinny się cechować zachowania badacza, podają optymalną metodę ich osiągnięcia
w warunkach ustalonych przy założonym z góry celu [Michalczyk 2004, s. 277].
W drugim podejściu uwaga badacza skupiona jest przede wszystkim na realnym zachowaniu ludzi, aktorów zbiorowych i przebiegu konkretnego procesu, prowadzącego do określonego rezultatu. Koncentrując się na założeniu racjonalności podejmowanych decyzji, przewiduje
się zachowania uczestników procesu. Teorie opisowe wyjaśniają zjawiska zaobserwowane
i ewentualnie przewidują te, które mogą być objęte obserwacją [Michalczyk 2004, s. 277].
Mimo wątpliwości dotyczących wykorzystania teorii racjonalnego wyboru można
założyć, że działania oddolne na rzecz dobra innych wyróżniają się racjonalnością, która
w efekcie przynosi zysk w postaci satysfakcji bycia członkiem danej wspólnoty i włączania
się na rzecz pomocy innym. Racjonalne działania w zakresie wsparcia i pomocniczości na
rzecz jednostek i grup zmarginalizowanych manifestują się w postaci dokumentów i realnych działań. Brakuje jednak w realizacji zadań z tego zakresu pełnej współpracy, współdziałania, które można byłoby wykorzystać na rzecz jednostek i grup zmarginalizowanych,
zwłaszcza z perspektywy spojrzenia na marginalizację jako źródło zagrożeń w lokalnych
społecznościach (również w skali kraju). Biorąc pod uwagę cele działań i zasoby organizacji
zaangażowanych we wsparcie i pomocniczość na rzecz marginalizacji oraz cele, zadania
i zasoby organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, można wskazać na
prognostyczną funkcję analizy jednostek i grup zmarginalizowanych z perspektywy teorii
racjonalnego wyboru. Dałoby to możliwość racjonalnego, ale i elastycznego wykorzystania posiadanych przez społeczności zasobów również w dłuższej perspektywie czasowej.

Zakończenie
Spojrzenie na marginalizację jako potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa publicznego wynika z trzech powodów. Pierwszy to poszukiwanie również tych przyczyn zagrożeń, które w danej chwili nie są postrzegane jako zagrożenie, ale w przyszłości mogą
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stać się ich źródłem. Drugi to poszukiwanie w organizacjach zasobów materialnych i niematerialnych, które można wykorzystać obecnie i w przyszłości jako potencjał do radzenia
sobie z marginalizacją, mogącą powodować sytuacje trudne zarówno dla jednostek i grup
zmarginalizowanych, jak i całej lokalnej społeczności, w której te grupy i jednostki funkcjonują. Trzeci powód to racjonalne wykorzystanie zasobów w istniejących już organizacjach
oraz ich potencjałów, które można uruchomić podczas współpracy i współdziałania.
Dla potrzeb artykułu w analizie odniesiono się do problematyki bezpieczeństwa
i zagrożeń, marginalizacji i strategii radzenia sobie z nią z wykorzystaniem przyjętych
strategii Unii Europejskiej oraz teorii racjonalnego wyboru, która ukazuje mechanizmy
podejmowania wyborów. Teorię tę można zastosować zarówno do analizy środowisk
zmarginalizowanych i strategii i ich działania, jak i analizy podmiotów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w lokalnych społecznościach.
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Sytuacje społeczne zagrażające bezpieczeństwu
człowieka – uwarunkowania ich postrzegania
i diagnozowania
Social Situations Threatening Human Safety – Conditions
of Their Perception and Diagnosis
Abstract: Preparing people to accurately perceive and diagnose threatening situations requires a constant search for answers to the question: how to develop human competence in
the area of perceiving and diagnosing social situations threatening safety in order to learn
about them, and then restrict and eliminate from human life?
An attempt to answer this question involves learning about the conditions affecting the
dynamics of threatening situations, as well as indicating the competence areas in which
there are possibilities to improve cognition and diagnosis of threats.
Key words: situation, threats, competences

Wstęp
Zagrożenia społeczne wiążą się z tą kategorią zagrożeń, w przypadku których najczęściej sprawcą i zarazem ofiarą są jednostka, grupa społeczna, poszczególne społeczności.
Szczególnie groźne są zagrożenia godzące bezpośrednio w naród, w jego biologiczne
i egzystencjalne istnienie, stanowiące realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i państwa. Związane są one z [Hołyst 2007, ss. 663–675]:
–– patologią rodziny jako podstawowej komórki społecznej (alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie, zaniedbania zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze, sieroctwo
społeczne);
–– patologiami społecznymi: przestępczością pospolitą i zorganizowaną, kultem przemocy i brutalizacją stosunków międzyludzkich, wandalizmem, nałogami, prostytucją,
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uprzedzeniami kulturowymi, religijnymi, dyskryminacją i alienacją jednostek i grup
społecznych;
–– utratą przez jednostki i grupy społeczne zdolności do samodzielnej egzystencji,
wywołaną: 1) bezrobociem – zakłócającym funkcjonowanie ludzi w sferze materialnej (obniżeniem jakości i standardu życia zarówno jednostkowego i społecznego, jak i
psychicznego, którego wynikiem są: stres, depresja, alkoholizm, narkomania, rozpady
rodzin), 2) zdarzeniami losowymi (np. powódź, pożar) pogorszającymi warunki i możliwości samodzielnej egzystencji.
Państwo, będące najwyższą formą reprezentacji społeczeństwa, przyjęło na siebie
wiele obowiązków związanych z zagwarantowaniem przestrzegania prawa, utrzymaniem ładu i porządku oraz zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno jednostkom, jak
i grupom społecznym. Powinno więc tak organizować przestrzeń polityczną, gospodarczą, społeczną i edukacyjną, żeby zapewnić społeczeństwu korzystne warunki funkcjonowania, tworzyć jednostkom i grupom społecznym możliwość bezpiecznej egzystencji, sprzyjające okoliczności dla ich trwania i przetrwania oraz wszechstronnego rozwoju.
Organizacyjne podstawy tych działań zawiera Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP,
w której zapisano: „Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo państwa i obywateli poprzez stwarzanie warunków do realizacji interesów narodowych i osiągania celów
strategicznych. Interesy narodowe określa art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Z nich wynikają interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, do których należą: „[…]
·· ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych dla nich dóbr;
·· zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności i praw, bez szkody dla
bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa państwa oraz zapewnienie tożsamości
narodowej i dziedzictwa kulturowego […]” [SBN 2014, ss. 10–11].
Na tej podstawie Strategia formułuje cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa,
stawiając na centralnym miejscu między innymi kwestie bezpieczeństwa społecznego dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego,
prowadzenia efektywnej polityki rodzinnej, aż po „[…] pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwiększanie kompetencji obywateli pozwalających na
właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych” [SBN 2014, s. 12]. Przygotowywanie kompetencyjne osób i instytucji, z jednej strony do samodzielnego radzenia sobie w trudnych
sytuacjach społecznych, z drugiej do wspólnego, angażującego lokalne instytucje rozwiązywania sytuacji społecznych stwarzających zagrożenia dla ludzkiej egzystencji, wydaje się
współcześnie najwłaściwszym kierunkiem działań na rzecz bezpieczeństwa społecznego.
Celem pracy było przedstawienie istotnych czynników wpływających na rozwój
kompetencji człowieka w obszarze postrzegania i diagnozowania społecznych sytuacji
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zagrażających egzystencji jednostek i grup społecznych, a także wskazanie na te kompetencyjne obszary, w których tkwią możliwości usprawniające działania dla bezpieczeństwa.
W pracy zostało postawione następujące pytanie: jak ukierunkować rozwój kompetencji człowieka w obszarze postrzegania i diagnozowania sytuacji społecznych zagrażających bezpieczeństwu społecznemu, po to aby je poznawać, a następnie ograniczać i eliminować z życia ludzi?

Sytuacje społeczne zagrażające bezpieczeństwu
człowieka i reguły ich spostrzegania.
Koncepcja sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
człowieka
Myślą przewodnią tej części rozważań są zapisy w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
mówiące, że „Istotą działań społecznych w sferze bezpieczeństwa jest stworzenie bezpiecznych warunków godziwego życia obywateli oraz rozwoju duchowego i materialnego narodu” [SBN 2014, s. 38] oraz że „Celem przygotowania podsystemów społecznych bezpieczeństwa narodowego jest zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania
w razie zagrożenia […] oraz doskonalenie zasad, procedur i zdolności realizacji zadań
społecznego wsparcia operacyjnych podsystemów” [SBN 2014, s. 52]. Z drugiej strony
„Diagnoza systemu bezpieczeństwa narodowego wskazuje na występowanie licznych
współzależności między bezpieczeństwem narodowym a rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednocześnie prowadzone w tych obszarach działania charakteryzuje często
niedostateczny poziom korelacji i koordynacji, obniżający ich efektywność i spójność”
[SRSBN 2013, s. 75]. Ważne jest więc przygotowanie i aktywizowanie społeczeństwa jako
jednego z fundamentalnych zasobów, na którym oparta jest organizacja bezpieczeństwa narodowego. Elementem tego przygotowania są dobrze rozwinięte kompetencje
postrzegania i diagnozowania sytuacji zagrażających, gdyż aktywność celowa człowieka
zachodzi zawsze w określonym środowisku i związana jest z rzeczywistą i/lub antycypowaną sytuacją. Czynnikiem aktywizującym obywateli jest rozumienie znaczenia zdobywania i doskonalenia tych kompetencji w wykonywaniu zadań dla bezpieczeństwa.
Prezentowane tu rozumienie sytuacji wykorzystuje tezę, że działanie człowieka
warunkowane jest kształtem jego struktur poznawczych – reprezentacją poznawczą
rzeczywistości oraz społeczną reprezentacją tejże rzeczywistości, a także, że człowiek
zawsze żyje i działa „w sytuacji”. Przyjmujemy zatem, że sytuacja złożona jest z wielorakich czynników wzajemnie ze sobą powiązanych i wzajemnie na siebie oddziałujących,
modyfikujących się i współzależnych [Gołaszewska 2000, s. 311] oraz że sytuację można określać poprzez podanie czynności, ze względu na którą została ona wyróżniona,
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i tych elementów, które mają dla niej znaczenie [Tomaszewski 1984, s. 224]. Sytuacje i ich
konteksty mają charakter obiektywny i tworzą stymulujące człowieka dynamiczne pola,
w których jednostka porusza się, zachowuje, działa. Na to, jak się porusza, zachowuje,
działa, wpływają subiektywne znaczenia, jakie człowiek nadaje obiektywnej sytuacji.
Przedstawione rozumienie zbieżne jest z tezą mówiącą o tym, że zachowanie się człowieka jest wypadkową warunków zewnętrznych, w jakich działa i jego indywidualnych
cech, lub, inaczej mówiąc, osobowościowych charakterystyk bądź podmiotowych warunków działania.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa, wskazując, że obejmuje ona „[…] działalność służącą zdobywaniu przez obywateli
wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa […] priorytetowe znaczenie ma podnoszenie świadomości społecznej w kwestii rozumienia zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz
kształtowanie kompetencji pozwalających w sposób celowy i racjonalny reagować na
nie” [SBN 2014, s. 39]. Podkreślenie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego konieczności wzmocnienia obywatelskiej odpowiedzialności za los własny i rodzin rodzi potrzebę,
ważną w życiu każdego, podnoszenia swoich umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach życiowych. Wskazuje także na nieodzowność zwiększania „[…] efektywności
działania administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i zdolności do skutecznego reagowania na zagrożenia” [SBN 2014,
s. 39]. Warunkiem poprawy efektywności funkcjonowania administracji w obszarze
bezpieczeństwa społecznego jest rozwój organizacyjnych kompetencji pozwalających
urzędnikom tworzyć różnorakie sytuacyjne modele ułatwiające wczesne dostrzeganie,
prawidłowe diagnozowanie i skuteczne rozwiązywanie sytuacji trudnych dla obywateli.
Ludzie, uczestnicy sytuacji zagrażających, spostrzegają ją, poznawczo analizują i interpretują, celem poprawnej regulacji swojego w niej zachowania się.
Sytuacje zagrażające, na których skoncentrowano uwagę, to podklasa sytuacji społecznych, których elementami są przede wszystkim ludzie. Do głównych właściwości
sytuacji zagrożenia zalicza się jej względną długotrwałość i w znacznej mierze przymusowość (poszkodowany człowiek nie może jej uniknąć) oraz częściową nieprzewidywalność i często brak zaplanowania. Chociaż układ zewnętrznych okoliczności jest
dla wielu ludzi taki sam, to wewnętrzna postawa podmiotu, w tej sytuacji wartościującego i podejmującego decyzję, może być pod wieloma względami różna [Rosiek 1986,
s. 72], co sprawia, że w toku tego samego procesu mamy do czynienia z wielością oraz
różnorodnością sytuacji. Cechą charakterystyczną sytuacji zagrażających, czy to indywidualnych, czy zbiorowych, jest to, że niezwykle rzadko można wskazać pojedyncze przyczyny ich pojawienia się. Regułą jest występowanie swoistego dla każdego
przypadku zestawu, przeważnie powiązanych ze sobą, kilku czy kilkunastu przyczyn
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i uwarunkowań zlokalizowanych w różnych sferach ludzkiej egzystencji. Od percepcji
elementów sytuacji i ich rozumienia przez człowieka zależy, czy sytuacja nabierze charakteru zadaniowego, w której będzie on realizował swoje cele, czy tylko reagował na
bodźce. Stąd sytuacje zagrażające to wytwory wzajemnie powiązanych elementów,
z których co najmniej dwa to ludzie, ich obrazy, schematy, symbole.
Poznawanie sytuacji, orientowanie się w niej wymaga uczenia się. Człowiek, który
się nie uczy, którego struktury poznawcze nie rozwijają się wraz z zachodzącymi wokół
niego przemianami, nie rozumie swojej sytuacji i często postrzega ją jako stanowiącą dla
niego zagrożenie, bądź nie potrafi prawidłowo, adekwatne do rzeczywistości zinterpretować zachodzących zjawisk i dostrzec zagrożeń. Uczenie się, rozwijające reprezentacje
poznawcze, to sfera aktywności umożliwiająca człowiekowi prowadzenie dokładniejszych analiz, dających mu bogatszą wiedzę na temat zjawisk społecznego bezpieczeństwa związanych z jego funkcjonowaniem w określonym otoczeniu, z jego udziałem
w życiu społecznym. Podobnie uczenie się wspiera rozwój reprezentacji społecznych.
Ich wytwarzanie, przekazywanie i modyfikowanie następuje w procesie komunikowania
się członków grupy, w toku którego następuje ich zrozumienie i uwspólnienie. Stają się
społecznie podzielaną wiedzą, uwspólnionymi poglądami, obszarem zgodnego myślenia, co pozwala na konstruowanie podzielanych modeli rzeczywistości.
Konstrukcja przykładowego modelu sytuacji zagrażającej człowiekowi agresją i przemocą polega na dostrzeżeniu tych jej struktur, które leżą u podstaw groźnych zachowań
i generują te zachowania. W szczególności ważne jest wskazanie tych strukturalnych
elementów, które z jednej strony decydująco wpływają na działania człowieka czy grupy ludzi, powodując pojawienie się, rozwijanie i oddziaływanie zaburzonych zachowań,
a z drugiej określają możliwości ludzi działających na rzecz bezpieczeństwa w zakresie sprawczego kontrolowania takich zachowań i przeciwdziałania im. Podejmowane
działania zmierzające do rozwiązania sytuacji zagrażającej i przebieg tego działania
istotnie zależą od procesu spostrzegania tej sytuacji, rozumianego jako poznawanie,
orientowanie się w sytuacji. Zorientowanie się w sytuacji daje wiedzę dotyczącą relacji i ich kombinacji pomiędzy kluczowymi jej elementami i wymiarami, które wpływają
na przebiegające w niej procesy i kształtują rozgrywające się tam zdarzenia. Złożoność
zagrażających sytuacji wymaga od przedstawiających ją modeli takiego zorganizowania występujących w nich elementów, żeby można było w oparciu o nie tworzyć spójne opowieści przedstawiające historie osób prześladujących i prześladowanych, które
rozjaśniają przyczyny problemów i tłumaczą, jak można je w trwały sposób korygować.
Model sytuacji zagrażającej przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Model strukturalno-funkcjonalny sytuacji zagrażającej

Źródło: opracowanie własne.

Czynniki warunkujące orientację w sytuacjach
zagrażających
Orientacja w sytuacji stanowi integralną część działania. Polega na poszukiwaniu i wykorzystaniu niektórych zmian w otoczeniu jako nośników informacji o dynamice obiektów
sytuacyjnych, które są niezbędne człowiekowi do sprawnego funkcjonowania. Pytając
o przyczyny pojawiania się sytuacji zagrażających, w pierwszym rzędzie chcemy wiedzieć, co je powoduje i wytwarza. Uzyskanie rzeczywistej wiedzy o tych przyczynach
zależy od zrozumienia dynamicznej złożoności sytuacji, co wymaga koncentrowania
uwagi badawczej na strukturach funkcjonujących w środowisku oraz na zdolnościach
sprawczych tkwiących w sytuacjach i odpowiadających im procesach. Nie zależy natomiast od poznania złożoności szczegółów, czyli związków pomiędzy odrębnymi zdarzeniami. Cechą charakterystyczną sytuacji zagrażających jest ich złożoność dynamiczna,
czyli taka, w której przyczyny i skutki są subtelne, a efekty działań w czasie nie są oczywiste, kiedy to samo działanie daje zasadniczo odmienne efekty, tak w krótkim, jak i długim
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okresie czasu, kiedy ta sama akcja powoduje pewne konsekwencje lokalne i zupełnie
inne konsekwencje w innych częściach środowiska, kiedy oczywiste działania przynoszą
nieoczywiste skutki [Senge 1998, s. 80]. Wejrzenie w przyczyny takich sytuacji i odkrycie możliwych środków naprawy wymaga dostrzeżenia i zbadania wielokierunkowych
wzajemnych relacji pomiędzy elementami sytuacji, a nie tylko bezpośrednio dostępnych
linearnych zależności przyczynowo-skutkowych. Wymaga jeszcze umiejętności zauważenia charakteru i trendów zmian w sposobach zachowania się sytuacyjnych obiektów.
Fragment środowiska badany przez człowieka, z racji rozpoznawania tych wszystkich
działań, procesów, zjawisk, ocen, relacji, których następstwem jest sytuacja zagrażająca,
winien być traktowany dynamicznie i wieloaspektowo.
Podejście takie umożliwia gromadzenie wiedzy adekwatnie opisującej i wyjaśniającej
badany fragment środowiska człowieka, niemniej badając i interpretując sytuację człowiek
-badacz powinien zwracać uwagę na to, jak charakter posiadanych reprezentacji umysłowych przejawia się w różnych aspektach jego działania. Modele myślowe wpływają na to,
co i jak widzimy i określają nie tylko to, jaki sens nadajemy obserwowanym sytuacjom, ale
także w jaki sposób działamy. P. Senge pisze: „[…] modele myślowe mają charakter aktywny – kształtują nasze działanie. Jeżeli uważamy, że ludzie są niegodni zaufania, działamy
inaczej, niż gdybyśmy sądzili, że są tego zaufania godni” [Senge 1998, s. 178]. Modele te, jeśli nie są skrupulatnie badane, ograniczają działania jednostkowe i organizacyjne do tego,
co jest znajome i wygodne. Praca z modelami myślowymi to wydobywanie ich na światło
dzienne. Wymaga ona ukształtowanych umiejętności refleksji – jak nasze modele myślowe wpływają na działania i umiejętności dociekań, jak działamy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi – czyli obserwowania i formułowania pytań dotyczących badanej sytuacji, ale
także uczenia się w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich [Senge 1998, ss. 189–190].
Korzystanie z tych umiejętności pozwoli na dowiadywanie się nie tylko o niezadowalającym stanie pewnego fragmentu życia człowieka, który rujnuje jego poczucie bezpieczeństwa, ale i o potencjalnych kierunkach działań poprawiających sprawność funkcjonowania
w obszarach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz o obrazie całościowym, który
może być uznany za zadowalający. Za J. Bronowskim możemy powiedzieć, że środowiska,
czy to naturalne, czy społeczne, nie są gigantycznymi systemami formalizowanymi. Aby
je przeanalizować, musimy przyjmować pewne założenia polegające na wyodrębnieniu
z nich części, co powoduje, że gubimy całość występujących w nich związków [Bronowski
1981, s. 82]. Problemy związane ze złożonością badanych rzeczywistości, a także z ich analitycznym i syntetycznym porządkowaniem autorzy wyrażają w różny sposób i podkreślają,
że w poznawaniu środowiska:
·· główną rolę odgrywa właściwa diagnoza, uwzględniająca istnienie powierzchniowych
i głębokich struktur zjawisk oraz podział jej złożoności na elementy;
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·· ważne są czynności polegające na „porządkowaniu spostrzeżeń istotnych dla możliwie pełnego, analitycznego i syntetycznego ujmowania, harmonizowania i oceniania
różnych związków w coraz bardziej skomplikowanych sieciach systemowych kształtujących współczesną rzeczywistość” [Bojarski 1984, s. 431];
·· istotna jest wnikliwość analizy, bowiem o jakości spostrzegania decydują z reguły wymagania słabo zaznaczone. W naszym odbiorze świata, w naszych relacjach,
ogromną rolę odgrywa wnikliwe porządkowanie i interpretacja spostrzeżeń, i to, jakie
nadajemy im znaczenie. Jest to uwaga znacząca, ponieważ zdaniem Z. Wasiutyńskiego, „[…] schematyzujemy rzeczywistość. Nie widząc wszystkiego, ulegamy złudzeniu,
że przedmioty oglądane są ograniczone w cechach tak samo jak ich spostrzeżenia”
[Wasiutyński 1981, s. 247].
Poznanie w tym ujęciu, opierające się głównie na badaniach ilościowych, zdaniem
wielu diagnostów praktyków, wykazuje wiele poważnych ograniczeń. Wskazują oni na
potrzebę indywidualizowania perspektywy diagnostycznej w kontekście uwzględniania specyfiki różnorodnych przeżyć i doświadczeń człowieka i ich charakterystycznego powiązania ze środowiskiem. Dlatego dane ilościowe uzyskane za pomocą metod
obiektywnych muszą być uzupełniane informacjami o charakterze jakościowym, które
ukierunkują i uzupełnią interpretację ilościową. Z perspektywy postmodernizmu autorzy odrzucają ideę obiektywnego opisu rzeczywistości i uważają, że to, co nazywamy
rzeczywistością, nie jest dokładnym odwzorowaniem tego, co istnieje, ale zostało skonstruowane społecznie lub wspólnotowo. Piszą oni, że w poznawaniu – naszych przekonań, praw, zwyczajów, nawyków, sposobów postępowania – wszystkiego tego, co tworzy psychologiczną strukturę środowiska [Goldenberg, Goldenberg, ss. 328–329]:
·· ważne jest rozpoznanie społecznych i kulturowych interakcji, w toku których sami
tworzymy, porządkujemy, konstruujemy i nadajemy znaczenie temu, czego doświadczamy, że każdy z nas nadaje sens światu zewnętrznemu, opierając się na żywionych
wcześniej dominujących przekonaniach, które z kolei odzwierciedlają dominujące
przekonania społeczeństwa;
·· kluczową role odgrywają badania – subiektywnych odczuć, nadziei, pożądań, namiętności, ambicji, aspiracji, fantazji, zobowiązań, lęków i strachów – przyczyniające się do
powstawania bogatych opisów gęstych, na które składa się wiele starannie przedstawionych jednostkowych czy grupowych historii, wyjaśniających ludzkie zachowania.
Poznanie z tej perspektywy, kładące nacisk na kontekst, wielość perspektyw, na
patrzenie z punktu widzenia badanego podmiotu (co jest charakterystyczne dla metodologii jakościowej), nakazuje wkraczać w nowe, niedostępne podejściu ilościowemu
obszary, poszukiwać subiektywnych, osobistych znaczeń, które każdy z nas przypisuje temu samemu zdarzeniu, odkrywać głębokie zależności, generować nowe hipotezy.
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W badaniach różnych aspektów sytuacji zagrażających człowiekowi słuszne wydają się
być dzisiaj poglądy, które zamiast przeciwstawiać sobie metodologie ilościowe i jakościowe przyjmują, że są one komplementarne i odpowiadają współczesnym potrzebom
większej metodologicznej różnorodności.

Potrzeby kompetencyjne w zakresie postrzegania
i diagnozowania sytuacji zagrażających
W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego „Interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa przekładane są na strategiczne działania i zadania, stosownie do warunków bezpieczeństwa oraz możliwości ich wykonania” [SBN 2014, s. 13]. Odnosząc je
między innymi do działań w sferze społecznej, Strategia wyznacza główne kierunki rozwoju tej sfery bezpieczeństwa. Korespondują one z priorytetami i kierunkami interwencji zawartymi w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022 odnoszącymi się do celu 4 „Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa” obejmującego cel 4.1. „Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego”, a szczególnie do celu 4.1.6. „Podnoszenie jakości
edukacji sektora bezpieczeństwa oraz integracja szkolnictwa wyższego sektora bezpieczeństwa z krajowym i europejskim systemem edukacyjnym” [SRSBN 2013, s. 75]. Przedstawienie praktycznych wskazówek i narzędzi sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia i wzrostowi kompetencji osób w obszarze bezpieczeństwa społecznego wynika
z przeświadczenia o występowaniu luki kompetencyjnej w zakresie radzenia sobie przez
człowieka w sytuacjach zagrażających, a głównie w obszarze postrzegania i diagnozowania tych sytuacji, a także ich eliminowania. Człowiek powinien dążyć do wieloaspektowego rozwijania swoich kompetencji obejmujących wiedzę, umiejętności i postawy, które
przynależą do wzajemnie przenikających się obszarów: 1) kultury, 2) społeczeństwa, 3)
ekonomii, 4) ekologii. Wśród najważniejszych kompetencji powinny się znaleźć umiejętności rozumienia ludzi i sytuacji, w których się znajdują, w tym sytuacji zagrażających,
postrzegania ich w różnych kontekstach związanych ze zmieniającymi się trendami i wyzwaniami społecznymi, kulturowymi, gospodarczymi czy politycznymi [Kwaśnica 1995,
s. 9–43]. Pojawiają się tutaj pytania: 1) czym są i jakie powinny to być kompetencje? 2)
jakich obszarów poznawczej aktywności człowieka dotyczyć powinny pożądane kompetencje, które umożliwiać mu mogą radzenie sobie w sytuacjach zagrażających? Kompetencje z etymologicznej perspektywy nawiązują „[…] do potencjału podmiotu, wyznaczającego jego zdolności wykonania określonych typów działań” [Śnieciński 2003, s. 693].
W kontekście radzenia sobie w sytuacjach zagrażających potencjał jednostki rozważać
można w dwóch ujęciach. Pierwsze ujmuje kompetencje jednostki jako jego potencjał
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adaptacyjny i wskazuje, że „[…] każdy rodzaj zachowania człowieka jest zachowaniem
sprawczym: jest ono zawsze instrumentem, służącym osiąganiu przez podmiot kontroli
nad zewnętrznym – społecznym bądź przyrodniczym – otoczeniem i jako takie podlega
modelowaniu” [Śnieciński 2003, s. 694]. Ten adaptacyjny potencjał, rozumiany jako dyspozycje do instrumentalnego działania, związanego z wiedzą, umiejętnościami, postawami
i motywacją, pozwala jednostce na dostosowanie się do sytuacyjnych wymagań i warunków otoczenia. Pozwala na kontrolowanie czynników mogących stanowić zagrożenie i na
wprowadzanie w sytuacji i w środowisku zmian. W drugim ujęciu kompetencja jednostki
jest traktowana jako jej transgresyjny potencjał, co oznacza, że „[…] kompetencja jest rodzajem głębokiej struktury poznawczej, integrującej funkcjonujące w jej ramach elementy
oraz równoważącej relacje człowieka ze światem” [Śnieciński 2003, s. 695].
Wymagania związane z poznawaniem sytuacji zagrażających wskazują, że jednostka kompetentna to jednostka aktywna, twórcza, która czynnie uczestniczy w dokonujących się procesach zmian społecznych, kulturowych, gospodarczych, ekologicznych
widzianych w kontekście bezpieczeństwa. Podejmuje i realizuje oraz stawia zadania
adekwatnie do wymagań sytuacji zadaniowej, a także monitoruje ich realizację oraz
ewaluuje zarówno przebieg procesów realizacyjnych, jak i ich rezultaty. Są więc kompetencje orientowania się w sytuacjach zagrażających nie tylko sprawnością działania,
ale także potencjałem umożliwiającym adekwatnie do sytuacyjnych wyzwań aktywne
i twórcze uczestniczenie w działaniach wiążących bezpieczeństwo jednostkowe, grupowe, lokalne z problemami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi i ekologicznymi,
reflektując je i negocjując. Współczesne rozumienie kompetencji orientowania się w sytuacjach zagrażających wskazuje, że nie należy i nie wolno tych kompetencji traktować
jako struktury statycznej, lecz jej elementy – dyspozycje psychiczne: wiedzę, umiejętności, postawy i doświadczenia, postrzegać dynamicznie, jako ich kombinację, każdorazowo dostosowywaną do wymogów i wyzwań stawianych przez sytuację zagrażającą.
Powyższe rozważania pokazują, że orientowanie się w sytuacji zagrażającej wymaga
od człowieka dysponowania pewnymi układami umiejętności potrzebnych każdemu,
kto chce sprostać wymaganiom skutecznego reagowania na zmieniające się oczekiwania społeczne dotyczące bezpieczeństwa, udatnego ustanawiania opartych na zaufaniu relacji z zainteresowanymi stronami, większej otwartości, a także służące przełożeniu dobrych intencji na dobre praktyki bezpieczeństwa. Myśl ta wskazuje na potrzebę
budowania kapitału społecznego bezpieczeństwa. Znaczenie kapitału społecznego
bezpieczeństwa dostrzeżone zostało w dokumencie Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, w którym priorytety i kierunki interwencji przedstawiono w postaci celu 4 „Zwiększenie integracji polityk publicznych
z polityką bezpieczeństwa”, który obejmuje cel 4.2. „Rozwój społecznego wymiaru
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bezpieczeństwa narodowego”, a szczególnie cel 4.2.2. „Budowa kapitału społecznego
na rzecz bezpieczeństwa” [SRSBN 2013, s. 75]. Można na tej podstawie zaproponować
układ kluczowych obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw determinujących miks kompetencji sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa, zawsze adekwatnych do wyzwań stawianych przez sytuacje zagrażające. Kompetencje te
należy systematycznie rozwijać i doskonalić, wiążąc je ze sprawnościowymi obszarami
obejmującymi [Faruka, Hoffmann 2012, ss. 6–8]:
I Kontekstualne myślenie sytuacyjne;
II Przewidywanie i sformułowanie strategii swojego bezpieczeństwa;
III Świadomość ryzyka zagrożeń, ocenę i zarządzanie ryzykiem;
IV Zaangażowanie innych, inspirowanie ich do działania dla bezpieczeństwa;
V Elastyczność i zdolność adaptacji do zmian.
Poniżej w tabeli 1 przedstawiono efekty uczenia się przypisane do kluczowych kompetencyjnych obszarów determinujących sprawności człowieka w kontekście radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających.
Tabela 1. Obszary niezbędnych kompetencji radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
w kontekście efektów uczenia się człowieka
I Kontekstualne myślenie sytuacyjne – zewnętrzna świadomość prowadząca do postrzegania
i zrozumienia trendów towarzyszących rozwojowi zagrożeń oraz tego, w jaki sposób
i gdzie człowiek/ludzie może/mogą wkomponować się do szerszego systemu zapewnienia
bezpieczeństwa
W wyniku uczenia się człowiek:
• skanuje sytuacyjne otoczenie, aby zrozumieć, co się dzieje, jakie są przyczyny zagrożenia, gromadząc
informacje z wielu źródeł;
• zbiera informacje od ludzi zarówno związanych, jak i niezwiązanych z sytuacją, wykorzystując różne
kanały oraz sieci informacji;
• interpretuje informacje w taki sposób, żeby można zobaczyć możliwości i sposoby postępowania
ukierunkowane na bezpieczeństwo;
II Przewidywanie i sformułowanie strategii swojego bezpieczeństwa – rozwijanie wiedzy
i umiejętności w celu opracowania autentycznych i skutecznych sposobów postępowania dla
zapewnienia bezpieczeństwa
W wyniku uczenia się człowiek:
• organizuje i uczestniczy w tworzeniu sposobów postępowania dla rozwiązania zagrażającej sytuacji,
uznając różne aspiracje i oczekiwania uczestników sytuacji;
• współtworzy rozwiązania dla bezpieczeństwa, uznając wartość podejścia elastycznego, szerokoi wielopasmowego;
• uczestniczy w decyzjach rozwiązujących sytuację zagrażającą poprzez wywieranie pozytywnego
wpływu na cały łańcuch wartości;
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III Świadomość ryzyka zagrożeń, ocena i zarządzanie ryzykiem – zidentyfikowanie ryzyka
i możliwości, które mogą leżeć u podstaw decyzji eliminujących zagrożenia
W wyniku uczenia się człowiek:
• identyfikuje i ocenia ryzyko zagrożenia;
• proponuje sposoby postępowania, w odniesieniu do zagrożenia, poprawiające bezpieczeństwo,
IV Zaangażowanie innych – zdolność do inspirowania wielu ludzi oraz wzmacniania w
organizacyjnym kontekście ich postaw i przekonań dotyczących działania dla bezpieczeństwa
W wyniku uczenia się człowiek:
• wykazuje zainteresowanie i posiada wiedzę na temat zmieniających się oczekiwań ludzi dotyczących
bezpieczeństwa;
• słucha osób, które nie zgadzają się z jego poglądami i jest w stanie wyciągnąć wnioski z takiego sprzeciwu;
• wskazuje na działania dla bezpieczeństwa, korzystne dla różnych uczestników sytuacji zagrażających;
V Elastyczność i zdolność adaptacji do zmian – umiejętność planowania, tworzenia, ciągłego
doskonalenia – innowacje społeczne, zdolność adaptacji
W wyniku uczenia się człowiek:
• demonstruje zdolność do pokierowania ludźmi, uczestnikami sytuacji zagrażającej, nawet gdy istnieją
niejasności dotyczące sposobu postępowania;
• uczestniczy w redagowaniu zadań wystarczająco elastycznych, aby można było je modyfikować
adekwatnie do zagrożenia;
• słucha uważnie i z szacunkiem głosów innych, poszukując informacji, które mogą wpływać na sposób
zachowania się, kreatywnie myśli o możliwych innych sposobach działania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Faruka, Hoffmann 2012.

Podstawowe cechy tych kompetencyjnych sprawności to:
a) holistyczne podejście, które w różnorodności dąży do integracyjnego myślenia i praktyki;
b) przewidywanie zmian, które bada alternatywną przyszłość, uczy się z doświadczeń
przeszłości i inspiruje zaangażowanie w teraźniejszość;
c) osiągnięcie transformacji, która służy zmianom w sposobach, w jakich ludzie się
uczą i rozwijają swoje przygotowanie do działania, a także usprawnieniom systemów
wspierających naukę i kształcenie.

Zakończenie
Podsumowując, przytoczmy myśl T. Kotarbińskiego, który pisze, że „[…] dany osobnik ma
w danej chwili możność zrobienia tego a tego, to znaczy, że jest on dostatecznie uzdolniony, by to zrobić w razie chęci, że zatem jest po temu dość silny, umie się odpowiednio
poruszać (lub myślowo natężyć) i wie, jak się do tego zabrać. Możność działania […] sprowadza się więc do połączenia siły, sprawności i wiedzy” [Kotarbiński 1969, s. 62]. Można
przyjąć, że cytowany autor wskazuje na znaczenie i pilną potrzebę rozwijania i doskonalenia jednostkowych i zespołowych kompetencji pozwalających skutecznie radzić sobie
w sytuacjach, w tym zagrażających.
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Ścieżka edukacyjna przygotowująca jednostkę do orientowania się i funkcjonowania
w sytuacjach zagrażających powinna prowadzić do rozwoju umiejętności postrzegania
i diagnozowania takich sytuacji i przekształcania ich w zadania, a następnie ich rozwiązywania. Jest to szereg kategorii treściowych, które osoba orientująca się w sytuacji musi potrafić prawidłowo wykonać: rozpoznać sytuację, ocenić, zinterpretować. Ważne staje się, żeby
rozwój kompetencji trafnego postrzegania i diagnozowania sytuacji zagrażających obejmował wszystkich i dotyczył przedmiotu spostrzeżeń w orientacji sytuacyjnej, którym są:
–– Ludzie i wytwory będące ich dziełem, także produkty organizacyjnej aktywności społecznej oraz rzeczy natury przynależne do środowiska. Dzięki temu poznaniu jednostka
uświadamia sobie wygląd przedmiotów, ich fizyczne właściwości, układ przestrzenny.
–– Związki i zależności zachodzące pomiędzy składnikami dynamicznej struktury sytuacji zagrażającej. To między innymi znajomość funkcjonowania elementów sytuacji,
celów, motywów i sposobów postępowania ludzi, celów i zasad działania instytucji ze
sfery bezpieczeństwa.
–– Prawidłowości rozwoju i przekształcania się sytuacji zagrażającej, pozwalające przewidywać z dużym prawdopodobieństwem jej przyszłe stany, co wymaga orientacji
otwartej na przekształcenia, nadążania za nimi, a także ich wyprzedzania.
–– Zakładane cele i plany działania mogącego rozwiązać zagrażającą sytuację, które
w możliwie jasny sposób, dostatecznie szczegółowy, realistycznie uzasadniony pokazują strukturę treściową przyszłego działania i warunkują jego powodzenie.
–– Obowiązujące normy prawne, moralne i społeczne. Ich poznanie i prawidłowa interpretacja pełni rolę praktyczną, działająca jednostka powinna je stosować, rozwiązując
sytuację zagrażającą.
Podkreślić należy, że edukacja na rzecz bezpieczeństwa należy do tych społecznych
aktywności, które mogą i powinny przygotowywać jednostki i społeczeństwo do bezpiecznych zachowań, promując i wyjaśniając idee solidarności, równości i wzajemnego
szacunku między ludźmi, krajami, kulturami i pokoleniami, co stanowi podstawę bezpiecznych zachowań.
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Wstęp
Szczególny rodzaj zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego Polski implikują działania
hybrydowe na tzw. ścianie lub flance wschodniej. Dotyczy to działań sensu stricto wojennych, jak również działań poniżej progu wojny. Spośród naszych sąsiadów na ścianie
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wschodniej (Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina – rysunek 1) na szczególną uwagę zasługuje Rosja, ze swoimi wielkomocarstwowymi aspiracjami, dążąca do destabilizacji sytuacji
w regionie i skutecznie poszerzająca strefę własnych wpływów.
Ukraina – nasz bezpośredni sąsiad, jest skonfliktowana z Rosją od 2014 roku, kiedy to Rosjanie zaanektowali należący do Ukrainy Krym i konsekwentnie wspierają prorosyjskich separatystów w Donbasie. Ten współczesny konflikt nie jest wyłącznie domeną sił zbrojnych, jak to było
dawniej, lecz przede wszystkim rozgrywany jest w sferze pozamilitarnej lub na jej obrzeżach.
Zatem, aby go właściwie analizować i interpretować, należy pozbyć się ciasnego gorsetu ograniczającego perspektywę. Być może wojnę na Ukrainie należy rozpatrywać w kontekście realizacji polityki Rosji, dążącej do osiągnięcia pozycji hegemona w Europie, a nawet na świecie. Być
może aneksja Krymu to tylko jedno z posunięć czy jedna z sekwencji ruchów na szachownicy
kreowanego przez Rosję nowego ładu polityczno-militarnego [Zych 2017, ss. 26–27].
Rysunek 1. Polska i sąsiedzi Polski (na ścianie wschodniej: Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina)

Źródło: https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140282/v/27/t/student-canon/m/i1sHvFUrQ2.

Problem naukowy, stanowiący główną oś narracji, zawarto w ogólnym pytaniu: czym są
działania hybrydowe na Ukrainie i jakie powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego
Polski? Tak sformułowany problem naukowy w pierwszej kolejności wymaga precyzyjnego
zdefiniowania pojęć, które pojawiają się w wypowiedziach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa publicznego Polski, przejawiającego się w sferze życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Na tym tle wyłaniają się zagrożenia hybrydowe, w przypadku których zacierają się ostre
granice między poszczególnymi rodzajami zagrożeń (militarnymi i niemilitarnymi, wywołanymi przez siły przyrody i wywołanymi w wyniku celowej, zorientowanej na destrukcję działalności człowieka, działaniami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi etc) (rysunek 2).
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Rysunek 2. Klasyczne rodzaje zagrożeń kreujące nowy rodzaj zagrożeń – zagrożenia
hybrydowe

Źródło: opracowanie własne.
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Zagrożenia hybrydowe
Zanika klarowny, dychotomiczny podział na zagrożenia militarne i niemilitarne. Wyłania
się zupełnie nowa grupa zagrożeń, kształtujących się na styku pokoju i wojny, zawierających czynnik militarny, ale trudnych do jednoznacznego zakwalifikowania, bo niebędących ani zagrożeniami militarnymi, ani niemilitarnymi. Powstaje swoista hybryda
zagrożeń, mieszanka różnego rodzaju działań, które w określonych warunkach stanowią
skumulowane zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego Polski.
Wariant z wyraźnym wydzieleniem grupy zagrożeń paramilitarnych zdaje się bardziej uwzględniać tendencje przyszłych zmian zarysowanych pod koniec XX wieku, a utrwalonych w pierwszej dekadzie wieku XXI. Chodzi tutaj przede wszystkim
o wzrost znaczenia zagrożeń terrorystycznych, nielegalny obrót bronią i materiałami
militarnymi oraz duże ilości materiałów biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych w cywilnej sferze gospodarki. Wydzielenie trzeciej grupy zagrożeń w pewnym
sensie wpisuje się w tendencje zarysowujące się w naukach o bezpieczeństwie. Wraz
z pojawieniem się zagrożeń asymetrycznych, a przede wszystkim terroryzmu, nastąpiła jakościowa zmiana środowiska bezpieczeństwa. Do jego opisu nie wystarczają już
klasyczne kategorie wojny i pokoju (odpowiednio zagrożeń militarnych i niemilitarnych), konieczne jest wyodrębnienie teoretyczne stanu trzeciego, będącego ni wojną,
ni pokojem, stanu nie tyle przejściowego, co samoistnego, który gen. S. Koziej nazywa
„szarą strefą bezpieczeństwa”. Skoro wyłania się trzeci stan bezpieczeństwa, to logiczne wydaje się także wydzielenie trzeciego zbioru zagrożeń. Najprawdopodobniej potrzebne będzie zweryfikowanie zawartości i nazwy tego zbioru, niemniej jego istnienie zdaje się być uzasadnione.
Współcześnie wyodrębnił się nowy rodzaj zagrożenia, z jednej strony szczególnie
widoczny w dyskursie politycznym i coraz częściej pojawiający się w mediach, ale z drugiej strony niewystarczająco zbadany – zagrożenie hybrydowe. Mimo że zagrożenie hybrydowe jest postrzegane przez część zachodnich ekspertów jako novum, to, jak zostało
wykazane, stanowi ono konglomerat wcześniej znanych i obecnie rozwijanych metod
destrukcyjnych. Rodzi się zatem pytanie: czym jest zagrożenie hybrydowe i jakie skutki
dla bezpieczeństwa publicznego Polski ono implikuje?
Słowo „hybryda” w ujęciu słownikowym oznacza coś złożonego z różnych, na ogół
niepasujących do siebie elementów. W mitologii greckiej hybrydą była Chimera, monstrum o głowie lwa, tułowiu kozy i ogonie węża. Inne znane z przekazów mitycznych
mieszańce budzące strach to m.in. Cerber, Hydra, Sfinks, Gryf, Nue, Bazyliszek. Z biologicznego punktu widzenia hybryda to po prostu mieszaniec lub pewna krzyżówka
gatunków, ras, odmian. W odniesieniu do zagrożenia atutem i siłą hybrydy jest więc po62
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łączenie (pomieszanie) często odmiennych elementów, co w rezultacie powoduje trudności z przeciwstawieniem się takiemu zagrożeniu, gdyż oddziałuje ono wielotorowo.
Badania nad działaniami hybrydowymi w konfliktach zbrojnych podjęto stosunkowo niedawno w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przykładem są m.in. prace Williama
Nemetha (w 2002 r. dokonał analizy sposobu walki Czeczenów w wojnie z Rosją), Franka
Hoffmana (w 2007 r. zbadał konflikty XXI w. z naciskiem na klasyczne wykorzystanie działań hybrydowych w wojnie między Izraelem a Hezbollahem). Dzisiaj można postawić
tezę, że pojęcie hybrydowości nie tylko upowszechniło się w związku z wydarzeniami na
Ukrainie, ale de facto zostało już przypisane do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Z analizy dokonanej przez autorów wynika, że działania hybrydowe wymagają pewnego stopnia zrozumienia kontekstu historycznego i kulturowego, a także umiejętności
łączenia różnych spostrzeżeń i wyciągania wniosków, ponieważ zagrożenia są zróżnicowane, a każdy konflikt winien podlegać osobnej ocenie.
Postzimnowojenny porządek na kontynencie europejskim został zachwiany, kiedy
Rosja postanowiła mocniej zaakcentować swoje interesy na obszarze poradzieckim,
który przez Moskwę uznawany jest za strefę żywotnych interesów. Od momentu sporu
o pomnik „Brązowego Żołnierza” w 2007 r., a następnie wojny pięciodniowej w Gruzji
w 2008 r. obserwuje się agresywną politykę Rosji, mającą na celu:powstrzymanie dążeń
do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO państw z byłego bloku wschodniego (przede
wszystkim Gruzji i Ukrainy);
·· destabilizację wewnętrzną krajów bliskiej zagranicy poprzez środki polityczne, militarne, ekonomiczne, ideologiczne, w celu ścisłego podporządkowania się;
·· legitymizację odpowiedzialności za bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim;
·· dążenie do koncepcji multipolarnego ładu światowego;
·· przeciwdziałanie wpływom państw trzecich w regionie.
W październiku 2017 r. podczas oficjalnej inauguracji Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym w Helsinkach Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO,
określił zagrożenia hybrydowe jako kombinację militarnych i pozamilitarnych środków
agresji. Tworzy je wszystko, od propagandy i dezinformacji do faktycznego użycia regularnych sił, od tweetów po czołgi, od żołnierzy w mundurach po „zielone ludziki”
(żołnierze bez dystynkcji), od ataków w cyberprzestrzeni po prowokacje przy granicach
Sojuszu [Stoltenberg 2017]. Zgodnie z narracją Stoltenberga działania hybrydowe mogą
być mieszanką sprawdzonych, klasycznych działań konwencjonalnych oraz względnie
nowych, mających swój rodowód w warstwie cyber.
Przegląd wybranych definicji zagrożenia hybrydowego ukazano w tabeli 1. Interpretacje
są do siebie zbliżone i jednoznacznie wykazują, że specyfiką tego zagrożenia jest przenikanie
różnych metod i środków, połączenie ich, a następnie użycie do osiągnięcia określonego celu.
63

Jan Zych, Tomasz Nowak

Tabela 1. Przegląd definicji: zagrożenie hybrydowe
Autor

Definicja
„Każdy przeciwnik stosujący jednocześnie połączoną kombinację broni
konwencjonalnej, nieregularnej taktyki, terroryzmu i przestępczości
Frank G. Hoffman
w przestrzeni bitewnej w celu osiągnięcia celów politycznych”
[Hoffman 2009].
„Zagrożenia stwarzane przez przeciwników, z możliwością
Koncepcja NATO Capstone jednoczesnego adaptacyjnego wykorzystania środków
2010
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w dążeniu do swoich
celów” [NATO 2010, s. 2].
„Zróżnicowane i dynamiczne połączenie sił regularnych, sił
Army Doctrine Publication
nieregularnych, elementów przestępczych lub kombinacja tych sił
(ADP) 3-0
i elementów, ujednoliconych by osiągnąć wzajemnie korzystne efekty”
Unified Land Operations
[Unfield Land Operationas 2011, s. 4].
„Mieszanina militarnych i pozamilitarnych środków agresji, kombinacja
tajnych i jawnych operacji i środków, wszystko od propagandy, od
dezinformacji po użycie nieregularnych sił, od tweetów po czołgi.
Jens Stoltenberg
Czasami są to żołnierze w mundurach, czasami pozbawieni mundurów,
czasami cyberprzestrzeń, a czasem rzeczy, które dzieją się na naszej
granicy” [Stoltenberg 2017].
„Przeciwnik państwowy lub niepaństwowy, który szybko dostosowuje
i łączy różnorodne kombinacje konwencjonalnych, nieregularnych,
Brian P. Fleming
terrorystycznych i przestępczych zdolności, a także środków
niewojskowych, równocześnie jednocząc siły w całym spektrum
konfliktu, aby osiągnąć swoje cele” [Fleming 2011, ss. 2–3].
Zagrożenie hybrydowe potencjalna możliwość podjęcia działań
zorientowanych na konkretny podmiot przez stronę lub strony przeciwne
dla osiągnięcia celu (celów) militarnych i niemilitarnych, w różnych
domenach, np. w domenie politycznej, ekonomicznej, gospodarczej,
Jan Zych
informacyjnej i medialnej. Istotą zagrożeń hybrydowych jest możliwość ich
równoczesnego, zorganizowanego, zsynchronizowanego oddziaływania
w formie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, militarnej i niemilitarnej,
z użyciem zasobów wojskowych i niewojskowych, twardej siły (hard power)
i miękkiej siły (soft power).
Źródło: opracowanie własne.

Części wskazanych powyżej metod działania nie sposób uznać za nowatorskie,
o czym świadczą przykłady z historii sztuki wojennej. Starochiński myśliciel wojskowy,
Sun Tzu, w swoim traktacie Sztuka wojny za najwybitniejsze osiągnięcie uznawał zwycięstwo nad armią wroga bez wydania bitwy. Co więcej, zajęcie miasta wroga bez konieczności oblegania, w tym zajęcie terenów jego państwa bez konieczności inwazji, dla Sun
Tzu oznaczało najwyższy kunszt prowadzenia działań wojennych [Sun Tzu 1994, s. 22].
Niewypowiedziana wojna hybrydowa na Ukrainie i schemat jej prowadzenia odpowiada koncepcji chińskiego myśliciela. Półwysep Krymski został zajęty (na przełomie
lutego i marca 2014 r.) bez wydania bitwy. Strategicznie przejęcie ważnej Floty Czarnomorskiej nie wymagało żadnego natarcia. Podczas operacji krymskiej zastosowano
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hybrydę, której trzon stanowiły: desant pododdziałów wojskowych, propaganda, intoksykacja psychologiczno-informacyjna i działalność wywiadowcza.
Scyfryzowanie konfliktów zbrojnych datuje się na lata 90. XX w., rewolucyjne zmiany
nastąpiły z chwilą zakończenia wojny w Zatoce Perskiej. Bez wątpienia za novum uznać
należy wykorzystanie na bardzo szeroką skalę dezinformacji przeciwko Ukrainie w telewizji, prasie, radio oraz Internecie. Podkreślenia wymaga fakt, że nie były to działania ad
hoc, ale starannie wcześniej przygotowana strategia, wdrażana wraz z rozpoczęciem Euromajdanu w Kijowie (listopad 2013 r.). Natomiast użycie „zielonych ludzików” (w narracji
Kremla oddziałów samoobrony) i wzniecenie separatyzmu w Donbasie, wspartego przez
rosyjskojęzyczną ludność, wywodzi się de facto z koncepcji „wojen buntowniczych” opracowanej w okresie zimnej wojny przez Jewgienija Messnera [Sykulski 2015, ss. 106–111].
Błędem jest utożsamianie wojny hybrydowej z „doktryną Walerija Gierasimowa”,
obecnego Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Wizja przedstawiona w styczniu 2013 r. przez rosyjskiego generała armii [Gierasimow 2013] nie powinna być również postrzegana jako asumpt do podjęcia agresji wobec Ukrainy.
Autorzy artykułu wyznają pogląd, że hybrydowość w związku z działaniami na ścianie wschodniej jest bardziej unowocześnieniem stosowanych dawniej metod (także ich
reaktywacją), aniżeli innowacyjnym działaniem strony rosyjskiej. Niemniej jednak katalog zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego Polski jest wielopłaszczyznowy i wymaga dodatkowego omówienia.
W ramach zagrożeń hybrydowych wymienia się zazwyczaj metody i narzędzia, które
służą osiągnięciu konkretnych celów czy realizacji interesów agresora, a stosowane są
zarówno przez podmioty państwowe, jak i pozapaństwowe. Na podstawie analizy konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą dokonano doprecyzowania zagrożeń, jakie
ten konflikt wygenerował (tabela 2).
Tabela 2. Rodzaje i źródła zagrożeń hybrydowych

militarne

Rodzaj

Domena

wojskowa

Źródło zagrożenia
• incydent graniczny (naruszanie przestrzeni lądowej i powietrznej,
niekontrolowany wjazd „białego konwoju”)
• napaść zbrojna nieformalnych grup (obwód ługański, obwód doniecki,
Krym)
• demonstracja siły (utrzymywanie wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej
regularnych oddziałów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej)
• dywersja militarna (niszczenie infrastruktury krytycznej i obronnej)
• blokada militarna (przemysł wydobywczy, metalurgiczny, maszynowy
w Donbasie)
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ekonomiczna

• blokada gospodarcza (tereny zmilitaryzowane)
• embargo (dostawy mięsa, nabiału, owoców i warzyw)
• szantaż za pomocą „czarnych list”
• podtrzymywanie niestabilności finansowej (destabilizacja obszarów
ekonomicznych Donbasu – przemysł, Krymu – turystyka)
• sankcje gospodarcze (zawieszenie umowy o strefie wolnego handlu, zakaz
importu produkcji rolnej i żywności)
• restrykcje (ograniczenie dostępu do rosyjskiego rynku pracy)
• manipulacje wartością pieniądza (osłabienie hrywny)
• destabilizacja systemów bankowych (ataki hakerskie)

niemilitarne

polityczna

• nieprzestrzeganie umów i prawa międzynarodowego (aneksja Krymu,
naruszenie zapisów Memorandum Budapesztańskiego)
• zmiana granic państwa sąsiedniego (zabór ponad 10% terytorium
Ukrainy)
• przeciwstawnie się dążeniom do stabilizacji w regionie (ostrzał personelu
MKCK, odwlekanie w czasie misji obserwacyjnej OBWE)
• fałszerstwa wyborcze (wybory do rad w obwodzie donieckim, obwodzie
ługańskim, referendum w sprawie przynależności Krymu)
• dyskryminacja mniejszości narodowych (represje Tatarów krymskich)
• ingerencja w wewnętrzne sprawy państwa (koncepcja federalizacji
Ukrainy, odroczenie wdrażania umowy DFCTA przez Ukrainę)

społeczna

• sterowanie społeczne (manipulacja świadomością i psychiką przy użyciu
środków masowego przekazu)
• masowe migracje ludności (tereny objęty walkami zbrojnymi)
• ubożenie grup społecznych (wstrzymanie środków finansowych na
terenach objętych walkami zbrojnymi)
• uprzedzenia kulturowe (wobec etnicznych Ukraińców)
• naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności (przetrzymywanie
i tortury jeńców wojennych)
• ograniczanie wolności mediów

energetyczna

• szantaż (punktowe groźby odcięcia dostaw surowców, projekt Nord
Stream II z ominięciem terytorium Ukrainy)
• demonstracja siły (podwyżki cen surowców energetycznych, następnie
wstrzymanie dostaw gazu ziemnego)
• blokowanie pakietu zimowego (korzystne pominięcie klauzuli „take or pay”)
• roszczenia (umiędzynarodowienie kwestii ukraińskiego długu, zakaz
reeksportu nadwyżek sprowadzonego gazu)
• embargo (eksport ropy i paliw na Ukrainę)

teleinformatyczna

• kampania Black Energy (atak APT na komputery sterujące siecią
energetyczną na Ukrainie)
• wirus Petya (wielosektorowy paraliż, m.in. systemy telekomunikacje, stacje
telewizyjne, lotnisko, metro etc.)

Źródło: opracowanie własne.

Resumując, należy stwierdzić, że istotą działań o charakterze hybrydowym jest:
·· konfrontacja militarna poniżej progu wojny,
·· połączenie operacji konwencjonalnych i walk nieregularnych,
·· występowanie punktowych aktów terroru,
·· użycie destrukcyjnych narzędzi pozamilitarnych na płaszczyźnie: politycznej, ekonomicznej (gospodarczej), społecznej, kulturowej, ideologicznej, humanitarnej,
·· wrogie działanie w cyberprzestrzeni,
·· udział aktorów niepaństwowych (najemnicy, partyzanci).
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Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa
publicznego Polski
Zanikanie różnic między stanem wojny i pokoju, a także analiza obecnych i przyszłych
warunków występujących w naszym kraju i na arenie międzynarodowej wskazuje na
wielką różnorodność źródeł zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Wśród nich najczęściej wyszczególnia się zagrożenia polityczne, ekonomiczne, społeczne, ekologiczne,
techniczne (technologiczne), kulturowe, masowe migracje, niepokoje społeczne [Kowalkowski 2011, ss. 23–24].
Ze względu na geopolityczne położenie i aktywny udział w wiodących organizacjach międzynarodowych na rzecz pokoju, stabilności i bezpieczeństwa (UE, NATO, ONZ,
OBWE), a także w zinstytucjonalizowanych formach współpracy politycznej (Grupa Wyszehradzka, Trójmorze), Polska stanowi pewnego rodzaju węzeł łączący niestabilne politycznie państwa ściany wschodniej i przechodzące kryzys tożsamości kraje Zachodu.
Obszar Polski znalazł się w kręgu bezpośredniej walki Rosji z Zachodem, toteż nie można
pozostać obojętnym na pełzające zagrożenia.
Według zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
z 2014 roku (dalej: SBN), opracowanej i przyjętej w czasie trwania destabilizacji południowo-wschodniej Ukrainy, współczesne środowisko bezpieczeństwa jest nieprzewidywalne, a w Europie dostrzega się wiele źródeł zagrożeń, w tym prawdopodobieństwo
kolejnych destabilizacji. W państwach ościennych – w szczególności u naszych sąsiadów
ze Wschodu – istnieje ryzyko konfliktów lokalnych oraz regionalnych, które mogą dotknąć Polskę pośrednio bądź bezpośrednio.
Zgodnie z pkt. 36 SBN zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski mogą rozwijać się
w kierunku stricte militarnym i w niesprzyjających okolicznościach mogą przeobrazić się
w zagrożenia wojenne. Ich skala jest zróżnicowana, poczynając od najbardziej prawdopodobnych – działań zbrojnych poniżej progu wojny, a kończąc na konflikcie na dużą
skalę, który, jak określono to w cytowanym dokumencie, „jest mało prawdopodobny”
[Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, s. 20].
Należy podkreślić, że jednym z największych zagrożeń pozostaje odbudowywanie
mocarstwowości Rosji i przyjęcie przez Moskwę postawy konfrontacyjnej. Na rubieżach NATO i w państwach wschodniego sąsiedztwa UE dostrzega się natężenie presji
politycznej, wojskowej i gospodarczej Rosji, co implikuje niestabilność regionu. Brak
poszanowania zasad prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej i suwerenności państw znajdujących się w orbicie zainteresowań Kremla sprawia, że coraz częściej
w dyskusjach ekspertów i decydentów politycznych przebija się paradygmat powrotu
do stanu zimnej wojny, „zimnej wojny 2.0” lub „nowej zimnej wojny”.
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Imperialna polityka Rosji realizowana jest poprzez walkę polityczno-gospodarczoideologiczną z Zachodem. Raczej bezdyskusyjny wydaje się fakt, że Polska, angażując
się politycznie w konflikt na Ukrainie, musi brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń hybrydowych [Banasik 2018, ss. 85–120].

Podsumowanie
W artykule przedstawiono kluczowe treści dotyczące identyfikacji źródeł zagrożeń bezpieczeństwa publicznego Polski, wynikające z działań hybrydowych na Ukrainie. Poruszone w artykule zagadnienia nie wyczerpują problematyki ujętej w temacie, są jedynie
refleksyjnym głosem w toczących się dyskusjach.
Siła destrukcyjna, jaka może być uwolniona w wyniku toczących się działań hybrydowych na Ukrainie, stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego Polski.
Implikacje wynikające z działań na i za ścianą wschodnią można porównać do góry lodowej, w tym sensie, że powyżej lustra wody tylko kilka procent tej góry jest widoczne
i względnie łatwe do poznania. Zatem największa, a w opinii autorów artykułu najniebezpieczniejsza, część jest ciągle niewidoczna, trudna do zrozumienia i eksploracji, bo
znajduje się pod wirtualnym lustrem wody.
Hybrydowa konstrukcja współczesnych zagrożeń skłania do ponownego przemyślenia zarówno metod identyfikacji zagrożeń, jak i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Nawet w dobie globalizacji, powszechnego dostępu do informacji wykrycie
w porę właściwych symptomów zagrożenia wydaje się zadaniem ekstremalnie trudnym,
czego przykładem jest porażka Ukrainy i niemoc Zachodu względem działań Rosji. No
cóż – póki co Zachód jest militarnym Pigmejem [Zych 2017, s. 227]. Chodzi o ten Zachód,
który miał być gwarantem integralności terytorialnej i suwerenności państw, jednak nie
był w stanie operacyjnie zebrać i uruchomić wielonarodowych sił militarnych, aby realnie wpłynąć na bieg wydarzeń na Ukrainie i przeciwstawić się aneksji Krymu przez Rosję.
Warto też wspomnieć, że świadomość siły destrukcyjnej płynącej z zagrożeń winna
sprzyjać budowaniu odpornej tarczy, złożonej z właściwie przygotowanej administracji
publicznej, profesjonalnych i efektywnych służb, a także odpowiednio wyedukowanych
i świadomych zagrożeń obywateli. Odwołując się do czterofazowego cyklu Deminga,
zaimplementowanego do zarządzania kryzysowego, należy zauważyć, że zdolność do
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy jest fundamentem zapewnienia
należytego poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa publicznego.
W końcowej konkluzji artykułu należy wskazać zarówno na to, co mogłoby być kontynuacją zaproponowanych rozważań, jak i na to, co poza nie wykracza i co uznać można za swoistą trampolinę do dalszych rozważań na podjęty tu temat. Dalsze dociekania
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będą dotyczyły sfery cyber, procesów usieciowienia współczesnego świata oraz sieci
bezskalowych.
Końcową uwagę może stanowić myśl, że bezpieczeństwo należało i w dalszym ciągu
należy niemal we wszystkich kulturach i cywilizacjach do najwyższych wartości. Expressis verbis lub na zasadzie milczącego założenia przyjmuje się, że znajduje się ono na najwyższych szczytach dóbr wysoko cenionych i troskliwie chronionych.
Dla analityków bezpieczeństwa symptomy wojny hybrydowej na Ukrainie i jej
wpływ na bezpieczeństwo publiczne Polski są ewidentne. Co więcej, być może na horyzoncie wyłania się nowa koncepcja prowadzenia działań wojennych i niewojennych (poniżej progu wojny) charakterystyczna dla kolejnej dekady XXI wieku. Parafrazując myśl
rzymskiego pisarza z dziedziny militariów, Wegecjusza, autora dzieła O sztuce wojskowej:
Qui desiderat pacem, praeparet bellum (pl. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny, ang. If
you want peace, prepare for war!, ros. Если хочешь мира, готовься к войне, ukr. якщо ви
хочете миру, готуйтеся до війни), zajmijmy się przygotowaniami do przyszłej wojny,
bo w przeciwnym razie ona zajmie się nami, a wiele przesłanek wskazuje na to, że ci nieprzygotowani zostaną podbici i bezwzględnie podporządkowani współczesnym konkwistadorom o imperialistycznych dążeniach. Przy obecnym układzie sił Zachód vs. Rosja odwrócenie biegu wydarzeń wydaje się mało realne.
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Służba w obronie cywilnej w kontekście powszechnego
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Service in Civil Defence in the Context of the Universal Duty
to Defend Poland
Abstract: Civil defence in the 21st century should become an important basis for the national
security. Unfortunately, in Poland there is still a tendency to marginalize the issue of civil protection during the war. Civil defence problems result not only from a wrong organization and
lack of a specific model of its functioning, but also from the fact that the civil defense service
has been suspended, resulting in wrong preparation of civilians for defense during the war.
The paper examines the issue of service in civil defence in confrontation with the idea of
the universal duty to defend Poland. The paper also aims to answer the question about the
prospects for the organization of this service, taking into account challenges and threats.
Key words: civil defence, civil protection, service in civil defence, defence duty, security

Wprowadzenie
Obrona cywilna (OC) w XXI w. winna stać się istotnym filarem bezpieczeństwa narodowego współczesnych państw. Niestety w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja
marginalizowania problematyki ochrony ludności w obliczu zagrożeń militarnych. Problemy te wynikają nie tylko z wadliwej organizacji OC w Polsce i braku konkretnego modelu jej funkcjonowania, ale także z faktu zawieszenia służby w OC, czego wynikiem jest
słabe przygotowanie obywateli do realizacji jej zadań w czasie wojny i pokoju.
Celem artykułu jest analiza służby w OC w konfrontacji z ideą powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W artykule autorka, opierając się na wynikach badania sondażowego, dokonała analizy świadomości badanej grupy w kwestiach
bezpieczeństwa i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu służby w OC.
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Wykorzystując badania sondażowe, dokonano istotnych rozstrzygnięć o charakterze
deskryptywnym i eksplanacyjnym, dzięki którym stało się możliwe określenie predyspozycji i chęci Polaków do angażowania się w działalność organizacji paramilitarnych,
zwłaszcza w hipotetycznej sytuacji ataku zbrojnego.

Idea powszechnego obowiązku obrony ojczyzny
Według Małego słownika języka polskiego PWN patriotyzm stanowi postawę społeczno-polityczną, jak również formę ideologii, przejawiającą się w tworzeniu trwałej więzi jednostki
z ojczyzną i własnym narodem [Mały słownik języka polskiego PWN 1993, s. 607]. Patriotyzm
może być także utożsamiany z gotowością ponoszenia konkretnych ofiar na rzecz ojczyzny.
Wspomniane pojęcia współcześnie stały się wręcz anachronizmami, niemniej jednak w dalszym ciągu kojarzą się z walecznością, poświęceniem i ideą powszechnego obowiązku
obrony państwa, która wielokrotnie stawała się przedmiotem rozważań strategów wojny.
Jednym z teoretyków wojskowych renesansu był Nicollo Machiavelli. Machiavelli odróżnił wojsko własne od najemnego, które w jego opinii uchodziło za bezużyteczne, niewierne oraz tchórzliwe wobec wroga. Żołnierze-najemnicy byli związani z państwem, dla
którego służyli, jedynie żołdem, nie zaś trwałą więzią przejawiającą się w postawie patriotycznej, gotowości oddania życia za ojczyznę. Zdaniem stratega zwycięstwo odniesione
przy wykorzystaniu oręża obcego było nieefektywne i zagrażało bezpieczeństwu państwa. Zatem, jedynie armia składająca się z przedstawicieli jednego narodu stanowiła skuteczne narzędzie do walki z nieprzyjacielem, bowiem obywatele odczuwający przywiązanie do tradycji narodowych byli bardziej ofiarni i waleczni, potrafili, w przeciwieństwie do
najemników, zjednoczyć się w imię obrony ojczyzny. Dobrze zorganizowana, wyszkolona
i silna armia narodowa stanowiła gwarancję bezpieczeństwa [Machiavelli 1984, ss. 69–77].
Podobne stanowisko wobec zaangażowania obywateli w działania zbrojne prezentował Carl von Clausewitz, traktujący obronę krajową jako istotny element strategii
obronnej państwa. Clausewitz, opisując środki obrony, za ich znaczący filar uznał wspomnianą obronę krajową (Landwehr), którą utożsamiał z ochotniczym współdziałaniem
całego narodu wykorzystującego posiadane siły i środki. W opinii Clausewitza to właśnie
naród ma znaczący wpływ ogólny na przebieg wojny. W przypadku braku możliwości
zaangażowania narodu w powstanie ludowe wszelkie świadczenia wobec wroga obywatele wykonują wyłącznie pod przymusem. Zatem, kluczowe staje się morale narodu,
które determinuje poniekąd waleczność obywateli, a przez to ich wpływ na zwycięstwo
państwa [Clausewitz 2009, ss. 281–282].
Polskim prekursorem idei powszechnego obowiązku obrony ojczyzny był bez wątpienia Tadeusz Kościuszko, który propagował ideę wolności w wymiarze narodowym,
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angażując się czynnie w walkę o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Podkreślał konieczność wypełniania obowiązków obywateli (zarówno urzędników, jak i żołnierzy) względem ojczyzny. To właśnie Kościuszko zjednoczył do walki
o dobro ojczyzny żołnierzy reprezentujących różne grupy społeczne, wyznania i poglądy polityczne, którym przyświecał jeden cel – niepodległa Polska.
Idea powszechnego obowiązku obrony ojczyzny bliska była również Józefowi Piłsudskiemu, który wielokrotnie powtarzał: „każdy żołnierz – obywatelem, każdy obywatel – żołnierzem”. Jednak Piłsudskiemu chodziło przede wszystkim o przywrócenie
wiary w zwycięstwo i ducha walki w narodzie. Nie upatrywał on w cywilach obrońców
państwa. Ta powinność leżała w gestii dobrze wyszkolonych i wiernych żołnierzy.
Okres walki o niepodległość Polski, na przełomie XIX i XX wieku, obfitował również
w postawy patriotyczne i przykłady manifestowania miłości do ojczyzny przez społeczeństwo. Więź z tradycją i narodem niejako obligowała cywili do obrony ojczyzny.
Jak wspominał Zygmunt Balicki, „wrodzone każdemu uczucie przywiązania do swego
narodu etyka powinna doskonalić, pogłębiać i ujmować w formę obowiązków” [Grott
1995]. Zatem, włączanie się Polaków do walki z wrogiem, zarówno w sposób czynny, jak
i bierny, było naturalną i oczywistą formą sprzeciwu społeczeństwa wobec utraty suwerenności. Ludność cywilna występowała w obronie swych ziem w trudnych momentach,
zapisanych na kartach historii Polski. Ponieważ odczuwano potrzebę zaakcentowania
polskości, a także rozumiano konieczność zjednoczenia w walce na rzecz odzyskania
niepodległości, idea powszechnego obowiązku obrony Polski stała się swoistym obowiązkiem realizowanym względem ojczyzny.

Powszechny obowiązek obrony ojczyzny
w ustawodawstwie polskim
Kluczowym aktem prawnym, który traktuje o powinnościach obywatela względem ojczyzny, jest ustawa zasadnicza – Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z art. 82 na
Polaków został nałożony obowiązek wierności RP i troski o dobro wspólne. Natomiast
przepisy art. 85 ust. 1 zobligowały obywateli do obrony ojczyzny [Dz. U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483]. Kolejne ustępy art. 85, w kwestii zakresu służby wojskowej i zastępczej, odsyłają
nas do przepisów Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Już
w art. 1 tejże ustawy czytamy, że „obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich
obywateli”. Natomiast umacnianie obronności Polski, przygotowanie obywateli oraz mienia narodowego na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego, jak również realizacja
pozostałych zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP, dotyczy nieco
szerszego grona adresatów, bowiem poza obywatelami obowiązek ten spoczywa również
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na organach państwowych i samorządu terytorialnego, przedsiębiorcach, jednostkach organizacyjnych i organizacjach społecznych [Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 491 z późn. zm.].
Rozwinięcie art. 1 odnajdujemy w przepisach art. 4, na mocy którego obywatele polscy, zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia, podlegają obowiązkowi obrony (z wyjątkiem
osób posiadających podwójne obywatelstwo i stale zamieszkujących poza granicami RP).
W art. 4 ust. 2 ustawodawca w sposób enumeratywny określił obowiązek obrony, który
polega na: 1) pełnieniu służby wojskowej; 2) realizacji obowiązków zgodnie z nadanymi
przydziałami kryzysowymi i mobilizacyjnymi; 3) świadczeniu pracy w związku z pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi; 4) pełnieniu służby w OC; 5) realizacji edukacji dla
bezpieczeństwa; 6) partycypacji w samoobronie ludności; 7) odbywaniu ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych; 8) wykonywaniu świadczeń na rzecz obrony [Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 491 z późn.
zm.]. Realizacja powszechnego obowiązku obrony RP może również polegać na pełnieniu
służby zastępczej, w trakcie której obywatele wykonują prace w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi, a także podejmują działania na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości [Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.].
Służbę zastępczą (trwającą 18 miesięcy lub 6 miesięcy w przypadku absolwentów szkół
wyższych) odbywają obywatele podlegający obowiązkowi służby wojskowej, którym
przekonania religijne lub przyjęte zasady moralne uniemożliwiają pełnienie tejże służby
[Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.]. Służbę zastępczą, w myśl art. 2 ust. 3 Ustawy
z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, realizuje się w państwowych i samorządowych
jednostkach organizacyjnych, organizacjach pożytku publicznego, jak również podmiotach leczniczych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, określonych w przepisach ustawy z 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Natomiast o przeznaczeniu do odbycia służby
zastępczej decyduje komisja wojewódzka do spraw służby zastępczej, wydając stosowne
orzeczenie. Przeniesienie do służby zastępczej może nastąpić na wniosek samego zainteresowanego [Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.].
Powszechny obowiązek obrony RP bazuje w głównej mierze na odbywaniu służby
wojskowej. Obowiązek jej odbycia został ustawowo nałożony na obywateli polskich (uznanych za zdolnych do jej pełnienia) w przedziale wiekowym 18–55 lat, a jeśli chodzi o posiadających stopień podoficerski lub oficerski – do 63 roku życia. Ustawodawca, w art. 58
ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r., wyłączył z tego grona kobiety spełniające określone
warunki: 1) będące w ciąży oraz 6 miesięcy po porodzie; 2) sprawujące opiekę nad dziećmi
do lat ośmiu; 3) opiekujące się dziećmi w przedziale wiekowym 8–16 lat, osobami obłożnie
chorymi, osobami z orzeczeniem stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
osobami z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
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osobami z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności (na podstawie określonych ustaw). Warunkiem zwolnienia kobiet z obowiązku pełnienia służby wojskowej jest
wspólne zamieszkiwanie ze wspomnianymi osobami, a także sytuacja, w której kobieta
jest jedyną opiekunką osoby wymagającej pomocy.
Sam obowiązek służby wojskowej mieści się w takich przykładach powinności, jak:
1) ćwiczenia wojskowe; 2) służba przygotowawcza; 3) terytorialna służba wojskowa żołnierzy; 4) okresowa służba wojskowa żołnierzy rezerwy. Ustawodawca w art. 55 ust. 2
ustawy z 21 listopada 1967 r. określił, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia możliwości wykonywania zadań związanych z przeznaczeniem sił zbrojnych, obowiązek służby wojskowej polega również
na: 1) odbywaniu zasadniczej służby wojskowej (ZSW) przez osoby podlegające temu
obowiązkowi; 2) odbywaniu przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych. Osobą odpowiedzialną za określenie daty rozpoczęcia i okresu trwania obowiązku odbywania ZSW oraz przeszkolenia wojskowego (uwzględniając stopień zagrożenia
bezpieczeństwa państwa) jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Czyni to w drodze
rozporządzenia na wniosek Rady Ministrów (RM).
W razie ogłoszenia mobilizacji, a także w czasie wojny, zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy
z 1967 r., obowiązek służby wojskowej został nałożony na: 1) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej; 2) osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy; 3) żołnierzy pozostawionych w czynnej służbie wojskowej; 4) osoby, które zgłoszą się do służby dobrowolnie. Należy jednak mieć na uwadze, że obowiązek odbywania ZSW przez
poborowych, w wyniku profesjonalizacji armii, z dniem 1 stycznia 2010 r. uległ zawieszeniu (z możliwością odwieszenia). Zawieszony został również obowiązek odbywania
przeszkolenia wojskowego. W programie uzawodowienia armii w Polsce zachowano
możliwość odwieszenia obowiązkowych rodzajów czynnej służby wojskowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa [Program Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010]. Zamiast poboru, polegającego na orzekaniu
o zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej przez powiatowe i wojewódzkie
komisje lekarskie, oraz w zamian za zakładanie dla tych osób ewidencji wojskowej, wprowadzono tzw. kwalifikację wojskową. Zatem, osoby wezwane do stawienia się przed
właściwymi komisjami lekarskimi nie są powoływane do odbycia służby wojskowej, a po
przydzieleniu im kategorii zdrowia zostają przeniesione do rezerwy. Wyjątek stanowią
ochotnicy, którzy dobrowolnie zostaną skierowani do służby we wskazanych przez siebie jednostkach wojskowych [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2008].
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Służba w obronie cywilnej – aspekty teoretyczne
i praktyczne
OC w Polsce opiera się na przepisach zarówno prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Kluczowe informacje na temat OC odnajdujemy w Protokole dodatkowym do konwencji
genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów
zbrojnych, sporządzonym 8 czerwca 1977 r. [Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175]. Art. 61a Protokołu w sposób wyczerpujący definiuje OC jako działalność polegającą na wypełnianiu
wszystkich bądź tylko niektórych zadań humanitarnych (wyszczególnionych w Protokole) na rzecz ochrony ludności cywilnej przed zagrożeniami czasu pokoju i wojny. Prawo
międzynarodowe utożsamiło OC z przezwyciężaniem bezpośrednich następstw zagrożeń
wojny i pokoju, z jednoczesnym zapewnieniem warunków koniecznych do przetrwania.
Natomiast art. 137 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP określił OC jako
ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie
w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwanie ich skutków.
W myśl art. 139 ustawy z 1967 r. na obywateli został nałożony obowiązek w zakresie
OC polegający na odbywaniu służby w OC, edukacji dla bezpieczeństwa, szkoleniu dotyczącym powszechnej samoobrony ludności, a także na wykonywaniu innych zadań
określonych w ustawie. Służbę w OC odbywa się w formacjach OC lub jednostkach organizacyjnych określonych przez RM. Obywatele, którzy podlegają obowiązkowi służby
w OC, mogą wykonywać prace na potrzeby OC lub uczestniczyć w zwalczaniu skutków
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
Art. 141 określa szczegółowo specyfikę obowiązku służby w OC, która w czasie pokoju polega na odbywaniu zasadniczej służby lub szkolenia oraz ćwiczeń. Natomiast w czasie wojny obowiązek ten jest równoznaczny z pełnieniem czynnej służby. Obowiązek
służby w OC spoczywa na: 1) osobach zdolnych do służby wojskowej, przeznaczonych
zamiast ZSW do odbycia zasadniczej służby w oddziałach OC, jeżeli nie korzystają z odroczenia ZSW, szkolenia w oddziałach OC; 2) przeznaczonych do tej służby: żołnierzach
rezerwy nieprzewidzianych do służby wojskowej albo do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, mężczyznach niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, do końca
roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia, kobietach, począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą 18 lat, do końca roku, w którym kończą 55 lat. Ustawodawca
wyłączył z obowiązku służby w OC: 1) osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne
do pracy w gospodarstwie rolnym lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub zaliczone do osób o znacznym
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stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (na podstawie określonych ustaw); 2) kobiety będące w ciąży i 6 miesięcy po porodzie; 3) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 4) obywateli sprawujących opiekę nad:
dziećmi w wieku 8–16 lat, osobami obłożnie chorymi, osobami, wobec których orzeczono
stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osobami, wobec których orzeczono
całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, osobami zaliczonymi do osób
o znacznym stopnia niepełnosprawności (na podstawie określonych ustaw), jeżeli osoby
te wspólnie z nimi zamieszkują i nie jest możliwe powierzenie tej opieki innym.
Do zasadniczej służby w OC, trwającej 9 miesięcy, przeznacza i powołuje wojskowy komendant uzupełnień. Osoby, wspomniane w art. 142 ust. 1 pkt 2, przeznacza do
służby komendant formacji OC lub kierownik jednostki organizacyjnej, a na stanowisko
komendanta formacji – pracodawca bądź wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem opinii lekarza. Powołanie do zasadniczej służby w OC następuje na podstawie karty powołania.
Należy wspomnieć, że na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z 21 listopada 1967 r., w ramach obowiązku służby wojskowej osoby podlegające kwalifikacji wojskowej – zamiast
do ZSW – mogą być przeznaczone do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia w OC.
Jednakże zasadnicza służba lub szkolenie w OC w czasie pokoju są odbywane wyłącznie
w czasie trwania obowiązku ZSW oraz przeszkolenia wojskowego. Jak już wcześniej zasygnalizowano, od 2010 r. ZSW uległa zawieszeniu, a wraz z nią obowiązek służby w OC.
Pomimo zawieszenia obowiązku służby w OC, zgodnie z §3 Wytycznych Szefa Obrony
Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, obowiązkowi szkoleń, oprócz organów odpowiedzialnych za realizację zadań OC na poziomie województwa, powiatu i gminy, podlega
na szczeblu gminnym ludność niezorganizowana [Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z 11 stycznia 2016 r.]. Dokument generalnie zapewnia o realizacji obowiązku szkoleń ludności, jednakże enigmatyczne sformułowanie „ludność niezorganizowana” może powodować problemy interpretacyjne.

Stosunek Polaków do kwestii bezpieczeństwa i obronności
Problematyka bezpieczeństwa i obronności od zawsze stanowiła istotny przedmiot w debacie politycznej i społecznej, kreując poniekąd poziom bezpieczeństwa, zarówno w sensie subiektywnym, jak i obiektywnym. Wraz z pojawiającymi się nowymi rodzajami zagrożeń, wymuszającymi niejako redefinicję pojęcia bezpieczeństwa, nastąpiła również zmiana
mentalna społeczeństw. Obywatele, chcąc zapewnić sobie i swoim bliskim odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zrozumieli, że w obliczu zagrożeń XXI w. nie istnieją idealne sposoby
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i środki zagwarantowania bezpieczeństwa państwa. Współczesne środowisko bezpieczeństwa (a raczej jego deficyt) wpłynęło na ewolucję stosunku społeczeństw do zagadnień
bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Wspomniane uwarunkowania stały się kluczową przesłanką do przeprowadzenia
przez autorkę badań sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza anonimowej ankiety. W badaniu, które miało miejsce w okresie od 6 do 29 maja 2017 r., udział wzięło 163
respondentów1. Największą grupę badanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym
21–30 lat (53%). Kolejne grupy prezentowały się w następujący sposób: do 20 roku życia (2%), w wieku 31–40 lat (25%), 41–50 lat (11%), 51–60 lat (3%), powyżej 60 roku życia
(6%). Wśród respondentów 57% stanowiły kobiety, a 43% mężczyźni. Najwięcej ankietowanych zamieszkiwało wieś (51%). Pozostali badani jako miejsce zamieszkania wskazali
miasto do 100 tys. mieszkańców (29%) i miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (20%).
Ponad połowa respondentów (58%) posiadała wykształcenie wyższe. Wykształceniem
średnim legitymowało się 22% badanych, zasadniczym zawodowym – 2%, podstawowym – 1%, natomiast w trakcie studiów było 17% ankietowanych.
Autorka, chcąc wprowadzić respondentów do badania, w pierwszej kolejności zadała pytanie dotyczące poziomu bezpieczeństwa Polski (zob. wykres 1).
Wykres 1. Czy Pana/Pani zdaniem Polska jest państwem bezpiecznym?

Odpowiedzi: 162 (99%)

Pominięć: 1 (1%)

Źródło: opracowanie własne.

1
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Ponad połowa respondentów – 56% (91 os.) uznała Polskę za państwo bezpieczne.
Odmiennego zdania było 17% badanych (28 os.), aż 27% (43 os.) miało problem z oceną.
Spośród 163 ankietowanych 1 osoba pominęła to pytanie, nie wybierając żadnej z zaproponowanych odpowiedzi.
Kontynuując rozważania na temat bezpieczeństwa RP, postawiono pytanie o ewentualne obawy dotyczące ataku na Polskę ze strony innego państwa (zob. wykres 2).
Wykres 2. Czy obawia się Pan/Pani ataku na Polskę ze strony innego państwa?

Odpowiedzi: 162 (99%)

Pominięć: 1 (1%)

Źródło: opracowanie własne.

Pytanie pierwsze udowodniło, że ponad połowa badanych (56%) uważa, że Polska
jest krajem bezpiecznym, niemniej jednak 44% wyraża mniejsze lub większe obawy co
do potencjalnego ataku na Polskę ze strony innego państwa (8% – 13 os. bardzo się tego
obawia; 36% – 59 os. obawia się tego, ale nie tak bardzo). Natomiast 47% ankietowanych
nie obawia się ataku na RP (10% – 17 os. w ogóle się nie obawia; 37% – 60 os. raczej się
nie obawia). Tylko jeden respondent przyznał, że ta kwestia nie jest przedmiotem jego
zainteresowań. Spośród 163 ankietowanych 1 osoba pominęła to pytanie, nie udzielając
żadnej z zaproponowanych odpowiedzi.
Pomimo że generalnie respondenci nie wyrażają obawy w kwestii ataku na Polskę
ze strony innego państwa, deklarują, że w razie zaistnienia takiej sytuacji byliby skłonni
wziąć udział w walce, angażując się w działania organizacji wojskowych, paramilitarnych
etc. (zob. wykres 3).
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Wykres 3. Gdyby Polska stała się obiektem ataku ze strony innego państwa, czy
wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział w walce, angażując się w działania organizacji
wojskowych, paramilitarnych, sanitarnych itp.?

Odpowiedzi: 161 (99%)

Pominięć: 2 (1%)

Źródło: opracowanie własne.

Łącznie 64% ankietowanych wyraziło aprobatę wobec partycypacji w różnych organizacjach na rzecz walki z wrogiem (34% – 54 os. zdecydowanie tak; 30% – 49 os. raczej tak). Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 17% respondentów (7% – 11 os. zdecydowanie nie;
10% – 16 os. raczej nie). Niezdecydowanych było aż 19% (31 os.). Spośród 163 ankietowanych
2 osoby pominęły to pytanie, nie udzielając żadnej z zaproponowanych odpowiedzi.
Paradoksalnie, pomimo deklaracji o czynnym udziale w walce ankietowani w razie zbrojnej
napaści na Polskę w pierwszej kolejności jednak zabezpieczyliby siebie i swoich bliskich (60%),
16% badanych zapewniło o włączeniu się do organizacji wojskowych, 10% szukałoby schronienia w bezpiecznym miejscu na terenie Polski, natomiast 9% poza granicami. W związku z tym,
że pytanie miało charakter półotwarty, pojawiły się także następujące odpowiedzi: „ucieczka
z kraju”, „zabezpieczenie bliskich poza granicami kraju, następnie „zaangażowanie w działalność na rzecz obrony państwa”, „stawiennictwo w JW, w której mam przydział kryzysowy”.
Respondenci zapytani o dobra, które byliby w stanie poświęcić dla ojczyzny, najczęściej wskazywali na pieniądze (54% – 84 os.) (zob. wykres 4). To pytanie wielokrotnego
wyboru sprawiło respondentom największy kłopot, o czym świadczy fakt, że spośród
163 ankietowanych aż 6 osób pominęło pytanie, nie udzielając żadnej odpowiedzi.
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Wykres 4. Jakie dobra byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić w obronie ojczyzny?

Odpowiedzi: 157 (96%)

Pominięć: 6 (4%)

Źródło: opracowanie własne.

Na drugim miejscu wśród dóbr, z których respondenci byliby gotowi zrezygnować,
wskazywano pracę (52% – 81 os.). Na trzecim miejscu znalazło się życie (aż 32% – 50 os.),
następnie dom/mieszkanie (28% – 44 os.), zdrowie (24% – 37 os.), zdrowie i/lub życie bliskich (2% – 3 os.). Pytanie miało jednocześnie charakter półotwarty, w związku z czym 7
osób udzieliło odpowiedzi spoza przedstawionej listy propozycji. Aż 5 ze wspomnianych
7 osób uznało, że nie poświęciłoby dla ojczyzny nic. Jeden respondent uznał, że „wszystko zależy od okoliczności zaistniałego konfliktu”. Natomiast jeden z ankietowanych jako
dobro, które mógłby poświęcić, wskazał, zapewne sarkastycznie, jedynie swój czas wolny.
Kolejne pytania dotyczyły w sposób bezpośredni stosunku do przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej oraz zagadnień związanych ze służbą w OC. Respondenci
zostali zapytani o pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Aż 62% (101
os.) poparło postulat (zob. wykres 5).

81

Julia Anna Gawęcka

Wykres 5. Jaki jest Pana/Pani stosunek do przywrócenia obowiązkowej służby
wojskowej?

Odpowiedzi: 162 (99%)

Pominięć: 1 (1%)

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast przeciwnikami przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej było 19%
respondentów, tyle samo było niezdecydowanych (19%). Spośród 163 ankietowanych
1 osoba pominęła to pytanie, nie udzielając żadnej z zaproponowanych odpowiedzi.
Nieco inaczej kształtowała się wiedza teoretyczna i praktyczna na temat służby w OC
(zob. wykres 6).
Wykres 6. Czy kiedykolwiek odbył/odbyła Pan/Pani służbę w OC?

Odpowiedzi: 162 (99%)
Źródło: opracowanie własne.
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Pomimo że 84% ankietowanych (136 os.) zadeklarowało, że słyszało o służbie w OC, to
aż 94% (153 os.) nigdy jej nie odbyło, co ewidentnie potwierdza, że OC de facto nie istnieje.
Syntezując wyniki sondażu, należy zaznaczyć, że odpowiedzi na niektóre pytania zostały pominięte przez respondentów. Może to świadczyć o braku zainteresowania badanej
grupy kwestiami ujętymi w ankiecie, braku należytej wiedzy bądź też o znacznym stopniu
problematyczności pytań, które w opinii ankietowanych mogły generować bariery natury
moralnej lub politycznej. Niewykluczone również, że osoby, które pominęły wybrane pytania, zrobiły to przypadkowo lub w sposób zamierzony, chcąc zamanifestować swoje niezadowolenie wobec treści ujętych w ankiecie. Autorka pokusiła się o takie przypuszczenie,
mając na uwadze, że link z adresem ankiety, zamieszczony w mediach społecznościowych,
spotkał się z licznymi bezpodstawnymi komentarzami negatywnymi na temat sensu badania i możliwości wykorzystania wyników do celów innych niż naukowe.

Uwagi końcowe
Podsumowując rozważania na temat podjęty w tytule artykułu, autorka sformułowała
trzy istotne spostrzeżenia.
Po pierwsze, wydaje się, że XXI wiek, niosąc wachlarz możliwości rozwoju ułatwiających poniekąd egzystencję, wypaczył rozumienie podstawowych pojęć, takich jak
patriotyzm i ojczyzna. Wartości do tej pory traktowane jako fundamenty postawy obywatelskiej, stały się przeżytkiem. Coraz częściej daje się zaobserwować, że obywatele nie
identyfikują się z państwem, w którym żyją. Oczekują od władz zagwarantowania bezpieczeństwa, nie oferując żadnej wartości dodanej. Może to prowadzić do przyjmowania postaw roszczeniowych wobec państwa i postaw biernych w przypadku zaistnienia
konieczności obrony ojczyzny.
Po drugie, jak wynika z sondażu autorki, mimo że ponad połowa ankietowanych
(54%) zadeklarowała znajomość obowiązków obywatela w zakresie obrony państwa,
określonych przepisami ustawy z 1967 r., większość respondentów nie pełniła nigdy
służby w OC (94%). Owa znajomość powinności obywatela względem ojczyzny jest
odwrotnie proporcjonalna do chęci wzięcia czynnego udziału w walce w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz do konieczności rezygnacji z określonych dóbr na
rzecz ojczyzny. Zatem, świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązków obrony RP
nie gwarantuje pełnej zgody obywateli na ich wypełnianie. Dlatego też uniezależnienie
obowiązku służby w OC od zasadniczej służby wojskowej może stać się sposobnością do
zaznajomienia obywateli z koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za losy ojczyzny oraz potrzebą przeprowadzania szkoleń i warsztatów w zakresie ochrony ludności
i radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych.
83

Julia Anna Gawęcka

Po trzecie, służba w OC, podobnie zresztą jak cała organizacja OC w Polsce, stanowią
przykład systemu, który funkcjonuje wyłącznie w teorii. Niedoinwestowana OC, opierająca się na przestarzałych i chaotycznych przepisach prawnych, bez określonego jednoznacznie modelu funkcjonowania, stała się nieefektywnym i niedocenionym narzędziem ochrony ludności. Służba w OC, polegająca m.in. na edukacji dla bezpieczeństwa
i szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony ludności, jest niestety fikcją. Być może
twórcom ustawy z 21 listopada 1967 r. przyświecał słuszny cel (w II połowie XX w. OC
w Polsce faktycznie realizowała swoje zadania), niestety pomysłodawcy kolejnych nowelizacji nie potrafili dostosować przepisów ustawy do zmieniającej się rzeczywistości.
Ponadto skorelowanie obowiązku służby w OC z obowiązkiem ZSW jest zabiegiem nieprzemyślanym i nietrafionym. Uzależnienie trwania obowiązku służby w OC od odbycia
ZSW, w sytuacji czasowego zawieszenia tej drugiej, uniemożliwia realizację istotnych
zadań nałożonych na OC przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Co więcej,
skoro OC nie leży w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), a Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji2, to bezzasadne jest uzależnianie obowiązku służby w OC
od ZSW. Niezrozumiałe wydaje się bazowanie na Siłach Zbrojnych RP (SZ RP) w sytuacji,
gdy OC jest niezależnym od MON i SZ RP elementem systemu ochrony ludności.
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Ochrona przeciwpowodziowa Polski w latach 2007–2016
Flood Protection of Poland in the Years 2007–2016
Abstract: The article refers to the issue of flood protection in Poland in 2007–2016 and
the current level of flood risk in the country. The most important definitions (flood, flood
protection) and the largest floods (1813, 1997, 2010) that affected Poland were quoted.
The subject of flood protection programs was discussed (Program for the Oder 2006, The Upper Vistula River Basin Flood Protection Program, Odra-Vistula Flood Management Project), in
terms of their implementation and financing methods. The location of retention reservoirs
with a total capacity at maximum damming above 90 [hm3] has been indicated. The flood
risk assessment was carried out (RCB method), which indicated that a high flood risk occurs
in the voivodships of southern, western and northern Poland. A small risk occurs in voivodships in the area with a small number of watercourses (Świętokrzyskie, Lublin).
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Wstęp
Powodzie są jednym z zagrożeń naturalnych. Występują na całym świecie, głównie w pobliżu dużych rzek. Coraz częściej zdarza się jednak, że powódź dotyka tereny zurbanizowane, nawet jeżeli nie leżą one na obszarze zalewowym. Straty powodowane przez
wezbrania są bardzo duże, sięgające nawet kilku miliardów złotych.
Z punktu widzenia problemu badawczego niniejszego artykułu najważniejszym
pojęciem jest powódź. Wedle ustawy [Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., art. 16, pkt 43] za
powódź uznaje się czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach
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kanalizacyjnych. Natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [IMGW 2012, s. 6]
definiuje powódź jako wezbranie powodujące straty gospodarcze. Jest ono rozpatrywane w kategoriach społecznych, moralnych, ekonomicznych i środowiskowych. Powoduje zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz dezorganizację ich normalnego bytowania, a także straty materialne w postaci niszczenia domów, dróg, upraw, skażenia wody i terenu.
Ważnym terminem jest również „ochrona przeciwpowodziowa”, którą można zdefiniować jako zespół środków technicznych i pozatechnicznych zapobiegających powodziom lub ograniczających ich rozmiary i skutki [Encyklopedia PWN 2018]. Rozwijając
powyższą definicję, można stwierdzić, że ochrona powodziowa jest to działalność organów państwowych mająca na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi oraz jej
skutków, wykorzystująca dostępne siły i środki. Za dostępne siły i środki należy uznać
istniejące budowle przeciwpowodziowe (poldery, zbiorniki retencyjne, zbiorniki suche,
kanały ulgi, wały przeciwpowodziowe), działalność edukacyjną i informacyjną (ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, zasady postępowania podczas powodzi, zasady ewakuacji) oraz tworzenie map ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie programów przeciwpowodziowych i poniesionych na nie kosztów, jak również zaprezentowanie obecnego stopnia
zagrożenia powodziowego w Polsce. Weryfikacji zostanie poddana hipoteza, że pomimo znacznych nakładów finansowych stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego
jest niewystarczający. Przedział czasowy badań został ograniczony do lat 2007–2016.
Rok 2007 jako cezura początkowa został przyjęty z powodu wejścia w życie tzw. Dyrektywy Powodziowej [Dyrektywa 2007/60/WE, art. 2, pkt 1]. Z uwagi na dostępność
danych rok 2016 został uznany za datę graniczną prowadzonych badań.
Cel badań zrealizowano, wykorzystując analizę dokumentów oraz danych statystycznych dostępnych dla problemu badawczego. W celu wyznaczenia stopnia zagrożenia powodziowego skorzystano z metody oceny ryzyka [RCB 2010, ss. 14–18]. Wyniki
przeprowadzonych analiz pozwoliły na przedstawienie wniosków końcowych.

Największe powodzie w Polsce
Powodzie na ziemiach Polskich występowały od dawna. Pierwsze, udokumentowane
przez Jana Długosza, wezbranie miało miejsce w 988 roku. Za jedną z najbardziej katastrofalnych i rozległych powodzi uznaje się wydarzenia z 1813 roku. Wówczas woda
pokryła teren górnej i środkowej Wisły, Dunajec, górną i środkową Odrę, a także terytorium Niemiec, Węgier oraz Czech. Powódź ta zniszczyła miasta, mosty i przyczyniła się do
załamania kampanii napoleońskiej na Śląsku.
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Szczególnie istotnym wydarzeniem była powódź w 1997 roku, nazwana „powodzią
stulecia”. Na skutek intensywnych opadów deszczu doszło do nasycenia gruntu wodą,
a w konsekwencji do zmniejszenia zdolności retencyjnej zlewni i wystąpienia rzek z koryt. Powódź objęła głównie obszar dorzecza górnej Odry wraz z Kotliną Kłodzką oraz
dorzecza górnej Wisły. Katastrofa dotknęła Polskę, Czechy, Niemcy, Słowację i Austrię.
W Polsce najbardziej ucierpiało województwo dolnośląskie i Wrocław. Śmierć poniosło
114 osób, z czego 56 w Polsce. Straty w dorzeczu Wisły wyniosły blisko 2,1 mld zł, a w dorzeczu Odry ok. 5,8 mld zł.
Powodzią o sporym znaczeniu była powódź miejska (intensywne opady deszczu na
obszarach zurbanizowanych), która miała miejsce 9 lipca 2001 roku w Gdańsku. Wezbranie, trwające kilka godzin, zatopiło część miasta i wyrządziło straty sięgające ok. 200 mln zł
[Jarzębińska 2006, ss. 16–33].
Ostatnią większą powodzią było wezbranie w 2010 roku. Stosunkowo długo utrzymująca się pokrywa śnieżna (która zasiliła wody powierzchniowe i podziemne) przyczyniła
się do niewielkiej retencji gruntowej, podczas intensywnych opadów deszczu w maju, co
spowodowało powódź. Zalane zostały kraje Europy Środkowej. Na skutek powodzi śmierć
w Polsce poniosło 25 osób, a straty oszacowano na 2,9 mld EUR [IMGW 2011].

Programy przeciwpowodziowe
Program dla Odry – 2006 (PDO 2006)
Pierwszym programem mającym zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe był
Program dla Odry – 2006. Powstał on w 2001 roku w odpowiedzi na oczekiwania obywateli po powodzi tysiąclecia. Zakładał realizację zadań (do 2016 roku) dotyczących zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrony
środowiska przyrodniczego i czystości wód, usunięcia szkód powodziowych, prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów, zwiększenia
lesistości, utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej oraz energetycznego wykorzystania
rzek [Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r., art. 2]. Wytypowano dwa kluczowe zadania, tj. budowę zbiornika Racibórz, a także modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
[NIK 2017, s. 6]. Program obejmował województwa dorzecza Odry: śląskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie.
Źródłem finansowania były: budżet państwa (10,67%), NFOŚiGW i WFOŚiGW (21,16%),
kredyty od instytucji finansowych (20,58%), fundusze Unii Europejskiej (30,22%) oraz
inne (17,38%). Całkowita kwota finansowania nie mogła być większa niż 9 048 960 386
zł, z czego 5 561 591 582 zł z budżetu państwa [Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu
dla Odry – 2006 (2012), ss. 6-7]. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w 2007 roku wskazywała na
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zbyt niski stopień zaangażowania finansowego w stosunku do jego realizacji oraz brak
planów i harmonogramów realizacji zadań programu. Program nie został również rzetelnie przygotowany, a realizacja nie przebiegała terminowo. Z kolei w raporcie z 2012 roku
NIK informował, że zadania z projektu mogły jedynie miejscowo przyczynić się do ograniczenia start powodziowych. W porównaniu do poprzedniej kontroli nie nastąpił wyraźny
postęp w jego realizacji. Nie rozpoczęto kluczowych prac, np. budowy zbiornika Racibórz
i modernizacji WWW [NIK 2013]. Ze względu na obowiązek wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej 28 listopada 2014 roku
uchylono ustawę i porzucono projekt [Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.].
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (POGW)
Program ustanowiony został w drodze uchwały z dnia 9 sierpnia 2011 roku. Docelowo
realizowany miał być w latach 2011–2030, a łączne nakłady miały wynosić ok. 13 mld zł.
Dorzecze Górnej Wisły obejmuje obszarem pięć województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie i lubelskie. Określono osiowe zadania, do których zaliczono:
(I) zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny górnej Wisły, (II) zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców oraz (III)
obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym [Uchwała nr 151/2011
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r.]. Łączna liczba zadań wynosiła 106 projektów
cząstkowych, z rozwiązaniami wariantowymi (oś I), 42 projekty cząstkowe, z rozwiązaniami wariantowymi (oś II) i 533 projekty cząstkowe, z rozwiązaniami wariantowymi (oś III).
Prace były podzielone na dwa okresy: 2011–2020 i 2020–2030, co wynikało z finansowania przez Unię Europejską i prawidłowego przygotowania zadań. Do 31 grudnia 2015 r.
zrealizowano 162 zadania (84% planu pierwotnego), z czego:
–– 33 (77% planu pierwotnego) projekty koncepcyjne: opracowanie m.in. analiz zagrożenia powodziowego i efektywności zbiorników wodnych, API, metod zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinach rzek;
–– 58 (84% planu pierwotnego) projektów dokumentacyjnych: budowa, odbudowa
i remont urządzeń wodnych;
–– 29 (88% planu pierwotnego) projektów dokumentacyjno-wykonawczych: dla inwestycji dotyczących obudowy i zabudowy koryt cieków wodnych, przebudowy wałów
przeciwpowodziowych;
–– 42 (88% planu pierwotnego) projekty wykonawcze: budowa nowych wałów przeciwpowodziowych, modernizacja obwałowań i bulwarów, rozbudowa pompowni, zabezpieczenie brzegów i den potoków, odbudowa koryt cieków.
Źródłami finansowania powyższych zadań były: rezerwa celowa budżetu państwa (189 169,4 tys. zł), środki UE (11 198,4 tys. zł), NFOŚiGW (97 927,5 tys. zł), WFOŚiGW
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(2 729,6 tys. zł) i budżety jednostek samorządu terytorialnego (12 624,2 tys. zł). Według
NIK efekty funkcjonowania programu są nikłe. Poprawiono jedynie 0,4% przepustowości koryt rzecznych, zmodernizowano tylko 2 z 29 obiektów piętrzących wodę, sporządzono 22 projekty dotyczące poprawy przepustowości koryta rzeki i nie wykonano
map zagrożenia powodziowego. Nie zrealizowano zadań, które zapewniłyby skuteczną
ochronę przeciwpowodziową (budowa zbiorników suchych, budowa polderów na obszarach rolniczych, kanały ulgi, pogłębienie koryta, melioracja, system prognozowania
i ostrzegania powodziowego) [NIK 2015, ss. 19–32]. Decyzją Rady Ministrów od 1 września 2014 roku program nie jest realizowany. Możliwe jest dokończenie zadań rozpoczętych i nieukończonych, zamieszczonych w uchwale uchylającej [KPMR 2014].
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO)
Projekt został zapoczątkowany 11 maja 2007 roku w wyniku Umowy Pożyczki 7436 PL z Bankiem Światowym i Umowy Kredytu 1535 z Bankiem Rozwoju Rady Europy [NIK 2017, s. 6].
Celem projektu jest poprawa ochrony przed powodzią terenów od Raciborza do Wrocławia.
PODPO składa się z czterech komponentów, takich jak [Biuro koordynacji POPDOW 2017]:
–– A: budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu;
–– B: modernizacja WWW;
–– C: poprawa osłony przeciwpowodziowej, monitorowanie i ocena, nadzór nad planem zarządzania środowiskiem i planem przesiedleń;
–– D: zarządzanie projektem, pomoc techniczna i szkolenia.
Realizacja projektu nie przebiega prawidłowo. W latach 2007-2013 stopień wykonywania założonych zadań był niewielki. W latach 2014–2015 zakończono 10 z 16 zawartych
kontraktów (m.in. przebudowanie lub wybudowanie 60 km wałów przeciwpowodziowych
i 14 przepustów wałowych, udrożnienie koryta starej Odry, przebudowanie Jazu Wrocław
I). Największym przedsięwzięciem jest komponent A. Pierwotnie zbiornik Racibórz miał
być oddany do użytku w 2014 roku. Z uwagi na błędy w wykonawstwie (niezgodne z projektem), niestosowanie się do wykonania poprawek i uchylanie od wykonywania dalszych
prac przez wykonawcę w 2016 roku odstąpiono od kontraktu. Pod koniec 2017 roku wybrano nowego wykonawcę, który ma ukończyć budowę do 2020 roku. Wydatki na realizację
Projektu stale się zmieniały, podobnie jak termin jego ukończenia. W 2016 roku dokonano
zaktualizowania wydatków, które mają wynieść 727,23 mln EUR. Początkowo zakończenie
projektu było planowane na 31 maja 2014 r, następnie 31 grudnia 2017 r., a z uwagi na
dalsze opóźnienia w budowie zbiornika Racibórz na datę kończącą wyznaczono 2020 r.
[NIK 2017, ss. 6–7, 11, 19–20]. Poniżej (wykres 1) zauważyć można zmianę w źródłach finansowania projektu. Największa różnica zauważalna jest w przypadku nakładów z budżetu
państwa, co jest konsekwencją zmniejszenia finansowania z pozostałych źródeł.
91

Natalia Gołąb

Wykres 1. Źródła finansowania Projektu OPDO (pierwotne i zaktualizowane) [%]

Gdzie: UE – Unia Europejska, BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy, BŚ – Bank Światowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [NIK 2017, s. 7].

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW)
Projekt został przygotowany w ramach POPDO, jako jego kontynuacja, z poszerzeniem obszaru do dorzecza Wisły. Zainicjowany został Umową Pożyczki 8524 PL z Bankiem Światowym 10 września 2015 roku, a na datę zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono 15 grudnia
2023 r. Łączna kwota finansowania ma wynieść 1 202 mln EUR [NIK 2017, s. 10]. Projekt jest
finansowany z różnych źródeł, co prześledzić można na wykresie poniżej (wykres 2). Najmniej
środków przeznaczy NFOSiGW (50 mln EUR), a najwięcej Bank Światowy (460 mln EUR).

Wykres 2. Źródła finansowania Projektu OPDOW [%]

Gdzie: NFOSiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, UE – Unia Europejska,
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy, BŚ – Bank Światowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [NIK 2017, s. 9].

Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz
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wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi.
Program składa się z pięciu komponentów, takich jak: ochrona przed powodzią środkowej i dolnej Odry, ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, ochrona przed powodzią
górnej Wisły, wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, zarządzanie projektem i opracowanie dalszych studiów [Biuro Koordynacji POPDOW 2015,
ss. 18, 21]. Wyznaczono 39 zadań, z czego 23 to zadania inwestycyjne służące poprawie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 6 dotyczy wzmocnienia instytucjonalnego
i modernizacji systemu prognozowania, a 10 jest związanych z zarządzaniem projektem.
Realizacja projektu nie przebiega prawidłowo. W maju 2017 roku 24 zadania miały przesuniętą końcową datę realizacji. W niektórych zadaniach (rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie) czas ten został wydłużony nawet do 24 miesięcy.
Opóźnienia wynikają ze zmian koncepcyjnych, procedur administracyjnych oraz braku
porozumienia władz centralnych w zakresie celu projektu. Do sierpnia 2017 roku zawarto łącznie 11 umów na 7 zadań [NIK 2017, ss. 15–16, 43].
Każdy z przytoczonych projektów cechuje się znacznymi nakładami finansowymi. Zestawiając kwoty realizowanych projektów (wykres 3), zauważyć można, że
najdroższe były te projekty, które przedwcześnie anulowano i których realizacja nie
przyniosła spodziewanych rezultatów (PDO 2006, POGW). W przypadku pozostałych
projektów (POPDO, POPDOW) nakłady finansowe mogą ulec zmianie, gdyż ich realizacja ciągle trwa.

Wykres 3. Zestawienie nakładów finansowych na projekty ochrony
przeciwpowodziowej [mln zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie [NIK 2017, ss. 6–9].
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Zbiorniki retencyjne w ochronie przeciwpowodziowej
W ochronie przeciwpowodziowej wykorzystuje się metody techniczne i nietechniczne. Do
środków technicznych zalicza się budowle hydrotechniczne mające wpływ na wielkość
wezbrań, kształtujące falę powodziową i czas jej trwania. Można tu wyróżnić budowle
hydrotechniczne: zbiorniki retencyjne, zbiorniki suche, zbiorniki wyrównawcze, zbiorniki
przepływowe, poldery, kanały ulgi czy wały przeciwpowodziowe. Natomiast do środków
nietechnicznych można zaliczyć: plan zabudowy terenów nadrzecznych, mapy ryzyka powodziowego, system wczesnego ostrzegania, edukację, system ewakuacji ludności.
Jednym z najistotniejszych środków przeciwpowodziowych są zbiorniki retencyjne.
Ich podstawowym zadaniem jest gromadzenie wody, a dodatkowo umożliwianie regulacji jej odpływu. Owa regulacja ma fundamentalne znaczenie w przypadku wystąpienia
fali wezbraniowej. Według S. Mackiewicza [2006, s. 225] można wyróżnić pięć metod
sterowania odpływem fali powodziowej ze zbiornika: przelew swobodny, odpływ ze
stałą objętością, stały odpływ, zmniejszenie odpływu przed kulminacją i wyprzedzające
zwiększenie odpływu. Determinantem wyboru metody jest w głównej mierze charakterystyka zlewni, kształt hydrogramu fali, eksploatacja innych zbiorników w zlewni, dostępność systemu prognozowania, a także czas dopływu fali i czas ostrzegania.
Z danych [GUS 2017, ss. 101–103] wynika, że w Polsce istnieje ponad sto sztucznych
zbiorników wodnych. Pojemność całkowita przy maksymalnym piętrzeniu rezerwuarów
wynosi od 1,4 hm3 (Smardzew) do 472,4 hm3 (Solina). Wysokość piętrzenia w zależności
od zbiornika jest różna. Jeziorem o najmniejszej wysokości piętrzenia są Pławniowice
(2,2 m), a o największej – Solina (60 m). Natomiast najstarszym czynnym zbiornikiem są
Paprocany (1870 r.) na rzece Gostynka w województwie śląskim.
Największe zbiorniki retencyjne znajdują się w południowej części kraju. Ich lokalizacja nie
jest przypadkowa. Ze względu na ukształtowanie terenu (różnice w wysokości terenu, liczne cieki wodne) istnieje możliwość zlokalizowania zapory, a tym samym ochronienia przed powodzią
niżej położonych terenów. Poniżej (tabela 2, rysunek 2) przedstawiono zbiorniki wodne o pojemności całkowitej przy maksymalnym piętrzeniu powyżej 90 hm3 oraz ich dane szczegółowe.
Tabela 1. Zbiorniki wodne o pojemności całkowitej przy maksymalnym piętrzeniu
powyżej 90 h
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Zbiornik wodny

Rzeka

Rok
uruchomienia

Pojemność całkowita przy
maksymalnym piętrzeniu
[hm3]

Wysokość
piętrzenia
[m]

Solina

San

1968

472,2

60

Włocławek

Wisła

1970

453,6

12,7
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Zbiornik wodny

Rzeka

Rok
uruchomienia

Pojemność całkowita przy
maksymalnym piętrzeniu
[hm3]

Wysokość
piętrzenia
[m]

CzorsztynNiedzica

Dunajec

1997

231,9

54,5

Jeziorsko

Warta

1986

202

11,5

Goczałkowice

Mała Wisła

1956

161,3

13

Rożnów

Dunajec

1942

159,3

31,5

Dobczyce

Raba

1986

141,7

27,9

Otmuchów

Nysa Kłodzka

1933

130,5

18,4

Nysa

Nysa Kłodzka

1971

124,7

13,3

Turawa

Mała Panew

1938/1948

106,2

13,6

Tresna

Soła

1967

96,1

23,8

Dębe

Narew

1963

96

11,2

Dzierżno Duże

Kłodnica

1964

94

11,2

Źródło: GUS 2017, s. 101.

Rysunek 1. Rozmieszczenie zbiorników retencyjnych o pojemności całkowitej przy
maksymalnym piętrzeniu powyżej 90 [hm3]

Źródło: opracowanie własne.
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Zagrożenie powodziowe w Polsce
Na podstawie dostępnych danych (mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka
powodziowego) [ISOK 2018] oraz wiedzy powszechnej dokonano oceny ryzyka z wykorzystaniem metody RCB [2010, ss. 14–18]. Poniżej (tabela 2) przedstawiono szczegółowe
wyniki cząstkowe oceny ryzyka, na podstawie których sporządzono mapę zagrożenia
powodziowego kraju (rysunek 2).

Tabela 2. Ocena ryzyka zagrożenia powodziowego według metody RCB
Województwo

P

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

4
3
2
4
3
4
3
4
4
3
4
4
2
3
3
4

Skutek w ramach kategorii
Z
M
S
D
D
D
B
C
C
B
B
C
D
D
D
B
C
C
D
D
D
B
C
C
D
D
D
D
C
D
B
C
C
D
C
D
D
C
D
B
B
C
B
C
C
B
C
C
D
C
D

Skutek

Ryzyko

4D
3C
2B
4D
3C
4D
3C
4D
4D
3C
4D
4D
2B
2B
3C
4D

Duże
Średnie
Małe
Duże
Średnie
Duże
Średnie
Duże
Duże
Średnie
Duże
Duże
Małe
Średnie
Średnie
Duże

Gdzie: P – prawdopodobieństwo; Z – życie i zdrowie; M – mienie w raz z infrastrukturą; S – środowisko;
B – małe; C – średnie; D – duże;
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Mapa ryzyka zagrożenia powodziowego według województw

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej oceny ryzyka wynika, że aż w ośmiu województwach ryzyko wystąpienia powodzi oraz jej skutków jest duże. Są to województwa, na terenie których występuje
wiele cieków wodnych. Niejednokrotnie cieki te przepływają przez miejsca zurbanizowane,
gdzie retencja powierzchniowa i glebowa w obszarze zlewni jest niewielka. W przypadku
sześciu województw (centralna i północno-wschodnia Polska) ryzyko powodzi jest średnie.
Wynika to z faktu, że obszary zalewowe są niewielkie, a częstotliwość wystąpienia powodzi
jest rzadsza niż w przypadku województw o dużym ryzyku. Najmniejsze ryzyko powodzi
dotyczy województwa świętokrzyskiego oraz lubelskiego. W województwach tych występuje niewielka liczba rzek, a co za tym idzie, prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrania
jest niewielkie, jednakże możliwe (głównie chodzi tu o powodzie miejskie).

Podsumowanie
Żaden z programów przeciwpowodziowych nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dwa
programy (Program dla Odry – 2006, Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły) zostały anulowane przed terminem ich planowanego ukończenia. Wynikało to
z faktu dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej. Pomimo czternastu lat trwania
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obu inwestycji i znacznych nakładów finansowych (ok. 22 mln zł) nie poprawiono bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Odry i Wisły, a największa inwestycja (budowa
zbiornika Racibórz) nie została ukończona. Kolejne programy (OPDO i OPDOW) są w trakcie
realizacji. Największym problemem jest zmiana terminów zakończenia inwestycji. W przypadku programu OPDO data końcowa zmieniana była dwukrotnie, co spowodowane było
problemami w budowie zbiornika Racibórz, który zgodnie z Programem dla Odry – 2006
miał być ukończony w 2014 r. Program OPDOW pomimo „odległego” terminu zakończenia
prac (2023 rok) posiada już znaczne opóźnienia. W przypadku niektórych zadań czas wydłużył się nawet o 24 miesiące. Nie są znane dokładne informacje o stopniu zaawansowania inwestycji, gdyż do tej pory zawierano głównie umowy inwestycyjne. Łączne nakłady
finansowe na programy (OPDO i OPDOW) wynoszą ok. 8,2 mln zł, aczkolwiek mogą one
ulec zmianie. Postawiona hipoteza została potwierdzona. Znaczne nakłady finansowe wynoszące ponad 30 mln zł nie przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa powodziowego.
Ponadto większość z tych środków należy zwrócić, gdyż zostały one pożyczone od instytucji zagranicznych (Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy).
Dokonana ocena ryzyka powodziowego ukazała, że powódź stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Dla połowy województw w Polsce
ocenione ryzyko jest duże, co jest konsekwencją niezrealizowanych zadań z programów
ochrony przeciwpowodziowej. W przypadku pozostałych województw ryzyko jest średnie lub małe, gdyż w województwach tych rzadziej występują powodzie oraz istnieje
mniejsza liczba cieków wodnych, które spowodować mogą wezbranie.
Warto zwrócić uwagę, że szereg zmian wprowadzonych w ustawie Prawo wodne,
która weszła w życie na początku 2018 r., ma na celu poprawienie ochrony przed powodzią. Najważniejsze jest wprowadzenie zmian w zakresie zabudowy terenów zagrożonych zalaniem. Zgodnie z ustawą Wody Polskie należy uwzględniać prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, a także obecne
zagospodarowanie terenu i jego przeznaczenie. Nowelizacja aktu prawnego wprowadza także obowiązek wydania decyzji administracyjnej, wedle której będzie możliwa,
lub też nie, zabudowa terenów zagrożonych powodzią [Wielgo 2018].
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Regionalne programy wsparcia modernizacji
infrastruktury lokalnych jednostek ochrony
przeciwpożarowej na przykładzie województwa
małopolskiego w latach 2011–2015
Regional Support Programs for the Modernization
of Infrastructure of Local Fire Protection Units Based
on the Example of the Małopolskie Voivodeship in 2011–2015
Abstract: The aim of the article is to present the issue of strengthening local fire safety by
means of regional funds to modernize the infrastructure of units performing tasks in the
field of fire protection. They present the modernization effects as a result of functioning in
the Małopolska region in the years 2011–2015. The scale of involvement of the region’s authorities in the process of modernizing the local fire infrastructure has significantly accelerated the process of reconstruction and expansion of the fixed assets of local fire protection
units. Without such support, this type of process would be long-lasting, especially in the
case of limited funds to this type of local authorities allocated from the budgets.
The effects of the article was achieved thanks to the access to provincial reporting documents of the Marshal’s Office in Krakow in the scope of implemented programs supporting
local investments in 2011–2015 as well as statistical data included in the Local Data Bank.
The collected materials confirmed the main thesis of the work on the special role of regional support in the progress of modernization of the local fire safety infrastructure in the
Małopolskie voivodship. They also showed that without their participation the level of local
support in the area of renovation and extension of local infrastructure of this type does not
satisfy the level of security needs of such units as volunteer fire brigades.
Key words: fire safety, volunteer fire brigades, regional funds, security infrastructure
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Wprowadzenie
Jednym z warunków koniecznych dla efektywnego funkcjonowania i reagowania lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, jakimi są ochotnicze straże pożarne (OSP),
obok wyposażania ich we właściwy sprzęt, jest też sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej służącej ich funkcjonowaniu. Nie jest to zadanie łatwe do realizacji. Bariera
finansowa niejednokrotnie okazuje się niemożliwa do samodzielnego pokonania przez
te jednostki, zwłaszcza przy wysokich kosztach pozyskania rzetelnych wykonawców projektów budowlanych. Mimo to proces modernizacji infrastruktury służącej jednostkom
OSP w ostatnich latach nabrał tempa. Obok starych, wciąż niedoinwestowanych, siedzib
działa już wiele dysponujących nie tylko profesjonalnym sprzętem ratowniczym, ale także solidną oraz nowoczesną bazą lokalową, która służy nie tylko ich działalności podstawowej, lecz stanowi również miejsce integracji lokalnych społeczności.
Wiele takich modernizacji nie byłoby możliwych nawet ze wsparciem oferowanym
przez władze gminne. Stworzenie regionalnych programów dofinansowania tego typu
projektów jest zatem rozwiązaniem trafnym oraz godnym pogłębionej analizy. Dają one
szansę wszystkim OSP danego województwa na dostęp do funduszy publicznych w konkurencyjnym konkursie projektów. Celem artykułu jest zatem podkreślenie roli takich
właśnie funduszy i programów regionalnych w umacnianiu bezpieczeństwa społeczności
lokalnych województwa małopolskiego w latach 2011–2015. Prezentuje on założenia najważniejszych z nich oraz ich finansowe i rzeczowe efekty. Informuje również o skali udzielonego wsparcia, a także jego beneficjentach w układzie przestrzennym. Wykorzystując
studium przypadku, przedstawiono również wybrane projekty inwestycyjne, które udało
się zrealizować jednostkom OSP ze współudziałem tego rodzaju funduszy. Cel artykułu został zrealizowany dzięki dostępowi do dokumentów dotyczących zasad udzielania dotacji
na projekty infrastrukturalne dla OSP, publikowanych corocznie przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Pomocne okazały się również dokumenty konkursowe programów oraz
wyniki konkursów projektów składanych przez jednostki OSP z terenu całego regionu.

Ochrona przeciwpożarowa na poziomie lokalnym
Ochrona przeciwpożarowa stanowi obok zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ważny segment działalności władz lokalnych. Najogólniej jest to stan, w ramach
którego powołane służby zapewniają ochronę życia oraz zdrowia obywateli i majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych [Pokruszyński 2012,
s. 168; Brzeziński 2009, ss. 40–42]. Według definicji zawartej w art. 1 Ustawy o ochronie
przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku [Dz. U z 1991 r. Nr 147, poz. 1229] legalna
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ochrona przeciwpożarowa polega na: „planowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na
celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub
innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu
się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnieniu sił i środków do ich zwalczania oraz prowadzeniu działań ratowniczych”.
Kluczową strukturą realizującą zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej również na szczeblu lokalnym jest funkcjonujący od początku lat 90. ubiegłego stulecia
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Tworzą go jednostki Państwowej Straży
Pożarnej, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowe formacje straży pożarnej
oraz ochotnicze straże pożarne [Gierszewski 2013, ss. 74–107].
Na terenie gminy funkcjonowanie KSRG koordynuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przez komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeśli został zatrudniony, lub przez komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych [Radkowski 2015, ss. 4–41].
W ramach gminnej ochrony przeciwpożarowej istotną rolę nie tylko w zakresie gaszenia
pożarów, ale także ratownictwa technicznego oraz ewakuacji poszkodowanych i prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych, również podczas powodzi i usuwania
skutków tych zdarzeń pełnią jednostki OSP, będące stowarzyszeniami i działające w oparciu
o przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 8 marca 1989 roku [Dz. U. 2017 r., poz. 210]. Obok
tej działalności jednostki OSP pełnią również istotną rolę w życiu kulturalnym społeczności
lokalnej. Tym samym ważna jest modernizacja obiektów użytkowanych przez te podmioty.

Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa w aktywności
władz lokalnych
Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnej, bez względu na obszar, w którym będzie
realizowana, jest trudne i złożone. Chodzi tu o jej stronę techniczną oraz spełnienie
wymogów projektowych i formalno-prawnych [Inwestycje infrastrukturalne… 2008,
ss. 2–3]. Co więcej, inwestycje infrastrukturalne służące zapewnieniu bądź umocnieniu
bezpieczeństwa lokalnego powinny służyć też rozwojowi gospodarczemu i społecznemu [Kozłowski 2012, s. 39] oraz korzyściom dla wspólnoty lokalnej [Czempas 2004, ss.
85–87]. Przy ich projektowaniu i realizacji konieczne jest także uwzględnianie kwestii
zrównoważonego rozwoju [Kozłowski 2015, s. 36]. Podobne funkcje spełniać powinny
zmodernizowane obiekty, wykorzystywane jako siedziby jednostek bezpieczeństwa
lokalnego, jakimi są OSP. Warto również pamiętać, że każda ingerencja wiążąca się
z budową, przebudową bądź rozbudową takich budynków powoduje wytworzenie
nowego środka trwałego o innej od bazowej wartości księgowej, która winna zostać
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ujęta w rocznym sprawozdaniu finansowym podmiotu, na rzecz którego wpisana jest
własność tej nieruchomości.
Aktywność inwestycyjna jednostek bezpieczeństwa lokalnego, jakimi są OSP, napotyka jednak na ograniczenia. Jako stowarzyszenia, lokalne grupy dyspozycyjne tego
rodzaju stanowią swoisty pomost pomiędzy trzecim sektorem a sferą publiczną. Dzięki temu mogą pozyskiwać środki publiczne na utrzymywanie swej gotowości bojowej
[Ochotnicze Straże Pożarne… 2013, s. 4]. Nie oznacza to jednak, że samorządy lokalne
chętnie partycypują w finansowaniu o wiele bardziej kosztownych modernizacji remiz
strażackich. Owszem, w ramach prowadzonej przez gminy polityki inwestycyjnej, rozumianej jako zestaw świadomych i długofalowych działań na rzecz umacniania stanu publicznych składników majątkowych [Jastrzębska 2005, s. 98], jednostki bezpieczeństwa
lokalnego otrzymują dofinansowanie na projekty modernizacyjne. Wysokość udzielanego wsparcia bywa jednak mocno ograniczona. Jest ono wówczas jedynie uzupełnieniem środków własnych tych jednostek, przeznaczonych decyzjami zarządów na cele
inwestycyjne. Gdy kondycja finansowa lokalnej jednostki OSP okazuje się dobra dzięki
prowadzonym przez jej władze zbiórkom wśród społeczności lokalnej, bądź dodatkowej
działalności usługowej prowadzonej z wykorzystaniem budynków strażackich, rosną
szanse nie tylko na utrzymanie użytkowanej przez OSP infrastruktury w stanie niepogorszonym, ale nawet jej modernizację. Gorzej jednak, gdy władze jednostek działań takich
podjąć nie mogą, świadome zbyt wysokich kosztów koniecznej modernizacji w stosunku do możliwości finansowych małej miejscowości bądź wioski, gdzie stacjonują.
Pod uwagę należy wziąć również sytuacje, kiedy władze lokalne, z rezerwą patrząc
na inwestycje w majątek trwały, prawnie należący do stowarzyszenia, jakim jest OSP,
ulegną pokusie traktowania kwestii jego modernizacji jako drugorzędnej z punktu widzenia potrzeb lokalnych, stawiając wyżej konieczność realizacji inwestycji w obszarze
transportu czy oświaty [Wansacz 2013, s. 109].

Program Małopolskie Remizy – instrument modernizacji
infrastruktury bezpieczeństwa
W powyższej sytuacji stworzenie i wdrożenie regionalnych instrumentów wsparcia inwestycji infrastrukturalnych OSP w województwie małopolskim okazało się trafnym rozwiązaniem. Za jeden z najważniejszych należy uznać w tym wypadku program Małopolskie
Remizy, którego coroczne edycje w latach 2011–2015 przyniosły już wymierne efekty rzeczowe dla wielu lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Konkurs ten, organizowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM), już w latach 2009–2010 wsparł
prace remontowo-budowlane zrealizowane w 206 małopolskich remizach. Całkowita
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kwota wsparcia przekroczyła wówczas 7 mln zł [Uchwała ZWM nr 221/11, s. 2]. Choć beneficjentami ostatecznymi funduszy w ramach konkursu do dziś są jednostki OSP, nie został
on jednak skierowany do nich bezpośrednio. Wnioski konkursowe w ich imieniu do dziś
składają bowiem gminy, dołączając do nich opinię prezesa zarządu gminnego Związku
OSP RP oraz komendanta Powiatowej Straży Pożarnej uzasadniającą celowość realizacji
inwestycji w danej jednostce. Przyjęto również zasadę, że gmina w każdej edycji konkursu
może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, a maksymalna jego kwota nie może
przekroczyć 50 tys. zł, co stanowić miało nie więcej niż 50% całkowitych kosztów realizacji inwestycji [Uchwała ZWM nr 221/11, s. 4]. Taka konstrukcja warunków konkursu miała
w założeniu motywować samorządy do składania wniosków konkursowych w imieniu
będących pod ich opieką jednostek OSP. Udział w konkursie wymagał jednak od władz
lokalnych wkładu własnego w projekt bądź też doboru do jego realizacji w pierwszej kolejności takich jednostek OSP, które mogłyby pokryć samodzielnie koszty partycypacyjne
w inwestycji w całości lub znacznej części.
Na konkurs Małopolskie Remizy 2011 wpłynęło 112 wniosków, z których jeden nie spełnił wymogów formalnych, drugi zaś został wycofany przez wnioskującą gminę. Komisja
konkursowa po zapoznaniu się z propozycjami inwestycji postanowiła rekomendować
wszystkie do współfinansowania w ramach budżetu województwa. Jednocześnie postanowiono, że maksymalna kwota dotacji celowej dla wnioskujących nie przekroczy 80%
maksymalnej kwoty dofinansowania wskazanej w warunkach konkursu, a więc 40 tys. zł
[Uchwała ZWM nr 390/11, s. 2]. Rekomendowana przez komisję konkursową kwota dofinansowania dla 110 projektów modernizacji remiz OSP w województwie małopolskim
wyniosła wówczas 3 583 152 zł, z czego dla 51 projektów zdecydowano o udzieleniu
dofinansowania w kwocie 40 tys. zł. Najmniejsza kwota dofinansowania przypadła zaś
wówczas OSP Sobolów, położonej w gminie Łapanów, która otrzymała w konkursie dofinansowanie w kwocie 7 945 zł [Uchwała ZWM nr 390/11, ss. 2–4].
Bardzo podobne warunki uczestnictwa zastosowano w konkursie Małopolskie remizy 2012. Utrzymano istniejący próg kwotowy maksymalnego dofinansowania, które nie
mogło przekroczyć również 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Istotną
zmianą było jednak doprecyzowanie na poziomie uchwały ZWM kryteriów oceny przy
rozpatrywaniu wniosków. Każdy wniosek konkursowy mógł w postępowaniu otrzymać
maksymalnie 100 pkt przy czym od 0–20 pkt mogły w sposób swobodny przyznać dowolnej gminie komisja konkursowa oraz Zarząd Województwa Małopolskiego. Pozostałe od 0 do 60 pkt mogły uzyskać natomiast wnioski konkursowe o określonej specyfice.
Jeśli gmina składała wniosek po raz pierwszy, jej wskaźnik dochodów podatkowych per
capita był niższy niż 75% średniej krajowej, a proponowany projekt dotyczył inwestycji w poprawę warunków sanitarno-grzewczych jednostki OSP, która jeszcze nigdy nie
105

Paweł Ostachowski, Sabina Sanetra-Półgrabi

korzystała z dofinansowania w ramach programu, mogła wówczas liczyć na uzyskanie
maksymalnej liczby 60 pkt [Uchwała ZWM nr 218/12, s. 4]. Rozwiązanie to miało umożliwić kierowanie dotacji do jednostek i gmin, które do tej pory nie skorzystały z tego typu
wsparcia lub uczyniły to w stopniu ograniczonym. Mimo modyfikacji założeń programu
jego popularność wśród gmin małopolskich wzrosła. Złożyły one 130 wniosków o wsparcie
finansowe. Wszystkie z nich zostały uznane przez komisję konkursową za spełniające wymogi formalne. Zdecydowano jednak o obniżeniu limitu wsparcia do 70% maksymalnej
kwoty dofinansowania ujętej w regulaminie konkursu na 2012 rok, a więc 35 tys. zł. Wsparcie takie otrzymało 55 jednostek OSP. W wielu przypadkach wsparcie było również bliskie
tej kwoty bądź też przekraczało poziom 30 tys. zł [Uchwała ZWM nr 528/12, s. 1]. W niektórych przypadkach dofinansowanie projektów modernizacyjnych było jedynie symboliczne,
jak między innymi w OSP Rawałowice, położonej w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt
inwestycyjny wsparto wówczas kwotą 2 030 zł [Uchwała ZWM nr 528/12, s. 1].
Rok 2013 to kolejna edycja konkursu, przy czym ponownym zmianom uległy kryteria oceny wniosków konkursowych. Każdy ze złożonych wniosków mógł uzyskać wówczas maksymalnie 65 pkt w tym 0–20 pkt przyznawała komisja konkursowa, pozostałe
zaś uzyskać można było po spełnieniu 3 dodatkowych kryteriów, do których należały: aktywność OSP w latach 2011–2012, wskaźnik dochodów podatkowych per capita w 2013 roku oraz chęć skorzystania z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW). Wybrane gminy mogły też
wówczas złożyć dwa wnioski, ale tylko gdy na ich terenie działało więcej niż 15 jednostek
OSP, a każdy z proponowanych do konkursu projektów dotyczył innej remizy strażackiej
[Uchwała ZWM nr 385/13, s. 7]. W efekcie ze 138 zgromadzonych wniosków konkursowych 137 uznano za spełniające wymogi formalne, rekomendując dla nich dofinansowanie w kwocie 3 814 193 zł [Uchwała Nr XXXIX/633/13 SWM, s. 5]. Ówczesna edycja
konkursu przyciągnęła do konkursu nowe gminy, które z powodzeniem wnioskowały
wówczas w imieniu swoich jednostek OSP o środki finansowe. Jedną z nich była m.in.
gmina Zabierzów, która na remont budynku OSP w Karniowicach uzyskała wówczas
wsparcie w kwocie 40 tys. zł, finansując w tym wypadku 14% całkowitego kosztu inwestycji [Sanetra-Półgrabi, Ostachowski 2017, s. 286]. Podwójnym beneficjentem programu okazała się wówczas gmina Krzeszowice, która otrzymała dofinansowanie dla
swych jednostek OSP w Miękini oraz Nawojowej Górze. W pierwszym wypadku środki
w kwocie 40 tys. zł wsparły remont dachu remizy strażackiej. Druga inwestycja, wsparta
kwotą ledwie 368 zł, dotyczyła natomiast remontu i docieplenia elewacji budynku OSP
Nawojowa Góra, którą w kwocie 5032,34 zł wsparł również WFOŚiGW [Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2013 r.]. Pozostałe samorządy,
które otrzymały wówczas podwójne wsparcie, prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Gminy z podwójnym wsparciem dla OSP w programie Małopolskie
Remizy 2013
Gmina

OSP objęte wsparciem

Łączna suma dotacji

Gołcza

Wysocice, Mostek

61 231 zł

Grybów
Koniusza
Krzeszowice
Miechów

Ptaszkowa, Wawrzka

66 693 zł

Dalewice, Gorka Jaklinska

50 516 zł

Miękinia, Nawojowa Góra

40 368 zł

Biskupice, Podleśna Wola

38 112 zł

Myślenice

Jasienica, Bysina

67 200 zł

Wolbrom

Załęże, Poręba Górna

RAZEM

80 000 zł
404 120 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uchwała Nr XXXIX/633/13 SWM, ss. 3–5.

Dane zebrane w tabeli powyżej pokazują, że do 7 gmin trafiło blisko 10,6% wszystkich funduszy z programu Małopolskie Remizy 2013.
Kolejna edycja programu w 2014 roku przyniosła ponownie zmiany w kryteriach
oceny projektów konkursowych. Utrzymano możliwość składania dwóch wniosków na
zasadach obowiązujących w 2013 roku. Ocenie punktowej wniosku poddawano też aktywność jednostek OSP w latach 2012–2013, dochody podatkowe wnioskującej gminy
w przeliczeniu na mieszkańca oraz chęć pozyskiwania funduszy z WFOŚiGW w Krakowie.
Nowością było w tym przypadku przyznawanie dodatkowych punktów za funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce, dla której przyznane miało być
dofinansowanie. Wyłączono natomiast z udziału w konkursie wnioski tych OSP, które
w 2013 roku otrzymały dofinansowanie z tego programu [Uchwała ZWM nr 309/14, załącznik 1, https://bip.malopolska.pl/umwm]. Także w 2014 roku konkurs cieszył się popularnością. Złożonych zostało 137 wniosków, z czego postanowiono o rekomendowaniu
do wsparcia 129 projektów. Maksymalna kwota wsparcia wyniosła wówczas 40 tys. zł,
a jego całkowita suma wyniosła 3 834 852 zł [Uchwała Nr XLIX/783/14, ss. 1–4]. Z udziału
w programie ponownie skorzystała gmina Krzeszowice, która uzyskała dla funkcjonującej
na jej terenie OSP Siedlec środki na modernizację w kwocie 33 130 zł. Stanowiło to ponad
34% środków wartej 96 485,57 zł inwestycji [Sanetra-Półgrabi, Ostachowski 2017, s. 286].
Ostatnią poddaną analizie edycją konkursu była ta zrealizowana w 2015 roku. Wpłynęła na nią podobna liczba wniosków jak rok wcześniej. Utrzymano również kryteria oceny
ofert ustalone w poprzednim roku [Uchwała ZWM nr 153/15, załącznik 1, s. 5]. Przez gminy
zgłoszone zostały wówczas ponownie aż 154 oferty, z czego rekomendowano do wsparcia finansowego tylko 102 projekty, ograniczając jednocześnie sumę dofinansowania do
39 450 zł, tj. 78,9% maksymalnej kwoty o jaką mogły wówczas wnioskować gminy. Do beneficjentów trafiło wówczas na projekty kolejne 2 998 050 zł [Uchwała ZWM nr 415/15,
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s. 2]. Była wśród nich m.in. gmina Biały Dunajec, która na remont elewacji i dachu remizy
strażackiej OSP Gliczarów Dolny uzyskała wówczas maksymalną kwotę wsparcia, która
stanowiła ponad 37% wartego 89 964,60 zł projektu [Urząd Gminy Dunajec, http://www.
dunajec.net]. Również OSP Goszyce, położona z gminie Kocmyrzów-Luborzyca skorzystała na projekcie, realizując w 2015 roku wart 71 930 zł projekt wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. Aż 35 965 zł, a więc połowę
wartości zadania, stanowiły w projekcie środki z programu Małopolskie Remizy [Kaczmarczyk 2015; Małopolskie remizy 2015, http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl].
Bilans realizacji projektu Małopolskie Remizy z lat 2011–2015 należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Podsumowuje go tabela 2.
Tabela 2. Skala wsparcia w ramach programu Małopolskie Remizy w latach 2011–2015
Gmina
Liczba złożonych
wniosków
Przyjęte wnioski
Odrzucone wnioski
Minimalna kwota
wsparcia (zł)
Maksymalna kwota
wsparcia (zł)
Suma środków w
ramach programu

2011

2012

2013

2014

2015

RAZEM

112

130

138

137

154

671

110

130

137

129

102

608

2

0

1

8

52

63

7 945

2 030

386

4 186

7 937

-

40 000

35 000

40 000

40 000

39 450

-

3 583 152

3 528 663

3 814 163

3 834 852

2 998 050

17 758 880

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uchwała ZWM nr 390/11; Uchwała ZWM nr 528/12; Uchwała
Nr XXXIX/633/13 SWM; Uchwała Nr XLIX/783/14; Uchwała ZWM nr 415/15.

Tabela powyżej informuje, że w latach 2011–2015 środki regionalne w ramach programu Małopolskie Remizy wsparły realizację 608 projektów lokalnych. Niemal corocznie rosła
również liczba składanych wniosków. Już w 2011 roku złożyło je 60% małopolskich gmin.
Cztery lata później już blisko 83%. Ogólna kwota wsparcia w ciągu 5 lat zbliżyła się natomiast do 17,76 mln zł. Do rzadkości należały przypadki, kiedy fundusze trafiały do jednej
i tej samej jednostki, w czym niemała zasługa systematycznej weryfikacji zasad oceny oraz
kwalifikacji projektów konkursowych w poszczególnych latach. Istotne znaczenie dla skali
przepływu funduszy regionalnych do poszczególnych gmin, a nawet w skali powiatów,
miała natomiast aktywność poszczególnych władz lokalnych w składaniu wniosków konkursowych. Każda aplikacja o środki regionalne wiązała się bowiem z koniecznością istotnego wkładu finansowego do projektu przez wnioskodawcę. Wymagało to zaś większego
zorientowania polityki inwestycyjnej gmin na wzmacnianie bezpieczeństwa lokalnego.
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Negatywnym zjawiskiem wskazanym w tabeli 2 był natomiast spadek wsparcia w ramach
programu w 2015 roku. Pojawiła się wówczas także znaczna liczba odrzuconych wniosków,
a skala przyjętych wówczas przez komisję konkursową projektów okazała się najmniejsza
w całym badanym okresie oraz o blisko 22% mniejsza niż w roku poprzednim. Szczęśliwie
wsparcie w ramach programu Małopolskie Remizy mogło być dowolnie łączone z innymi
środkami publicznymi. Chodzi tu zwłaszcza o szeroką ofertę wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych oferowaną w ramach WFOŚiGW
w Krakowie. Możliwe obszary wsparcia projektów inwestycyjnych dotyczyły w tym wypadku kwestii gospodarki wodno-ściekowej, energii odnawialnej bądź ochrony powietrza
i klimatu. Forma możliwego wsparcia uzależniona była w tym wypadku od kwestii prawa
własności nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji. Jeśli nieruchomość będąca
przedmiotem wniosku wchodziła w skład majątku stowarzyszenia, możliwa była wówczas
pożyczka na preferencyjnych warunkach. Jeśli nieruchomość lokalnej OSP wliczana była
natomiast do majątku samorządowego, zgodnie z zapisem takiej własności w księdze wieczystej, obok pożyczki w WFOŚiGW wchodziła również w grę bezzwrotna dotacja [https://
www.wfos.krakow.pl/oferty/inne-zadania-sluzace-ochronie-srodowiska-15].

Zakończenie
Dokonana analiza znaczenia regionalnych programów wsparcia modernizacji infrastruktury użytkowej lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa
małopolskiego pozwala postawić kilka istotnych wniosków końcowych. Przede wszystkim,
ich rola wydaje się, tak w skali poszczególnych regionów, jak i całego kraju, niezwykle ważna. Ograniczone możliwości samodzielnego podejmowania kosztownych projektów przez
OSP, będące trzonem systemu lokalnej ochrony przeciwpożarowej, trudno bowiem uznać
za przypadek odosobniony. Co równie istotne, regionalne programy tego typu stają się
doskonałym instrumentem wpływu na władze lokalne. Efektem tego jest zaś przedefiniowywanie priorytetów w zakresie polityki inwestycyjnej gmin w obszarze bezpieczeństwa
lokalnego. Chęć pozyskania środków regionalnych na inwestycje w obszarze bezpieczeństwa, kusi bowiem władze lokalne równie mocno, jak podejmowanie tych działań w innych
obszarach. Co więcej, pozwala również na budowę klimatu wzajemnego zaufania między
władzą a mieszkańcami gmin, dla których remizy strażackie pełnią niejednokrotnie funkcje
edukacyjne, kulturalne czy integracyjne w lokalnej społeczności.
Program Małopolskie Remizy, będący przedmiotem analizy artykułu, jest w tym wypadku jedynie potwierdzeniem tezy o szczególnym znaczeniu tego typu wsparcia dla lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Od 2009 roku do dziś sukcesywnie wspiera
modernizację remiz strażackich, przyczyniając się do poprawy ich wyglądu zewnętrznego,
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jak i efektywności energetycznej. Stymuluje jednocześnie politykę inwestycyjną władz lokalnych w regionie, kształtując ją w kierunku pożądanym z punktu widzenia tworzenia
bądź odbudowy infrastruktury bezpieczeństwa lokalnego. Widać to zwłaszcza w liczbie
składanych corocznie wniosków. W latach 2011–2015 elastyczna okazała się też formuła
programu, która zapewniła szeroki dostęp do niego wszystkim małopolskim gminom,
bez zbędnego faworyzowania tych, które dysponują znacznym kapitałem na inwestycje
w bezpieczeństwo. Co więcej, pozwalała ona na większe wsparcie wniosków gmin charakteryzujących się ograniczonym potencjałem dochodowym czy dużą liczbą jednostek OSP
wymagających stałego wsparcia.
Program Małopolskie Remizy stał się w tej sytuacji jednym z ważniejszych w regionie instrumentów wsparcia dla lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, przyczyniając się
do modernizacji wielu z nich. Nie ustrzegł się jednak istotnych braków, które występują także
w jego obecnej formule. Przez cały poddany analizie okres realizowania program Małopolskie remizy charakteryzował się brakiem wzrostu górnego limitu wsparcia dla pojedynczego
projektu. Owszem, tempo wzrostu cen dóbr i usług nie było wówczas znaczne, jednak ceny
usług i materiałów budowlanych wobec rosnącego popytu ulegały większym fluktuacjom.
Negatywnie należy ocenić też brak dolnej granicy wsparcia dla pojedynczego projektu, choć
jej ustalenie mogłoby oznaczać odrzucenie niektórych wniosków. Udzielenie symbolicznego wsparcia jednostce OSP w roku bazowym połączone z odmówieniem jej prawa do startu
w kolejnej edycji konkursu faktycznie ograniczało bowiem jej dostęp do funduszy regionalnych z programu, mimo niejednokrotnie niewielkiej skali wsparcia, jakie otrzymała.
Ogólny bilans funkcjonowania wsparcia regionalnego w modernizacji infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej dla Małopolski wypada jednak pozytywnie. Potwierdziła się hipoteza o jego dobroczynnym wpływie nie tylko na stan
infrastruktury lokalnej służącej OSP, ale i lokalną politykę inwestycyjną w obszarze bezpieczeństwa. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że takie formy finansowego wsparcia będą
nadal rozwijane i doskonalone, a z czasem uzupełnione o nowe.
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District Headquarters of the State Fire Service
in Legionowo as an Entity of Local Security
Abstract: The first part of the article describes the state fire service as an entity of local
security. It indicates the most important tasks carried out by this formation, as well as its
key assets. Next, the diagnosis of threats and the scale of events occurring in the area of
operation of this unit was presented. The last part deals with social prevention carried out
by the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo. The conclusion contains
a few reflections related to the discussed subject.
Key words: state fire service, security, locality, social prevention, threats, cooperation

Introduction
Security can be analyzed in various dimensions: subjective, objective and territorial.
From the perspective of the undertaken subject, the territorial dimension, which also
is referred to as spatial, is particularly important. In turn, while applying the territorial
criterion, we can divide security respectively into global, regional, sub regional and local.
Thus, the phenomenon of locality in broader terms is of an international character, and
in a narrow approach it is of state nature. The functioning of the state in the international
space means that it is a local component of a larger, supranational structure. From this
point of view, local security can be defined as a certain state of peace and the ability of
neutralization the threats in a geographically limited neighborhood, mainly related to
bilateral and multilateral relations which do not have a significant impact on a wider
territorial (sub regional, regional or global) security dimension [Fehler 2009, p. 23].
On the other hand, in the narrower approach, local security is usually treated as
a component of internal security of the state. Then locality means a certain type of social order based on natural relationships and levels of personal relation. For this reason,
the essential features of the local community include autonomy and a significant level of
independence from the state authorities. Taking into account different aspects of the socalled locality it is justified to state that the local dimension of internal security includes
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all elements (constitutional security, social order, personal security, public safety, public
order) which are of national nature, but also takes into account local needs, problems,
opportunities and forms of activity specific to the local community [Fehler 2009, p. 24].
Based on the literature concerning security, it can be assumed that the local level understood in this way covers various terrain and community structures, from the street,
housing estate, commune up to the district. For this reason, it was considered that the
good area of this research would be district of Legionowo.
The security of local communities is a particular subject of analysis in the context of
institutions that are so far the largest shareholders in co-creating this security in social
practice [Szweda 2016, p. 56]. Therefore, an additional argument for choosing the district
of Legionowo was the fact that its territory coincides with the area of responsibility in
the field of security assigned to the examined local institution.
The main objective of the conducted research was to diagnose the role and importance of fire service as an entity of local security. The implementation of such a formulated goal was based on the following research problems:
1. What tasks does the fire service perform, which is the essence of its operation for
the local security projection?
2. How does the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo carry
out a diagnosis of threats, and what is the scale of events occurring in the district of
Legionowo?
3. What was the activity of the District Headquarters of the State Fire Service in the
area of social prevention?
The basic method used in the research for the article was the quantitative and qualitative
analysis of documentation and scientific literature. The subject of the research covered the
functioning of the District Headquarters of the State Fire Service in 2017 in three main aspects, i.e. tasks performed, diagnosing threats and the scale of events occurring in the district
of Legionowo, as well as initiatives and projects implemented as part of social prevention.

Fire Service as an entity of local security
Security is also closely related to fire safety and public order. It involves the implementation of tasks aimed at protecting life, health, property or environment against fire, natural
disaster or other local threat by preventing the emergence and spread of fire, natural disaster or other local threat, providing forces and measures to combat fire, natural disaster
or other local threat, carrying out rescue operations [Misiuk 2012, p. 373].
The history of this formation dates back to the 14th century and over the years its role
and significance have undergone evolution. Currently, it is one of the institutions that
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works for the benefit of the general public, assisting in cooperation, including with local
government, as the basic link in the field of administration system. As an introduction, it
should be emphasized that there are two types of fire service: the Volunteer Fire Service
and the State Fire Service.
The beginnings of the volunteer fire service date back to the Middle Ages. Fire organizations also operated in all partitions, during World War I and World War II. Currently,
the Volunteer Fire Service units operate on the basis of the law on associations [Journal
of Law 2017], but first of all the act on fire protection [Journal of Law 2018]. This law
determines their situation in a large extent – it defines rights and obligations as well as
specific sources and methods of financing as well as relations with local authorities [Stowarzyszenie Klon/Jawor 2013, p. 7]. The key tasks of these units include:
1) preventing the emergence and spread of fire, natural disaster or other local threat;
2) providing sources and means to combat fire, natural disaster or other local threat;
3) carrying out rescue operations.
In turn, the genesis of the creation of the State Fire Service in its current form dates
back to the early 90s. On August 24, 1991, the Act on the State Fire Service was passed. According to this legal act, the State Fire Service was established as a professional,
uniformed and equipped with specialized equipment formation, intended to fight fires,
natural disasters and other local dangers [Journal of Law 2013]. The major tasks of this
service include, among others:
1) identification of fire hazards and other local threats;
2) organizing and conducting rescue operations during fires, natural disasters or
elimination of local threats;
3) performing auxiliary specialist rescue operations during natural disasters or elimination of local threats by other emergency services;
4) training staff for the needs of the State Fire Service and other fire protection units
and the common system of civil protection;
5) supervision over compliance with fire regulations;
6) carrying out scientific and research works in the field of fire protection and civil
protection.
In conclusion, the State Fire Service is a formation whose tasks are primarily prevention
and the fight against fires. This formation, in order to fulfill the tasks included in the above
catalog, undertakes rescue and control-reconnaissance operations. As part of rescue operations, firemen are entitled to organize and direct them at the strategic, operational and
tactical level. Then they also benefit from numerous rights, including: 1) they have the right
to use private, state and municipal roads; 2) they can order evacuation of people and property from the area covered by the rescue operation; 3) they can stop communication in
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land traffic; 4) the fireman may prohibit unauthorized persons from being in the vicinity of
the ongoing rescue operation. On the other hand, control-reconnaissance activities consist in supervision over compliance with fire regulations and preparation for rescue operations [Paździor, Szmulik 2012, pp. 258–259]. An important area of its activity is also fire
protection consisting in the implementation of activities aimed at protecting life, health,
property or the environment against fires, natural disaster or other local threats through:
1) preventing the emergence and spread of fire, natural disaster or other local hazards; 2)
providing forces and means to combat fire, natural disaster or other local emergency; 3)
carrying out rescue operations [Kwapisz-Krygel K. 2014, pp. 16–17].
It should be added that the tasks of the State Fire Service are regulated not only in the
above-mentioned Act. Some of their responsibilities are also contained in the Act of August
24, 1991 on fire protection [Journal of Law 2018]. The organizational units of this formation are
as follows: 1) Main Headquarters; 2) regional headquarters; 3) district (city) commands – including rescue and extinguishing units; 4) Main School of Fire Service and other schools; 5) research and development units; 6) Central Museum of Firefighting [Stelmach 2016, pp. 175–176].
In the further part of the article the threats and activities of the state fire service will
be described in more detail on the example of the District Headquarters of the State Fire
Service in Legionowo. It should be emphasized that district (city) commands constitute
the last level in the organization of fire services. Undoubtedly they are among the key
entities responsible for local security. This is due to both their area of operation and
the fight against local threats, i.e. local nature. At the end of 2017, the organizational
structure of the District Headquarters of the State Fire Service consisted of: operational
department, rescue and fire-fighting unit, control and reconnaissance section, as well as
four independent posts (for technical, logistics, personnel, organizational and financial
matters). The command was directed by the commandant with the help of one deputy
in chief [Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 2015]. The employment status in this unit was 59 officers and two civilian employees. In addition, the
unit had three vacancies (posts of professional firemen without staff).

Diagnosis of threats and the scale of events occurring
in the area of the District Headquarters of the State Fire
Service in Legionowo
In 2017, the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo identified the
most important threats in the district of Legionowo: 1) the possibility of an industrial failure; 2) industrial plants with a high fire risk; 3) objects threatened by terrorist activities;
4) disasters and breakdowns of rail and road transport; 5) the possibility of a flood hazard;
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6) the possibility of forest fires [Commission of the Security and Order 2018, p. 5]. Referring to the identified threats, it should be noted that the risk analysis carried out for several years leads to very similar conclusions. In the opinion of the District Headquarters of
the State Fire Service in Legionowo, the general threat level of all communes is spread at
the level of medium risk. The city of Legionowo, due to its construction and population, is
the most serious challenge in this respect. The events that took place last year confirmed
the validity of the diagnosis made.
In the analyzed period, a total of registered 2121 events required intervention from
the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo (an increase of 206 compared to 2016). The basic categories of events include: fires, local threats and false alarms.
The highest percentage share in the total number of incidents constituted fires (73%). In
second place, as to the scale of occurrence, there were false alarms (17%). The least were
local threats (only 10%).
In 2017, 362 fires were created on the area of the district of Legionowo (more by 34
compared to 2016). Analyzing this key threat with accordance to the system adopted
by fire departments, the following categories of fires should be distinguished: small,
medium, large and very large. Detailed data on the type of fires occurring last year is
presented in the chart below.
Chart 1. The number and type of fires that occurred in the district of Legionowo
in 2017

Source: Own study based on data of the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo.

It shows that most frequent were small fires – as many as 357 (99% of all fires). It is
also worth to note the lack of large and very large fires, which are associated with much
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greater threat to people, property and the environment. The most common causes of
the identified fires were following: 1) intentional arson, including acts of terror (152); 2)
incorrect operation of heating appliances for solid fuel (70); 3) carelessness of adults in
the use of open fire, including cigarettes and matches (36); carelessness of adults in other
situations (32). In the case of 316 fires (ie. 88.5%), their cause could not be determined
[District Headquarters of the State Fire Service 2018, p. 1].
The next category of threats in terms of the number of events recorded in the statistics kept by District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo were false
alarms. Data on 2017 show that there were 218 of this type of events, what means an
increase by 55 compared to 2016 (163 events). It should be emphasized that every such
notification requires the involvement of resources and means that are then unavailable
to the needs of other possible actions.
Catalogue of so-called local threats cover over a dozen different types of events. In
this case, the division is used not only according to the criterion of size, but also the
place. In total, in the analyzed year, 1541 local threats were recorded, i.e. 55 more than
in 2016 (1446). The chart below illustrates the number of local threats divided into small,
local, medium, large and very large.
Chart 2. The number and type of fire threats that occurred in the district of Legionowo
in 2017

Source: Own study based on data of the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo.

Last year, the most occurred threats were of local nature (83.58% of all local hazards).
It should be stressed that there are no local threats that could be classified as large or
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very large. Catalogue of so-called local threats covers over a dozen different types of
events. The most frequently occurring in the district of Legionowo were: 1) hurricanes, strong winds, tornadoes (860 events); 2) unusual behavior of animals, insects posing
a threat (390 events); 3) violent precipitation (386 events); 4) failure to meet the principles of transport traffic safety (382 events) [District Headquarters of the State Fire Service2018, p. 1]. The above list shows that local natural hazards predominate. However, the
importance of technical threats is also growing.
An important area of fire service activity is also control and reconnaissance activity
for fire protection, environmental protection as well as prevention of technical failures
and natural disasters [Serafin, Parszowski 2011, p. 139]. The premises for carrying out
such inspections may be following: 1) an annual plan of inspection and reconnaissance
activities; 2) reporting on an increased or high risk of an industrial accident in the plant;
3) notification on the building to be picked up in accordance with the construction law;
4) notification to other public administration bodies. In the analyzed period, a total of
105 controls were carried out in 113 facilities, i.e. in: 1) public buildings (62 controls); 2) collective housing buildings (12 controls); 3) multi-family residential buildings (11 controls);
4) production and storage facilities (17 controls). In addition, several forest areas were
inspected (5 inspections). Out of 113 inspected objects, 41 were found to be irregular,
including 5 cases posing a threat to human life. The other infringements primarily concerned: 1) utility installations and fire-fighting installations (24 facilities); 2) the condition
of escape routes (12 facilities); 3) fire roads (8 objects). Therefore, the controls constitute
an important component of the process of diagnosing threats, and the administrative
decisions or statements issued on the basis of their results significantly contribute to the
restoration of the state consistent with the applicable law.

Social prevention implemented by the District Headquarters
of the State Fire Service in Legionowo
In the literature related to security, as well as criminology, sociology, social policy, pedagogy and other sciences, many concepts are currently used, among others: prevention,
prophylaxis, combating, crime prevention, local prevention, prevention of activities aimed to counteract various types of threats. In general, this counteraction consists on
preventing something or protecting it from something. It is also worth emphasizing that
many authors treat above key concepts as synonyms.
Security entities also use a diversified terminology. For example, the Police currently
use the term social prophylaxis, which in fact has not been defined in any legal act or internal document. In turn, the Fire Service calls its preventive actions as social prevention.
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The term also has no legal definition. However, for the purpose of unifying the understanding of its essence, the definition was posted on the website of the Headquarters
of the Fire Service and websites of other organizational units of this service. Social prevention should be understood as providing knowledge and information, changing attitudes and raising public awareness. The Fire Service carries out these tasks by initiating,
conducting and coordinating activities, as well as programs related to fire protection,
rescue, civil defense and civil protection, education for public safety and conducting
promotional activities [Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2017].
In 2017 the District Headquarters of the Fire Service in Legionowo carried out several
educational and training projects in the field of so-called social prevention. The recipients of these activities were children and schoolchildren from the district of Legionowo. The most important forms of activity of this unit include participation in:
1) 5 actions and social campaigns: Safer together, STOP grass and forest fires, Afterdamp and fire-wake up alertness, The security drives me crazy, Safe holidays;
2) 30 trips and shows for children and youth;
3) 10 shows in educational units;
4) 36 evacuation of primary schools;
5) 4 picnics as part of the The security drives me crazy campaign [District Headquarters of the State Fire Service 2018, p. 37].
The involvement of representatives of the District Headquarters of the State Fire Service in
Legionowo in the above-mentioned undertakings was connected with the necessity to cooperate with various entities, including: district local government and municipal governments,
educational institutions, Police units, units of the Volunteer Fire Service. Undoubtedly, the effect of this security activity was the raising level of knowledge in the field of many threats
among members of the local community, as well as strengthening the positive image of the
entire formation. In addition, it required commitment and appropriate motivation from firemen directly carrying out these tasks in order to achieve the effect of positive social reception.
An extremely important component of the activities undertaken within the framework of social prevention was the implementation of the “Sparkle” project1. This is the
name of the educational hall for children and adolescents, which allows to explain by simulation the causes and effects of various threats. It is worth emphasizing that out of 37
districts and 5 cities with district rights in the Mazovian Region, the district of Legionowo
is one of five that created this type of simulation facility. The purpose of creating an educational hall is to popularize the issues of fire protection and to shape proper behaviors
The „Sparkle” (Polish: Iskierka) educational room started its activity in May 2016 and was created with significant
financial support from the district of Legionowo

1
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in the situation of fire hazard. Social prevention meetings are directed to children who
have reached the age of 6 and young people under 16 years of age [District Headquarters of the State Fire Service 2016, p. 1].
“Sparkle” educational hall consists of a complex of two rooms. The first of them is
a flat, within which a kitchen, bathroom, living room and children’s room were separated. The second one is a meeting room, in which (after evacuation) students are familiarized with safety signs and the construction and operation of handheld firefighting equipment [Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 2016]. During
the classes, the youngest learn how to alert the Fire Service when they see the threat
and observe the course of the rescue and fire-fighting operations on the screen. After
that, when evacuated by a fireman, they acquire the ability to behave in the smoky zone.
Each participant of the evacuation route receives a certificate of a brave rescuer. More
information on the number of people who have benefited in the past year from the opportunity of passing the educational path is presented in the chart below:
Chart 3. The number of children and young people who participated in the Sparkle
project in 2017

Source: Own study based on data of the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo.

The collected data show that 1879 people participated in preventive meetings (ie. 136
more than in 2016). Definitely the most students (1114) came from the Legionowo commune.
It is worth noting that pupils from outside the district of Legionowo were also able to participate in social prevention activities. This population was dominated by people from Warsaw
(259 students). The smallest group were children and teenagers from Pułtusk (12 people).
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In 2017, the training offer was enriched by designing and developing a training vehicle “Florianek”, which was used to teach children how to behave during a simulated
rescue and fire-fighting operation. This vehicle was built on the basis of melex and was
equipped with some attributes of the fire truck. It is worth emphasizing that this project
was implemented as a result of significant financial support from the city of Legionowo.
Thus, it is another example of cooperation between local government and the District
Headquarters of the State Fire Service for the improvement of local security [District
Headquarters of the State Fire Service 2018, p. 39].
Analyzing the past year, it should also be mentioned the renovation of the third demonstration room simulating the “Burnt house” as part of the Sparkle project. This room
is intended to illustrate the consequences of a fire as a threat in the area of fire safety
[District Headquarters of the State Fire Service 2018, p. 40]. Its interior has been equipped with furniture, technical devices as well as toys that were secured on the spot of real
fires. Such objects best reflect the consequences of the uncontrolled spread of fire and
speak to the imagination of children and youth.

Conclusion
In the article, the District Headquarters of the State Fire Service in Legionowo as a local
security entity was diagnosed. The analysis of its functioning covered three key issues,
i.e. the role and tasks performed by this formation, the manner of identifying threats and
security events, and projects within the framework of social prevention.
Currently implemented tasks are the result of the development of the State Fire Service over the past 27 years. During this period there was a significant extension of the
scope of responsibility of this formation, which resulted in the necessity of introducing
many organizational changes, as well as in the area of qualification requirements for
firemen. Nowadays, the State Fire Service not only extinguishes fires and takes an active
part in combating natural disasters, but is also involved in various types of actions related to broadly understood local threats. The scale of these activities is best evidenced by
statistical data on the three most important categories of events, i.e. fires, local threats
and false alarms handled by District Headquarters of State Fire Service in Legionowo. It
should be emphasized here that the overall number of all events is increasing from year
to year (in 2017 there were 206 more than in 2016). Analyzing the number of occurrences with resources remaining at the disposal of this unit, above all human, it is justified
to state that they required high organizational efficiency and operational effectiveness.
An area requiring improvement measures is ability of determining the causes of the resulting fires. It is about reducing the rate of fires in cases where it was not possible to
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determine the reason for their creation (in 2017, this concerned 88.5% of fires). Such identification would allow actions related to the so-called fire prevention, which could result
in a reduction of the overall number of such events in the future.
In the nearest future the growth of local threats of a local nature, including hurricanes,
strong winds or violent precipitation should also be expected. The growing trend is a consequence of the ongoing civilization and environmental changes. Confirmation of the legitimacy
of this thesis with regard to the district of Legionowo is data for the past year, which indicate the
dominance of natural hazards, and at the same time an increasing growth in technical hazards.
The District Headquarters State Fire Service in Legionowo deserves a positive assessment in carrying out control and reconnaissance activities. In the analyzed period, a total of 105 controls were carried out in 113 facilities where 41 irregularities were found.
It is worth stressing that in five cases they posed a threat to human life. The greater the
activity in this area, the lower the risk of occurrence of undesired events.
However, the particular emphasis should be made in the aspect of activity of this unit
in the field of social prevention. Participation in campaigns and social campaigns, trips of
children and youth, demonstrations, exercises, picnics significantly contribute to raising awareness, as well as gaining knowledge and skills by numerous recipients of these activities.
A unique form of prevention is the Sparkle project, which is constantly implemented and
developed. A complex of three educational rooms gives the opportunity to teach children
and adolescents practical behavior in various dangerous situations, as well as to help victims.
To sum up, the conducted diagnosis of the functioning of the District Headquarters
of State Fire Service in Legionowo allows us to accept the thesis that this institution plays
a significant role in shaping local security. At the same time, it is a formation that interacts with many entities so that the community of Legionowo can be safe.
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Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem OSP
poprzez zastosowanie kultury organizacyjnej
w celu wzmocnienia bezpieczeństwa
mieszkańców gmin
VFB Functioning and Development Management
on the Basis of Organisational Culture to Strenghten
the Security of the Commune Residents
Abstract: The aim of the article is to analyze the role of organizational culture in the
operation of Volunteer Fire Brigades in communes. The article deals with the subject of
managing the operation and development of the VFB in the analyzed area. As one of the
factors of development, the factor of organizational culture was recognized. As a result of
the analyzes carried out, the authors recognize that the result of the impact of the planned organizational culture is a greater strengthening of the safety of commune residents.
Key words: organizational culture, Volunteer Fire Brigades, communes, local security

Wprowadzenie
Ochotnicze Straże Pożarne należą do najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Ich sieć gęsto pokrywa mapę kraju. Obecnie do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP należy ponad 16 200 jednostek OSP zrzeszających ponad

Jarosław Ropęga, Zofia Wilk-Woś

679 000 członków1. Nie tylko działalność ratownicza, ale także działania na polu profilaktyki i prewencji, w obszarze sportu i kultury powodują, że OSP są istotnym ogniwem bezpieczeństwa lokalnego. Warto więc zastanowić się, jak utrzymać ten olbrzymi
potencjał ludzi, którzy chcą poświęcić czas, a czasem nawet zdrowie i życie, dla dobra
innych. Obok zasobów w postaci coraz nowocześniejszego sprzętu atutem OSP jest
kapitał ludzki – wyszkoleni i wykwalifikowani ratownicy, a przede wszystkim druhowie,
cieszący się szacunkiem i prestiżem w społecznościach swojej gminy. Głównym terenem aktywności OSP są obszary wiejskie, a ich działalność ma wyraźnie wymiar lokalny
[Berliński 2012, s. 11; Marjański, Staniszewska, Marjańska, Nowak 2016, s. 319].
Zmiany zachodzące we wszystkich obszarach funkcjonowania współczesnych organizacji determinują ich obecne i przyszłe zachowania. Wypracowany przez dziesięciolecia model organizacji, w którym system składników samej organizacji jest wyodrębniony
z otoczenia i stanowi autonomiczny zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych,
coraz częściej uznawany jest za niewystarczający. Obecnie podkreśla się sieciowość jako
determinantę tworzenia podstaw funkcjonowania i rozwoju organizacji. W rezultacie zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga nie tylko zastosowania funkcji zarządzania, ale także proakcji w zakresie celów i zasobów w ramach strategicznej orientacji, koordynacji działań i alokacji zasobów na poziomie sieciowym, budowy sojuszy opartych na
wspólnych wartościach, normach i postawach uczestników tworzących sojusze [Fonfara
2009], a systemy integrujące organizacje (np. KSRG) oparte są na zdolności organizacji do
współpracy w sieci. Oczywiście z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacjami działającymi na zasadach komercyjnych konieczne jest zaplanowanie
sieciowych powiązań organizacji już na etapie jej tworzenia. W związku z tym planowanie
celów organizacji, zasobów materialnych i niematerialnych, powiązań wewnątrz organizacji i powiązań z jej otoczeniem jest zdeterminowane założeniem jej przyszłego włączenia
w sieć. W efekcie można przyjąć, że w ramach orientacji rynkowej nie ma potrzeby pozyskania dla organizacji wszystkich niezbędnych zasobów do jej funkcjonowania, a jedynie
tych, które są kluczowe dla realizacji przyjętych celów [Sikorski 1999; Krupski 2010]. Pozostałe zasoby mają pochodzić z rynku (otoczenia) i być dostępne dla nowo tworzonej
organizacji w wyniku współpracy z innymi organizacjami. Taka forma powiązań outsourcingowych daje danej organizacji możliwość zakupu zasobów i samodzielnego ich zastosowania w procesie tworzenia produktu. Coraz częściej podkreśla się, że organizacje
Stan organizacyjny ZOSP RP [stan z dnia 23.06.2017 r.]: 16 203 Ochotnicze Straże Pożarne, 679 609 członków OSP, 1742 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 18 770 członkiń KDP, 6 583 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
80 791 członków MDP [Sprawozdanie z działalność ZOSPRP za lata 2012–2017]. Według danych KG PSP
w KSRG na dzień 31 grudnia 2017 r. istniało 4376 OSP. W województwie łódzkim łączna liczba OSP wyniosła
1458 OSP, w systemie KSRG – 328.
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działające na zasadach komercyjnych nie tyle są nastawione na wzrost, ile na rozwój dla
realizacji przyjętych celów. Przyjmując, że rozwój jest mierzony w kategoriach jakościowych (np. motywacja i kompetencje pracowników, innowacyjność i innowacje, dywersyfikacja itp.) [Krupski 2009]. Sieciowość tak funkcjonujących organizacji zwiększa dostęp
do wiedzy na temat pojawiających się potrzeb ze strony potencjalnych odbiorców, zmian
w otoczeniu tworzących szanse lub zagrożenia dla procesu funkcjonowania organizacji,
informacji o miejscu i skali występowania zasobów na rynku.
Istniejący podział na organizacje działające na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych często oznacza nie tylko inne cele tych dwóch kategorii organizacji, ale także inne źródła finansowania. Kryterium źródeł finansowania wpływa także na sposób
wydatkowania pozyskiwanych funduszy oraz klasyfikację sposobu ich wydatkowania.
Szczególnie dotyczy to organizacji finansowanych (współfinansowanych) ze środków
publicznych. Liczne obostrzenia formalne wynikające między innymi z procedur wydatkowania takich środków wpływają na sposób funkcjonowania organizacji takich jak OSP.
Autorzy artykułu zdają sobie sprawę, że nie wszystkie, ale z pewnością część nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych można przenieść na grunt funkcjonowania OSP.
W szczególności chodzi o sposoby i źródła wzmacniania integracji podsystemu społecznego OSP w obszarze kompetencji i kultury organizacyjnej.
Celem artykułu jest analiza roli kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych na terenie gmin. W pracy przyjęto tezę, że dobrze funkcjonujące
jednostki OSP mają wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny. Wykorzystany w nim materiał badawczy stanowiły wtórne źródła informacji oraz obserwacje praktycznych doświadczeń w zakresie funkcjonowania kultury organizacyjnej w OSP. Autorzy uznają,
że przedstawione rozważania oparte o przegląd literatury tematu pozwolą na wybór
w przyszłości metodyki badań podjętej tematyki. W wyniku dokonanej analizy studiów
literaturowych autorzy wskazują, że przyszłe badania powinny mieć charakter badań
jakościowych.

Cele, zadania i funkcjonowanie OSP
Współczesne OSP utworzone zostały i funkcjonują na zasadach systemu. W swoich zasobach i działaniu łączą takie składniki, jak cele i zadania, podsystem społeczny, struktury
organizacyjne oraz wyposażenie i technikę. Wszystkie wymienione składowe oddziałują
wzajemnie na siebie, tworząc podstawy dla realizacji celów i zadań poszczególnych OSP.
Biorąc pod uwagę istniejącą podstawę prawną funkcjonowania tej grupy organizacji,
można wskazać główne cele i zadania OSP. Są to:
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1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi;
4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;
6. działania na rzecz ochrony środowiska [ZOSP RP, Projekt statutu OSP].
Wymienione powyżej punkty wynikają ze statutu OSP i wskazują działania, jakie ochotnicze straże pożarne mogą podejmować dla realizacji powyższych celów i zadań. Są to:
1. organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz
przygotowywania informacji o powyższym;
2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej;
3. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych;
4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z PSP w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP;
5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych;
6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich,
chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej;
7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną;
8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu [ZOSP RP,
Projekt statutu OSP]2.
Zaprezentowane działania wymagają zastosowania mechanizmów charakterystycznych dla systemu. W związku z tym cele i zadania OSP determinują budowę i funkcjonowanie podsystemu społecznego w tej grupie organizacji. Należy zauważyć, że podsystem ten
jest kluczowy dla funkcjonowania OSP, które pozyskują zasób społeczny w postaci wiedzy,

Dodatkowo w przypadku jednostek włączonych do KSRG na treść statutu ma wpływ Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego [Dz. U. z 2017 r, poz. 1319]. Projekt statutu OSP winien uwzględniać wymagania dla organizacji pożytku publicznego, jeśli dana OSP taki status uzyska.
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umiejętności i postaw ludzi podejmujących działania na rzecz OSP. W wyniku wykorzystywania różnych kompetencji poszczególnych uczestników systemu może zaistnieć efekt
synergii. W rezultacie występuje proces motywowania ludzi dla realizacji celów i zadań
OSP, uczenia się i zwiększania kompetencji, wzajemnej inspiracji i rozwoju kreatywności.
W tym miejscu należy podkreślić znaczenie procesu selekcji, która pozwala na włączanie
w struktury jak największej grupy uczestników. Rekrutacja pełni także rolę informacyjną,
gdyż przyczynia się do zwiększania wiedzy na temat OSP w lokalnej społeczności oraz
daje możliwość aktywnego włączenia się w działania na rzecz realizacji celów i zadań OSP.
W procesie funkcjonowania analizowanej składowej systemu OSP bardzo duże znaczenie
ma kultura organizacyjna, której opis zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu.
Kolejną składową systemu jest struktura organizacyjna, która jako narzędzie pozwala osiągać cele. Przyjmuje się, że struktury organizacyjne OSP oparte są na układzie
hierarchicznym. Dominuje podział funkcjonalny oraz podział relacji. W efekcie można
wyróżnić podstawowe piony funkcjonalne OSP:
1. pion operacyjno-techniczny – kieruje nim naczelnik;
2. pion finansowo-majątkowy – kieruje nim wiceprezes skarbnik;
3. pion kadrowo-szkoleniowy i treningowy – kierują nimi prezes i naczelnik;
4. pion społeczny – kieruje nim prezes [Berliński 2012, s. 100].
Relacje w układzie wymienionych pionów funkcjonalnych prezentuje rysunek 1
przedstawiający schemat powiązań służbowych w ramach struktury organizacyjnej OSP.
Rysunek 1. Schemat przykładowej struktury organizacyjnej OSP

Źródło: Berliński 2012, s. 102.
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Jak wynika z rysunku 1, istnieje wysoki poziom sformalizowania podziału zadań
w ramach funkcjonujących OSP. W szczególności dominuje podział funkcjonalny. Należy
podkreślić, że powyższy schemat nie prezentuje funkcjonalnego podziału wynikającego
ze specjalistycznego zakresu działań podejmowanego przez straże pożarne. W kontekście lokalnego zakresu oddziaływania OSP i ograniczeń zasobowych brak specjalistycznych pionów funkcjonalnych ma swoje uzasadnienie. Należy zastanowić się jednak, czy
nie uwzględnić w strukturze organizacyjnej potencjalnych powiązań sieciowych z innymi organizacjami, które stanowiąc otoczenie dla OSP, wpływają na funkcjonowanie
i realizację celów i zadań przez OSP.
Kolejnym składnikiem systemowego podziału jest wyposażenie i technika w ramach OSP. Należy podkreślić znaczenie tej składowej dla funkcjonowania wymienionych powyżej elementów systemu. Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez
OSP powinien być dopasowany do zakresu zadań (np. w zależności od specyfiki
miejsca, w którym funkcjonują poszczególne OSP). Z drugiej strony o pozyskaniu
danego wyposażenia i techniki decydują w dużej mierze kompetencje członków poszczególnych OSP.
Omówione składowe systemu OSP są w dużym stopniu zdeterminowane przez ich otoczenie. W szczególności wymiary prawno-polityczny, socjokulturowy, technologiczny oraz
ekonomiczny determinują funkcjonowanie OSP. Zdając sobie sprawę ze znaczenia wszystkich
wymienionych wymiarów, autorzy zdecydowali się zaznaczyć jedynie ich oddziaływanie na
OSP i wyróżnić wymiar prawno-polityczny oraz socjokulturowy, jako te, które w najwyższym
stopniu są związane z tematyką artykułu.
Wymiar prawno-polityczny ma formalny wpływ na powstawanie i funkcjonowanie
OSP. W jego obrębie należy zwrócić uwagę na akty prawne powołujące i regulujące
funkcjonowanie OSP, które zostały określone przede wszystkim w:
·· Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach [Dz. U. z 1989 r. Nr 20,
poz. 104 z późn. zm.],
·· Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [Dz. U. z 1991 r. Nr 81,
poz. 351 z późn. zm.].
·· Istotne są również regulacje zawarte w:
·· Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
z późn. zm.],
·· Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. z 2007 r. Nr 89,
poz. 590 z późn. zm.],
·· Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego [Dz. U. z 2014 r., poz. 1317],
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·· Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.
w prawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego [Dz. U.
z 2017 r., poz. 1319].

Kultura organizacyjna i OSP
Wymiar socjokulturowy determinuje zarówno procesy przystępowania lokalnych mieszkańców do inicjatyw i działań OSP, jak i współdziałanie OSP w środowisku lokalnym. Obecnie coraz bardziej widoczny jest związek tego wymiaru ze społecznym podsystemem OSP.
Dotyczy to głównie relacji poszczególnych OSP z lokalnym środowiskiem opartym o strukturę wyodrębnienia jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako miejsca lokalizacji poszczególnych OSP. Relacje mieszkańców w ramach JST mają charakter lokalny i w znacznej
mierze stanowią wynikową cech, zachowań i postaw mieszkańców. W oparciu o przyjęte
zasady funkcjonowania organizacji w lokalnych środowiskach należy podkreślić potrzebę
planowania powstawania i funkcjonowania OSP na poszczególnych terenach. Aby proces
ten mógł przebiegać w sposób zaplanowany i efektywny, należy zaplanować proces rekrutacji ochotników do OSP oraz stworzyć lub zmodyfikować kulturę organizacyjną w ramach
OSP w powiązaniu z wymiarem socjokulturowym lokalnych społeczności.
Kultura organizacyjna jest sumą wartości i norm społecznych będących stymulatorami
tych zachowań członków organizacji, które są istotne z punktu widzenia realizacji formalnie przyjętych celów [Sikorski 2002, s. 4]. W efekcie ich tworzenia w ramach systemu formuje się indywidualny wyróżnik konkretnego przedsiębiorstwa, urzędu, firmy [Aniszewska 2007]. Wynika z tego, że kultura organizacyjna OSP absorbuje z otoczenia pochodne
systemu socjokulturowego, w którym funkcjonują uczestnicy organizacji, przy jednoczesnym tworzeniu indywidualnych, wewnątrzorganizacyjnych sformalizowanych zasad, które w przyszłości będą determinować planowanie, zbieranie danych na temat funkcjonowania oraz ocenę oddziaływania kultury organizacyjnej na realizację celów i zadań OSP.
Istotne jest przyjęcie przez zarządzających OSP planu inicjowania i wdrażania kultury
organizacyjnej. Należy podkreślić, że w literaturze z zakresu ZZL wskazuje się, iż podstawą wyboru przyszłych działań musi być wiedza na temat osób pozyskanych z lokalnej
społeczności do OSP. Dzięki poznaniu potrzeb tych osób oraz czynników ich motywujących istnieje możliwość rozpoczęcia wdrażania działań tworzących lub przebudowujących istniejącą kulturę organizacyjną [Schenplein 1998; Bate 1984]. Biorąc pod uwagę
nieformalny charakter kultury organizacyjnej, należy podreślić rolę nieformalnych kanałów i form jej wdrażania. W pierwszym etapie osoba, która podjęła się w ramach planów OSP wprowadzenia kultury organizacyjnej, musi dokonać wyboru osób mogących
wdrażać przyjęte założenia w zespole. Wybór dotyczy głównie tych ludzi, którzy mają
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zarówno wiedzę, czym jest kultura organizacyjna w procesie zarządzania, jak i kompetencje do budowania relacji z innymi uczestnikami grupy [Cameron, Quinn 2003; Schein
1992]. Charyzmatyczne przywództwo jako forma oddziaływania na innych jest tu czynnikiem pożądanym, gdyż ułatwia przedstawienie składników kultury organizacyjnej
pozostałym członkom organizacji. Przepływ informacji stanowi podstawę włączania
poszczególnych osób w realizację celów organizacji. Wiele z nich nie stosuje wprawdzie
metod zarządzania przez cele (ZPC) w sposób sformalizowany, ale poprzez koordynację
przepływu informacji na temat poszczególnych celów (z podziałem na cele w zakresie
od najwyższego do najniższego stopnia), etapów i zakresu ich realizacji aż do kontroli
i oceny wpływu podejmowanych działań na realizację celów [Rydzewska-Włodarczyk,
Sobieraj 2015, ss. 334–335].
Kultura organizacyjna wpływa na działanie organizacji poprzez jej składniki. Można
wyróżnić:
·· Paradygmat – „rdzeń” kultury organizacyjnej, określany za pomocą trzech wymiarów: wartości cenionych przez organizację; przekonań, co jest słuszne; założeń (podstaw) działania organizacji.
·· Systemy kontroli – nadzorujące, w jaki sposób organizacja buduje swój system regulacji: nastawiony na kontrolowanie czy monitorowanie; nagradzanie czy karanie;
kontrolę powykonawczą czy bieżącą (controlling); kontrole częste czy sporadyczne.
·· Normy – praktyczne sposoby realizacji przyjętych przez organizację wartości. Stanowią swego rodzaju regulamin, który określa, co jest dozwolone, a co zabronione. Normy
zawierają również wskazówki, do czego należy dążyć i w jaki sposób można to osiągnąć.
·· Opowieści (mity) – opisują zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości i utrwaliły się
w pamięci członków organizacji ze względu na ich doniosłe znaczenie. Wskazują godne naśladowania wzory osobowościowe i społeczne, które są uznawane w organizacji
za najlepsze przykłady.
·· Rytuały i zwyczaje – zewnętrzne zachowania członków organizacji, które mają często zabarwienie emocjonalne, gdyż są bardzo ważne dla samych uczestników. Rytuały
i zwyczaje pełnią funkcję integracyjną, w nich wyraża się przywiązanie członków do
organizacji i sposób utożsamiania się z nią.
·· Symbole – język, gesty, przedmioty o istotnym znaczeniu dla członków organizacji.
Stosowanie symboli w organizacji powoduje, że upowszechniają się one i są naśladowane przez nowych członków.
·· Wartości – przekonania członków dotyczące tego, co w organizacji jest ważne i pożądane, a co nie. System wartości danej organizacji pozwala członkom zorientować
się według jakich kryteriów, opartych na wzorach kulturowych, dokonywana jest ich
ocena [Sułkowski 2012, ss. 71–77].
134

Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem OSP poprzez zastosowanie kultury organizacyjnej
w celu wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców gmin

Wymienione składniki są możliwe do zastosowania w OSP, zwłaszcza że dodatkowo
wzmacniane są one poprzez wysoko rozwinięty system relacji formalnoprawnych w ramach procedur podejmowanych przez członków OSP. Pojedyncza OSP nie jest dużą ani
złożoną organizacją w sensie formalnym, ale włączenie pojedynczej OSP w KSRG lub
system poszczególnych OSP w układzie terytorialnym (np. w ramach JST) wpływa na
zwiększenie świadomości ludzi w nim funkcjonujących co do norm i zasad działania, a co
za tym idzie, wymienione składniki stanowią podstawę porozumiewania się uczestników systemu w trakcie wykonywania zadań, identyfikacji poszczególnych kompetencji
oraz zdolności do realizacji zamierzonych celów. Wymienione składowe otoczenia OSP
i wymogi formalne ich funkcjonowania tworzą bardzo sprzyjające warunki do wdrożenia kultury organizacyjnej dla poprawy efektywności działania pojedynczych OSP w ramach systemu zarówno w ujęciu organizacyjnym, jak i terytorialnym.
Zastosowanie do analizy poszczególnych OSP oraz wszystkich jednostek jako całości
tworzącej ZOSP RP modelu kultury organizacyjnej jest uzasadnione, gdyż podczas ich
funkcjonowania ujawniają się istotne składniki kultury organizacyjnej: wartości wyraźnie
określane przez statut, mity, czyli opowieści o akcjach, osobach i wydarzeniach, przekazywanych z pokolenia na pokolenia, dodatkowo utrwalone w prowadzonych przez
poszczególne jednostki tradycyjnych kronikach, czy w nowoczesnej formie na Facebooku, rytuał i zwyczaje – zarówno związane z przyjmowaniem nowych członków, z uroczystościami św. Floriana, patrona strażaków, jak i wynikające z zaangażowania w życie
lokalnej społeczności. Również symbole – ubiór, sztandar, hymn itp., są nieodłącznym
elementem funkcjonowania OSP.

Wpływ kultury organizacyjnej OSP na bezpieczeństwo
mieszkańców gminy
Kluczowym dla artykułu obszarem opisu oddziaływania kultury organizacyjnej jest relacja
OSP z JST. W związku z tym analizę zawężono do relacji tworzących kulturę organizacyjną
w ramach poszczególnych OSP w powiązaniu ze środowiskiem oddziaływania poszczególnych gmin. W przypadku JST bierze się pod uwagę, że gmina sama tworzy własny system
wartości i norm społecznych, które nadają jej indywidualną „osobowość”. Zachowania
i reakcje przedstawicieli danej gminy w powiązaniu z przejawami grupowych zachowań
mieszkańców tworzą zwrotną siłę oddziaływania na OSP. Autorzy zdecydowali się pominąć
opis tworzenia i oddziaływania tej siły z uwagi na złożoność tematyki. Tak jak zostało to
wskazane w celu artykułu oraz jego tezie, głównym podmiotem analizy są OSP, w których
w wyniku zastosowania kultury organizacyjnej zmianie mogą ulegać zmienne jakościowe
(miary rozwoju) odpowiedzialne za poprawę jakości funkcjonowania OSP w obszarze JST.
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Do pozytywnych rezultatów wprowadzenia i zastosowania kultury organizacyjnej można
zaliczyć:
·· poprawę jakości komunikacji wewnątrz OSP,
·· rozwój kanałów i form komunikacji pomiędzy OSP a JST,
·· konsolidację kompetencji poszczególnych uczestników OSP,
·· zdolność do identyfikacji cech, zachowań i postaw członków OSP,
·· zaplanowaną poprawę wizerunku OSP w JST,
·· zarządzanie w zespole procesami rekrutacji, selekcji, ale także deselekcji członków OSP,
·· tworzenie i realizację spójnej polityki komunikacji OSP z mieszkańcami JST.
Wymienione rezultaty są następstwem efektu synergii wynikającego z tworzenia
i rozwoju relacji uczestników OSP we wszystkich etapach funkcjonowania OSP na danym terenie.
Ochotnicze straże pożarne, działające w obrębie danej gminy, są bardzo silnie związane z lokalną społecznością. Wynika to zarówno z celów organizacji, jak i zaplecza rekrutacyjnego. Ten ścisły związek między OSP a wspólnotą gminną powoduje, że odgrywa ona istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.
W. Fehler definiuje bezpieczeństwo lokalne jako „pewien stan spokoju i zdolność
do neutralizowania zagrożeń w geograficznie ograniczonej przestrzeni sąsiedzkiej
dotyczący przede wszystkim relacji bilateralnych i multilateralnych, podmiotów państwowych nie wywierających bezpośrednio znaczącego wpływu na szerszy terytorialnie (subregionalny, regionalny czy globalny) wymiar bezpieczeństwa” [2009, s. 23]. Dla
przedstawianej analizy istotny jest fakt wpływu na bezpieczeństwo lokalne uwarunkowań społecznych, a wśród nich stopień identyfikacji jednostki lub grupy ze wspólnotą lokalną, aktywność i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, poziom lokalnych
napięć i konfliktów, czy wreszcie zasięg patologii społecznych oraz uwarunkowań
kulturowych, zwłaszcza tradycji lokalnych i ich znaczenie dla lokalnej społeczności,
poziom otwartości członków wspólnoty, ich stosunek do innych kultur czy styl życia.
Ważne będą również uwarunkowania polityczne, czyli zdolność miejscowych elit politycznych do wzajemnej współpracy dla dobra lokalnego, a także stosunek centrum do
lokalnych aspiracji i potrzeb [Fehler 2009, s. 25].
Istotna z punktu widzenia kreowania bezpieczeństwa lokalnego jest współpraca członków OSP z mieszkańcami w zakresie polityki komunikacyjno-informacyjnej.
Działania ratownicze przy gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych, powodziach
czy usuwanie skutków burz i nawałnic stanowią najważniejszy element pracy strażaków ochotników. Mieszkańcy, którzy traktują OSP jako „swoją”, chcą być informowani o wszystkich akcjach, ważna jest więc dbałość o odpowiedni przekaz, z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych metod (jak np. notatka w gazetce gminnej), jak
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i przy użyciu narzędzi internetowych (informacja na stronie internetowej OSP lub
w mediach społecznościowych). Narzędzia internetowe służą także działaniom podejmowanym w obszarze profilaktyki pożarowej, którą można wiązać zarówno ze
statutowymi celami OSP, jak i z udziałem OSP w systemie zarządzania kryzysowego
w gminie (faza zapobiegania) [Ostrowska 2017, s. 208]. Szereg jednostek OSP na stronach internetowych zamieszcza artykuły dotyczące m.in. ochrony przeciwpożarowej, przyczyn pożarów, konieczności zastosowania odpowiednich zabezpieczeń itp.
OSP popularyzują wśród mieszkańców zagadnienia ochrony przeciwpożarowej poprzez organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych, wykładów i pogadanek dla
różnych grup wiekowych, poczynając od spotkań z dziećmi z przedszkola, pokazów
sprzętu, konkursów wiedzy na temat przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku pożarów, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii ruchu strażackiego. Jednostki w różny sposób starają się podtrzymywać pamięć
o tradycji i historii pożarnictwa w gminie: organizują izby pamięci, przygotowują
broszury, a nawet monografie dotyczące swoich dziejów. W tym obszarze działań
istotny jest poziom kultury organizacyjnej, której widomym znakiem dla mieszkańców będzie wierność druhów ochotników zasadom i wartościom OSP. Odpowiednie
zachowanie, postawa i poziom zaangażowania członków OSP będą kreowały pozytywny wizerunek OSP w gminie, stając się jednocześnie elementem zarządzania
procesami rekrutacji. Zarówno z profilaktyką, promocją, jak i z procesem rekrutacyjnym i selekcyjnym łączyć należy funkcjonowanie przy niektórych jednostkach
OSP młodzieżowych drużyn pożarniczych czy tzw. małych straży – drużyn przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które przez zabawę poznają zawód
strażaka i podstawowe zasady bezpieczeństwa. Elementem współpracy z lokalną
społecznością jest również udostępnianie pomieszczeń strażnic OSP mieszkańcom,
zarówno w celu organizacji zebrań, jak i imprez o charakterze prywatnym. OSP, sama
angażująca się w działalność sportową i kulturową, współpracuje w tym obszarze
z lokalnymi klubami sportowymi czy organizacjami artystycznymi, np. często druhowie pomagają w utrzymaniu boisk sportowych. Nie można pominąć współpracy
strażaków z lokalnymi przedsiębiorcami, zwłaszcza że są oni faktycznymi i potencjalnymi sponsorami i darczyńcami OSP [Berliński 2012, ss. 132–134; Ochotnicze Straże
Pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań].
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Tabela 1. Jednostki OSP w województwie łódzkim

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykaz wypełnionych raportów OSP województwo łódzkie. Materiały udostępnione przez OW ZOSP RP województwa łódzkiego, KG PSP, Wykaz jednostek OSP w KSRG wg
stanu na dzień 31.12.2015, Wykaz jednostek OSP włączonych do KSRG w grudniu 2016 r., Wykaz jednostek
ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG z dniem 15 grudnia 2017 r., Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG w miesiącu maju 2018.

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy ma współpraca jednostek OSP funkcjonujących w ramach jednej gminy. Dla przykładu w województwie łódzkim średnia liczba jednostek OSP przypadających na gminę wynosi 8. Tabela 1 pokazuje,
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że w niektórych gminach przekracza ona nawet 15, np. w gminie Zelów (17), Grabica (19),
Łęczyca (17), Błaszki (22), Lutomiersk (19) czy Sulejów (17). Ta współpraca ma niezwykle
istotne znaczenie zwłaszcza na obszarach, w których nie ma zlokalizowanych Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych PSP. Dobrym przykładem takiego obszaru jest powiat brzeziński, w którym 80% działań ratowniczych prowadzą jednostki OSP [Marjański, Staniszewska, Marjańska, Nowak 2016, s. 333].
Niewątpliwie więc zdolność jednostek OSP do współdziałania w ramach gminy ma znaczenie dla bezpieczeństwa jej mieszkańców. Formą doskonalenia współpracy są wspólne ćwiczenia wszystkich jednostek OSP z terenu danej gminy, zarówno włączonych do
KSRG, jak i zastępów z jednostek spoza systemu. Szkolenia takie umożliwiają sprawdzenie
stanu gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy i doskonalenie umiejętności
współdziałania jednostek OSP z jednostkami PSP. Jednak najistotniejsze dla wzmocnienia
lokalnego bezpieczeństwa jest doskonalenie współpracy pomiędzy samymi jednostkami
OSP. Współpraca między jednostkami OSP w gminie może dotyczyć również wspólnych
zabiegów o pozyskanie sprzętu lub wymiany czy przekazywania części zasobów technicznych innymi jednostkom. Obok rozwijania współpracy na gruncie operacyjnym ważne są
działania i inicjatywy integracyjne w obszarze społecznym, np. wspólna organizacja przez
wszystkie OSP gminnych obchodów Dnia Strażaka, gminnych zawodów sportowo-strażackich, festiwali orkiestr strażackich czy akcji charytatywnych3.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy zidentyfikowali występowanie kultury
organizacyjnej w OSP oraz przykłady praktycznych form wdrażania kultury organizacyjnej w ramach współpracy OSP w gminie. Zdaniem autorów niezbędne jest pogłębienie
badań w oparciu o studia przypadków, wykazujące zarówno występowanie kultury organizacyjnej w pojedynczej OSP, jak i przeniesienie kultury organizacyjnej na poszczególne
OSP na terenie gminy oraz oddziaływanie kultury organizacyjnej poszczególnych OSP
z terenu gminy na bezpieczeństwo mieszkańców danej gminy. Autorzy uważają, że dalsze badania powinny upowszechnić wiedzę na temat kultury organizacyjnej wśród OSP,
aby spowodować świadome stosowanie jej elementów w zarządzaniu jednostką.

Informacje o tego typu wydarzeniach odnaleźć można na stronach PSP, poszczególnych OSP oraz urzędów
gmin/miast, przykładowo http://www.sokolniki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2295:zaw
ody-strazackie-2018-r&catid=79&Itemid=473; http://www.kppspzdunskawola.pl/wydarzenia16-pratkow.html;
http://www.czarny-dunajec.pl/news/2058/dobra_wspolpraca_pomiedzy_osp_podczerwone_i_osp_koniowka.

3
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
jako istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym w partnerstwie
społecznym przez polską Policję
The National Map of Security Threats as an Important
Element of the Public Security Management Process
in the Social Partnership by the Polish Police
Abstract: Police forces are responsible for security and public order, therefore, they play a special role in the state security system. The article touches on the issue of local crime prevention
with the use of community policing philosophy according to which the police is responsible
for protecting the society and the public order cooperating with local community. At present,
Polish Police have noticed the importance of society in preventing and fighting crime. The
example is a National Map of Security Threats – an interactive tool where inhabitants can
anonymously report an information about threats appearing in their neighbourhood forcing
appropriate service to react which brings the Police closer to the citizens. Cooperation with
external entities have an enormous influence on implementation of the statutory tasks of the
Police Forces in the field of ensuring security and public order of the state The evaluation of
this solution shows a wide range of the possibilities of its application, not only as a platforms
of information exchange about threats between residents and the Police.
Key words: community policing, local community, public security, Polish National Map of
Security Threats, Police

Wstęp
Policja – jedna z kluczowych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – wypracowała narzędzie w postaci wizualizacji

Jadwiga Stawnicka

stanu bezpieczeństwa, zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, z uwzględnieniem ich rozkładu w przestrzeni i czasie. W niniejszym artykule wskazane zostaną
regulacje prawne oraz podstawy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – istotnego elementu zarządzania bezpieczeństwem przez polską Policję, a także jej
funkcje (prewencyjna, aktywizująca, wychowawcza, integrująca, kontrolna, pedagogiczna), ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zarządzania bezpieczeństwem, oraz ocena
funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W końcowej części artykułu
zaprezentowane zostaną założenia projektu badawczego oraz propozycja działań pozwalających na ocenę efektu synergicznego współpracy Policji ze społecznością lokalną.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej KMZB) powstawała przy aktywnym
udziale lokalnych społeczności, uczestniczących w konsultacjach społecznych na poziomie
wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym. W całym kraju do końca pierwszego kwartału
2016 r. odbyło się około 12 tys. konsultacji społecznych, w których uczestniczyło 217 tys.
osób. Uczestnicy konsultacji społecznych odpowiadali na dwa główne pytania: Czy Mapa Zagrożeń jest potrzebna? Co powinna zawierać? W konstruowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaangażowane zostały organizacje pozarządowe, wojewodowie, samorządy,
lokalne media oraz wszyscy, którzy posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie
kształtowania bezpieczeństwa lokalnego
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja informatyczna składająca się
z dwóch części. Pierwszą z nich stanowią dane statystyczne dokonanych przestępstw
i wykroczeń, które zostały ukazane z wykorzystaniem wizualizacji i podzielone na poszczególne województwa, powiaty oraz gminy, a drugą – narzędzie interaktywne umożliwiające obywatelowi nanoszenie na mapie zagrożeń1. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi zatem wykaz określonych, najczęściej występujących zagrożeń
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz ładu i porządku publicznego2
z uwzględnieniem rozkładu czasowego oraz przestrzennego zagrożeń, mających istotny
1
Pismem z dnia 28 lipca 2017 r. (l.dz. EP-2819/17) podpisanym przez Dyrektora Biura Prewencji Komendy
Głównej Policji została wprowadzona nowa wersja aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która
zawiera również aplikację na urządzenia mobilne (smartfony, ipody itp.).
2
Literatura na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń jest uboga ze względu na stosunkowo krótki
okres funkcjonowania Mapy [por. Minkiewicz 2017, ss. 69–74; Polończyk 2017, ss. 79–93; Dyduch 2017, ss. 76–81.
W tym kontekście zasługuje na podkreślenie, że pojawiła się pierwsza książka poświęcona funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa autorstwa J. Stawnickiej oraz I. Klonowskiej zatytułowana Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – w aspekcie społeczno-pedagogicznym (2018).
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wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie [Minkiewicz 2017,
ss. 69–74]. Ostatecznie KMZB opiera się na informacjach zamieszczonych w trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna dotyczy gromadzenia informacji pochodzących z policyjnych systemów informatycznych. W drugiej płaszczyźnie informacje gromadzone
w KMZB pozyskiwane są w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. W trzeciej płaszczyźnie zawarte są informacje, które mieszkańcy przekazują podczas debat społecznych
poświęconych bezpieczeństwu publicznemu3.
Mapa zagrożeń wyeksponowała 25 kategorii, wśród których można wymienić, np.: akty
wandalizmu, bezdomność, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niewłaściwą infrastrukturę drogową, niszczenie zieleni, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, złą organizację
ruchu drogowego, żebractwo. W ten sposób został poszerzony katalog wartości podlegających
ochronie i wprowadzono nowe funkcjonalności, które mają służyć zwiększeniu sprawności działania Policji w zakresie weryfikacji oraz eliminacji zagrożeń zgłaszanych przez społeczeństwo4.
Z liczby zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika,
że taka forma współpracy na linii Policja–obywatel w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego się sprawdza. Dowodem jest fakt, że coraz więcej zgłoszeń naniesionych na mapę zostaje potwierdzonych przez Policję. Według danych z 17 marca 2017 roku skala zgłoszeń potwierdzonych wynosiła 34,24%, natomiast według stanu
z 8 września 2017 roku – 41,45%. Na dzień 09.03.2018 r. liczba użytkowników wyniosła
1 154 192, liczba odsłon – 3 858 060, liczba zagrożeń – 659 538, średnia liczba zagrożeń nanoszonych na dobę – 1199. Bezwzględna liczba zgłoszeń – na podstawie danych
z dnia 27 kwietnia 2018 r. za okres od 1 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. – obejmuje liczbę

3
W tym miejscu należy zaznaczyć i szczególnie podkreślić, że dialog społeczny związany z zapewnieniem
bezpieczeństwa obejmuje również i inne inicjatywy podejmowane w celu aktywizowania społeczności lokalnych do działań na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Do takich inicjatyw należą aplikacja mobilna
„Moja Komenda” oraz aplikacja „Twój Dzielnicowy”.
4
Od 28 lipca 2017 r. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uzupełniona o możliwość: umieszczania
danych nie tylko z uwzględnieniem daty i godziny zdarzenia, ale i pory dnia oraz dnia tygodnia, wprowadzania przez użytkowników krótkich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania 3 plików (JPG, PDF,
3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5 MB, dodania statusów „potwierdzone (wyeliminowane)”
oraz „żart lub pomyłka”, dodania funkcjonalności umożliwiającej wyświetlanie zagrożeń o statusie „niepotwierdzone” przez tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „potwierdzone”
(wyeliminowane), możliwość rezygnacji z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca
od chwili naniesienia, dodawania w dossier ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia, wprowadzenia funkcji
wylogowywania się z aplikacji [Minkiewicz 2017, s. 73].
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zgłoszeń potwierdzonych (62 990), niepotwierdzonych (48 436), potwierdzonych wyeliminowanych (5975), co stanowi 56,23% potwierdzonych i 39,59% niepotwierdzonych.
Liczba zgłoszeń w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniosła 32. Według statusu „potwierdzone” najwięcej zgłoszeń należy odnotować w KWP Białystok (58,62%), KWP Olsztyn (58,48%), KWP Radom (58,35%), KWP Kraków (67,69%).

Uregulowania prawne funkcjonowania Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa
Wśród aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wymienić należy:
–– Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie
form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (dalej Zarządzenie nr 768) [Dz. U. KGP
nr 15, poz. 119, z późn. zm];
–– Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej Wytyczne nr 3) [Dz. Urz. 2016, poz. 58];
–– Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające wytyczne w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych
z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Pojęcie map zagrożeń zostało wprowadzone zapisami §8 ust. 3 Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie metod i form wykonywania
zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze
prewencyjnym, które stanowi akt wykonawczy do art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji [Dz. U. KGP nr 15, poz. 119, z późn. zm.]. Wskazano w nim, że „tworzy się
mapy zagrożeń – na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzanych
na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania
popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zapobiegania zachowaniom aspołecznym”.
Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wyjaśniono w Wytycznych
nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej Wytyczne nr 3) [Dz. Urz. 2016, poz. 58]. W Wytycznych nr 3
określono szczegółowy sposób postępowania policjantów podczas realizacji wskazanych
zadań, m.in. określono zasady wyznaczania koordynatorów na poszczególnych szczeblach
zorganizowania jednostek organizacyjnych Policji oraz zadania koordynatorów, tryb zapoznawania się z zagrożeniami naniesionymi na KMZB oraz sposób ich weryfikacji, sposób
146

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym w partnerstwie społecznym przez polską Policję

zmiany statusów zagrożeń naniesionych na KMZB oraz sposób sprawowania nadzoru nad
sposobem realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Mapy; wskazano podstawowe
definicje używane w dokumencie, np. definicję statusu zagrożenia, określono także obowiązki koordynatora lokalnego, wojewódzkiego oraz krajowego.
Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające wytyczne
w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wprowadziły zmiany w Wytycznych nr 35.
Między innymi dodano w tym dokumencie dwa rodzaje statusu zagrożenia – „potwierdzone (wyeliminowane)” oraz „żart lub pomyłka”, użyto sformułowania „weryfikacja informacji o zagrożeniu”, zamiast „weryfikacja zagrożenia”, określono, na czym polega weryfikacja,
zmieniono numerację karty weryfikacji, zaznaczono, że koordynator lokalny wskazuje termin zakończenia weryfikacji zagrożenia6, doprecyzowano działania kierownika komórki
organizacyjnej Policji lub innego policjanta wyznaczonego przez kierownika jednostki
organizacyjnej Policji, polegające na określeniu czasu i sposobu podejmowanych działań
zmierzających do weryfikacji zagrożeń, dopuszczono wpisywanie efektów działań do karty
weryfikacji bezpośrednio przez policjantów realizujących zadania związane z mapą zagrożeń, wprowadzono status „żart lub pomyłka”, wyjaśniano, czym jest „geoportal” jako centralny punkt dostępu do wskazanych usług. W każdym z garnizonów komendanci wojewódzcy
wydali stosowne akty prawne regulujące funkcjonowanie KMZB w ich garnizonach.

Funkcje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem przez polską policję – spełnia kilka ważnych funkcji: prewencyjną, integrującą, kontrolną, pedagogiczną, zarządzania bezpieczeństwem, wychowawczą oraz
aktywizującą. Funkcja prewencyjna przejawia się poprzez możliwość podejmowania
przez policję szybkich i trafnych interwencji jako efekt zgłaszania przez obywateli naruszeń bezpieczeństwa, możliwość oddziaływania prewencyjnego poprzez budzenie obaw
wśród przestępców oraz budowanie podstaw działań zapobiegawczych na podstawie
informacji uzyskanych z KMZB. Funkcja prewencyjno-ochronna może być pojmowana
w szerokim i wąskim znaczeniu, gdyż Mapa spełnia swoją funkcję zarówno w odniesieniu
do pojedynczego człowieka, jak i społeczności lokalnych oraz całego społeczeństwa. Daje
nie tylko możliwość przeciwdziałania kolejnym zagrożeniom, ale i dostarcza informacji

O wprowadzonych zmianach w Wytycznych nr 1 zob. Stawnicka, Klonowska 2018, ss. 23–27.
Jest to bardzo znaczące uściślenie, ponieważ przenosi punkt ciężkości działań koordynatora lokalnego na
działanie finalne weryfikacji zagrożenia.
5
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o zagrożeniach dotyczących danego terenu, osiedla czy miasta [Minkiewicz 2017, s. 73].
Zgłoszenia naniesione na KMZB nie wymagają natychmiastowej reakcji Policji, jak zgłoszenia interwencji, i w tym kontekście należy podkreślić prewencyjny charakter Mapy.
Przy tym zgłoszenia na Mapie stanowią wartość dodaną, a zatem obszary poprawy bezpieczeństwa dzięki temu narzędziu powiększyły się na terenie całego kraju. I dodajmy,
że proces ten trwa7 [Maciejczak 2017, s. 5]. Funkcja integrująca realizuje się poprzez
integrowanie społeczeństwa dzięki wyzwoleniu społecznej aktywności i odpowiedzialności obywateli w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu swojego
zamieszkania oraz poprzez integrację na linii Policja–społeczeństwo, dzięki motywowaniu społeczności lokalnych do kontaktowania się z dzielnicowym8, a także uzyskiwaniu
przez Policję informacji o zdarzeniach wymagających interwencji. Funkcja kontrolna
polega na wykorzystywaniu KMZB do oceny sposobu realizacji zadań przez policjantów
z poziomu ich przełożonych, gdyż to właśnie dzięki zaangażowaniu policjantów dokonujących weryfikacji zagrożeń są one potwierdzane i w efekcie eliminowane. Polega ona
także na społecznej ocenie funkcjonowania KMZB [Minkiewicz 2017, s. 74]. Działania
związane z funkcjonowaniem KMZB z perspektywy reguł wpływu społecznego R. Cialdiniego [1996]9 ujawniają funkcję pedagogiczno-wychowawczą KMZB. Aktywizowanie
społeczeństwa i angażowanie go w budowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
jest ściśle związane z działaniem reguły społecznego dowodu słuszności i wpływem na
postawy, zachowania i reakcje społeczne10; reguła kontrastu11 wskazuje dwa stany rzeczy – przed zgłoszeniem oraz po zgłoszeniu i wyeliminowaniu zagrożenia, reguła konsekwencji natomiast przejawia się poprzez konsekwencję w zgłaszaniu zagrożeń przez
coraz większą część społeczeństwa12. Reakcja Policji na zgłoszenia uruchamia natomiast

Z wywiadu z Jarosławem Zielińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
O dialogu dzielnicowych ze społecznościami lokalnymi traktują książki Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej z perspektywy działań edukacyjno-wychowawczych [Klonowska, Stawnicka 2017] i Partnerstwo
służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy działań społeczno-wychowawczych [Stawnicka, Klonowska 2017].
9
Omówienie funkcji pedagogicznej KMZB było tematem wystąpienia Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
KGP mł. insp. Iwony Klonowskiej podczas konferencji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie
dialogu ze społeczeństwem”, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu w dniu 15.03.2018 r.
10
Zgodnie ze społecznym dowodem słuszności ludzie postępują tak, jak większość grupy, wychodząc z założenia, że większość nie może się mylić. Mechanizm uczenia opiera się na naśladowaniu działań innych
11
Zasada kontrastu opiera się na uznaniu postrzegania pewnych rzeczy na tle innych. Gdy dwie rzeczy różnią
się od siebie, percepcja różnicy pogłębi się, jeśli ujrzymy te rzeczy bliżej siebie w czasie lub przestrzeni.
12
Ludzie pragną być konsekwentni w swoich słowach, wierzeniach, celach i czynach, gdyż konsekwencja ta
jest wysoko ceniona w społeczeństwie, jest korzystna dla tych, którzy potrafią się na nią zdobyć i jest wygodną
drogą na skróty w obliczu komplikacji współczesnego życia.
7
8
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regułę wzajemności13. Z kolei funkcja społeczno-integrująca umożliwia powstawanie pozytywnych sprzężeń zwrotnych w relacjach Policja–społeczeństwo [Minkiewicz
2017, s. 74]. Funkcja zarządzania bezpieczeństwem przejawia się poprzez możliwość
skutecznego i ekonomicznego reagowania policjantów w miejscach, gdzie występują
zagrożenia bezpieczeństwa, rzetelnego zidentyfikowania i przedstawienia obywatelom
skali oraz rodzaju występujących zagrożeń bezpieczeństwa, możliwość wpływu na instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w sposób optymalny oraz bardziej efektywny angażowanie posiadanych sił i środków do realizacji zadań służbowych, dokonywanie zmian w modelu funkcjonowania dzielnicowych,
dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa, skuteczne koordynowanie działań na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. KMZB jest także narzędziem diagnozującym problemy społeczne, gdyż podczas debat społecznych prowadzone są dyskusje na
temat najistotniejszych problemów diagnozowanych dzięki KMZB oraz projektowane są
przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadających na zdiagnozowane
zagrożenia bezpieczeństwa.

Ocena Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w świetle
przeprowadzonych badań ankietowych
Badanie sondażowe dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zostało przeprowadzone na stronie www.policja.pl. za pomocą narzędzia – kwestionariusza anonimowej ankiety w dniach 24.01– 03.03.2017 r. wśród użytkowników KMZB. Ankietę wypełniły
3433 osoby. Badanie zrealizował Zespół ds. Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu KGP. Natomiast kolejna ocena funkcjonowania KMZB została dokonana w dniach 12.01– 07.03.2018 r.;
liczebność próby wyniosła 2421 osób. Z kolei w dniach 01.02–10.03.2018 wśród mieszkańców
Katowic przez autorkę artykułu zostało przeprowadzone badanie techniką PAPI – Paper And
Pencil Interview; liczebność próby wyniosła 456 osób. Poniżej zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez Policję w 2017 i 2018 r. oraz wśród mieszkańców Katowic
w 2018 r. w celu wyznaczenia tendencji dotyczących oceny KMZB. W badaniu sondażowym
z 2017 r. zadano respondentom 7 pytań i poniżej wybrano do analizy kilka z nich14.
Łańcuchy wymiany i relacji korzystnych dla społeczeństwa jako całości tworzą się dzięki poczuciu zobowiązania do odwdzięczenia się za przysługę.
14
Informacje dotyczące wyników badań sondażowych uzyskano z prezentacji Koordynatora Krajowego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusza Prządki oraz na podstawie artykułu M. Głodzińskiego,
A. Kłys [2017, ss. 8–9], a z badań z 2018 r. – z prezentacji mł. insp. Dariusza Prządki na konferencji, która odbyła
się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu w dniu 15.03.2018 r. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem”.
13
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Odpowiedzi na pytanie o główny cel odwiedzin strony Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa były zróżnicowane w każdym z badań. Cel zgłoszenia zagrożenia dominuje
wśród odpowiedzi zarówno podczas badania sondażowego w 2017 r. (41%), jak i podczas
badania w 2018 r. (55%). Również mieszkańcy Katowic najczęściej odwiedzają KMZB w celu
zgłoszenia zagrożenia (taką odpowiedź zakreśliło aż 65,50% badanych). Natomiast odwiedzenie KMZB w celu zapoznania się z zagrożeniami, jakie zaznaczyli inni mieszkańcy, zadeklarowało 24% badanych w badaniu sondażowym, 17% – w badaniu z 2018 r. i 17,10% mieszkańców Katowic (2018 r.). Co piąty badany w badaniu sondażowym odwiedzał KMZB, aby
się z nią zapoznać, gdyż wcześniej nie znał tego narzędzia. Rok później z Mapą zapoznaje się
mniejszy odsetek badanych (16%). Natomiast spośród mieszkańców Katowic w 2018 r. jedynie co dziesiąty badany (11,30%) odwiedza Mapę, aby zapoznać się z jej funkcjonowaniem.
Znacznie mniejszy odsetek badanych odwiedza Mapę, aby zapoznać się ze statystyką przestępczości (10% w badaniu sondażowym, 7% w 2018 r. oraz 4,10% w badaniu w Katowicach
w 2018 r.). Natomiast inne cele odwiedzin KMZB zaznaczyło 3% badanych w badaniu sondażowym, 5% w badaniu z 2018 r. oraz jedynie 2% w badaniu przeprowadzonym w Katowicach w 2018 r. Badania w Katowicach potwierdziły ogólnopolską tendencję zwiększania
udziału procentowego respondentów, którzy odwiedzają Mapę w celu zgłoszenia zagrożenia. Zmniejsza się udział procentowy odpowiedzi wskazujących, że mieszkańcy odwiedzają
Mapę w celu zapoznania się z zagrożeniami, jakie zaznaczyli inni użytkownicy, zapoznania
się ze statystyką przestępczości czy w celu zapoznania się z Mapą i jej działaniem.
Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie: W jakim celu odwiedził/a Pan/i stronę Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa? Proszę wskazać główny powód

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia najistotniejszych kategorii KMZB
zwiększył się odsetek wskazań na przekraczanie dozwolonej prędkości – z 27% podczas
badań sondażowych do 35% podczas badań w 2018 r. Przekraczanie dozwolonej prędkości do najistotniejszych kategorii KMZB zalicza natomiast co czwarty mieszkaniec Katowic. Wysoko umieszczono w tej skali również akty wandalizmu. Aż 34,50% badanych
podczas badania sondażowego uznało akty wandalizmu za jedną z najistotniejszych
kategorii, w badaniu z 2018 r. odsetek badanych uznających akty wandalizmu za jedną
z najistotniejszych kategorii zmniejszył się do 30%. Natomiast 22% badanych w Katowicach uznało, że akty wandalizmu należą do najistotniejszych kategorii KMZB.
W badaniu sondażowym z 2017 r. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych odnotowało 24,40% badanych, nieprawidłowe parkowanie – 17,20% badanych, złą
organizację ruchu drogowego – 13,90%, a używanie środków odurzających – 17,40%.
Natomiast w badaniu z 2018 r. nieco większy odsetek procentowy badanych (26%) podkreślał istotność kategorii spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, również
większy odsetek (22%) wskazał nieprawidłowe parkowanie. Kategorię „zła organizacja
ruchu drogowego” oznaczyło 16% badanych, a używanie środków odurzających – 14%
badanych. Natomiast wśród mieszkańców Katowic w badaniu z 2018 r. prawie jedna
trzecia z nich (29,20%) oznaczyła spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
prawie identyczny odsetek badanych (28,30%) wskazał nieprawidłowe parkowanie,
o wiele mniejszy odsetek do najistotniejszych kategorii KMZB zaliczył organizację ruchu
drogowego (5,60%) czy używanie środków odurzających (11%).
Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie: Które kategorie KMZB uważa Pan/Pani za
najbardziej istotne?

Źródło: opracowanie własne.
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Badanych zapytano również, w jaki sposób dowiedzieli się o KMZB. W badaniu sondażowym najwięcej badanych (30%) wskazało strony www.policja.pl lub strony komend
Policji. W badaniu z 2018 r. zwiększył się udział procentowy badanych, którzy w ten sposób pozyskują informacje o KMZB. Jeszcze większy odsetek badanych w Katowicach
(52%) dowiaduje się o KMZB ze strony Komendy Głównej Policji lub innych komend
Policji. Natomiast z innych stron internetowych wiedzę o KMZB czerpie 29% (badania
sondażowe), 26% (badania z 2018 r.) oraz 24% (mieszkańcy Katowic). W badaniach sondażowych badani zaznaczali, że dowiadują się o KMZB z telewizji (13%), z plakatu (5%),
z radia (4%), z ulotek (3), z innych źródeł (18%). Z kolei w badaniach z 2018 r. 26% badanych stwierdziło, że dowiaduje się o KMZB z innych stron niż strony Policji, z telewizji
(12%), z plakatów (3%), z radia (3%), z ulotki (2%) oraz z innych źródeł (19%). Natomiast
mieszkańcy Katowic w badaniach z 2018 r stwierdzili, że dowiadują się o KMZB z innych
stron internetowych (24%), z telewizji (5%), z plakatów (7%), z radia (7%), z ulotki (2) oraz
z innych źródeł (2%) (por. poniższy wykres).
Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Źródło: opracowanie własne.
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Projekt badawczy realizowany przez Wyższą Szkolę
Humanitas oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu
W ramach analizy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zainicjowałam projekt badawczy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu dotyczący ujęcia Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako jednej z determinant kształtowania społeczności
lokalnej na przykładzie garnizonu opolskiego. W projekcie uczestniczą studenci seminarium dyplomowego z Wyższej Szkoły Humanitas, którzy pod moim kierunkiem finalizują
prace dyplomowe na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
a w szczególności funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na podstawie
danych z Komend Powiatowych Policji w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich.
Na podstawie nadesłanej dokumentacji z jednostek garnizonu opolskiego wykonawcy projektu badawczego będą opisywać funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa w danej jednostce, uwzględniając informacje między innymi o spotkaniach na terenie jednostki, debatach, sposobach promowania Mapy, sposobach zamieszczania informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie danej
jednostki, ewentualnych szkoleniach w zakresie funkcjonowania KMZB, jeśli takie się
odbyły. Analizie zostaną poddane dane statystyczne, tj. liczba zgłoszeń na terenie jednostki, z tego liczba zgłoszeń potwierdzonych. Uwzględniona zostanie liczba zgłoszeń
w rozbiciu na statusy oraz zgłoszenia potwierdzone za okres 6.10.2017 r. do 30.03.2018 r.,
za okres półroczny po roku od momentu zgłoszenia ponad 500 tys. zagrożeń w całej
Polsce, przy liczbie prawie miliona użytkowników i liczbie ponad 3 mln odsłon.
W ramach projektu badawczego zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród
uczestników debat społecznych w województwie opolskim. Ankieta będzie składała się z 17
pytań. Inspiracją do kreowania tego narzędzia była ankieta wykorzystana w badaniach sondażowych przeprowadzanych od 24.01. do 3.03.2017 r., aby można było porównać niektóre
z uzyskanych odpowiedzi z odpowiedziami uzyskanymi w badaniach sondażowych i opisanymi w jednym z podrozdziałów niniejszego artykułu. Umożliwi to komparatystyczne podejście do kwestii oceny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez jej użytkowników.
Opisywany projekt, w ramach którego uczestnicy badają funkcjonowanie Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w jednym z garnizonów, będzie pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Realizacja tego projektu z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu świadczy o ścisłej współpracy Policji ze światem nauki. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
staje się przedmiotem refleksji naukowej, a współpraca Policji ze światem nauki daje efekt
synergii. Badania takie, przeprowadzane również w innych garnizonach, umożliwią dokonanie analiz komparatystycznych funkcjonowania Mapy w poszczególnych garnizonach.
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Zakończenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję. Funkcja zarządzania bezpieczeństwem KMZB realizuje się przede wszystkim dzięki możliwości zgłaszania Policji informacji o zagrożeniach oraz poddaniu analizie informacji wynikających ze zgłoszonych
zagrożeń. Takie działania umożliwiają dokonanie adekwatnej do skali i rodzaju zagrożeń
alokacji sił i środków policyjnych; siły i środki policyjne kierowane są w miejsca oczekiwane, co w efekcie prowadzi do eliminacji zagrożeń. Działania te korespondują z funkcją
prewencyjną Mapy, a więc służą zapobieganiu zagrożeniom. Z kolei analiza stanu bezpieczeństwa stanowi punkt wyjścia do działań związanych z projektowaniem działań
prewencyjnych. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, opartej na przytoczonych w niniejszym artykule podstawach prawnych, dokonuje się skuteczna koordynacja
działań policyjnych na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym czy gminnym.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pokazała, że partnerstwo stanowi najlepszy sposób budowania bezpieczeństwa. Dialog Policji ze społecznościami lokalnymi za
pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to działanie budujące świadomość społeczną w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. W konsekwencji powinno ono doprowadzić do stworzenia trwałego
partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa umożliwiającego lokalizację, identyfikację i eliminację czynników kryminogennych, zanim nastąpi ich eskalacja.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie wpływa na: zwiększenie
efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem,
podniesienie skuteczności działań Policji w zakresie identyfikacji i zwalczania współczesnych zagrożeń, wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości
najbardziej uciążliwej społecznie, efektywność działań Policji ukierunkowanych na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyczynianie się w ten sposób do realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji. Na zakończenie warto zaznaczyć,
że z perspektywy funkcjonowania KMZB podmiotem bezpieczeństwa jest jednostka
postrzegająca zagrożenia w sposób subiektywny. Nawiązać w tym miejscu należy do
teorii konstruktywistycznej Emanuela Adlera i Michaela Barnetta (1998) – twórców koncepcji „budowania wspólnoty bezpieczeństwa” (ang. security community building), na
którą składają się: rozróżnianie zagrożeń w kategoriach subiektywnych i obiektywnych,
konstruowanie społeczne zagrożeń, wspólna tożsamość, podobny system wartości,
wzajemna odpowiedzialność danych podmiotów.
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Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności
lokalnych na przykładzie województwa
kujawsko-pomorskiego
Sense of Security for Local Communities’ Members
by the Example of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Abstract: The aim of this article is to present the preliminary results of pilot studies of the
sense of security carried out by the authors on a statistically significant sample of residents of
local communities in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The analysis of statistical material was preceded by the proposition of a significant extension of the “security of local communities” category to various areas contributing to quality of man’s life. Assuming that the
security of local communities is a multidisciplinary category, its extended characteristics and
definition have been presented. Research questions to which the article’s authors responded,
referred to, inter alia, how respondents assess the sense of security in their local environment
and what they consider to be main threats. How they assessed the essential elements of the
local security system, and what factors determine the local community’s sense.
Key words: the security of local communities, security threats, local community

Wstęp
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Jego poziom
determinowany jest wieloma czynnikami, które można rozpatrywać z różnych perspektyw: międzynarodowej, krajowej, regionalnej, globalnej czy lokalnej. Z punktu widzenia
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pojedynczej jednostki najistotniejsze jest jednak bezpieczeństwo lokalne. To ono bowiem w sposób bezpośredni dotyka każdego człowieka. Odczuwanie odpowiedniego
komfortu w miejscu zamieszkania jest jedną z głównych determinant dobrego życia,
gdyż zapewnia odpoczynek psychiczny po godzinach ciężkiej pracy, bezpieczną przestrzeń do wychowywania dzieci oraz spokój po opuszczeniu rynku pracy.
Człowiek jako jednostka społeczna potrzebuje do odpowiedniego rozwoju interakcji
z innymi członkami społeczności. Tworzy z nimi więzi, które mają istotny wpływ na jego
poczucie bezpieczeństwa. Samodzielnie bowiem nie jest w stanie zapewnić sobie i rodzinie, w której funkcjonuje, zaspokojenia wszystkich rodzajów potrzeb. Oznacza to, że
więzi między ludźmi są jednymi z kluczowych czynników warunkujących funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz poczucie bezpieczeństwa ich członków.
Zdefiniowanie kategorii bezpieczeństwa społeczności lokalnych nie jest proste. Definicje, które występują w literaturze przedmiotu, nie do końca odzwierciedlają stan faktyczny.
W większości skupiają się bowiem na klasycznych, twardych aspektach bezpieczeństwa,
zupełnie pomijając różnorodne sfery, które bezsprzecznie istotnie wpływają na liczbę
i rodzaje zagrożeń w przestrzeni lokalnej. Wynika to zapewne z dążenia poszczególnych
badaczy do zachowania metodologicznej odrębności w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wstępnych wyników pilotażowych badań poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzonych przez autorów na statystycznie istotnej próbie mieszkańców lokalnych społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.
Analizę materiału statystycznego poprzedzono propozycją rozszerzenia kategorii bezpieczeństwa społeczności lokalnych o różnorodne obszary warunkujące poziom życia
człowieka. Wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo społeczności lokalnych to kategoria multidyscyplinarna, zaprezentowano jej charakterystykę i definicję.

Istota i specyfika bezpieczeństwa społeczności lokalnych
W pewnym uproszczeniu można zdefiniować bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako
stan braku obiektywnych zagrożeń zbiorowości zamieszkującej niewielkie terytorium, połączonej silnymi więziami partykularnymi, poczuciem przywiązania do miejsca, w którym
się żyje, jego tradycji, historii, a także jako chęć dbałości o wielowymiarowe bezpieczeństwo
na tej przestrzeni. Lokalność rozumieć można jako związek terytorialny – umiejscowienie
w przestrzeni, przynależność do pewnego krajobrazu. Warto w tym miejscu przyjrzeć się
pochodzeniu słów„lokalizm”,„lokalność”, które mają wspólny źródłosłów w łacińskim słowie
localis, oznaczającym konkretne miejsce czy usytuowanie w konkretnej przestrzeni [Leszczyński, Gumieniak, Owczarek, Mochocki 2013, s. 34]. Jest to również związek emocjonalny z przestrzenią rozumianą jako obszar zajmowany i użytkowany przez daną zbiorowość.
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Przez terytorium rozumieć można: wspólnotę czy spółdzielnię mieszkaniową, ulicę lub ich
zbiór, osiedle, sołectwo, parafię, dzielnicę, gminę, powiat, w niektórych ujęciach województwo czy też obszary regionów na styku kilku województw, a nawet obszary transgraniczne.
Ujęcie społeczności lokalnej wykracza jednak poza ramy administracyjne, porządkujące wspólnoty lokalne. Możne je rozpatrywać nie tylko w perspektywie geograficznej, ale i historycznej. Ważnym elementem jest tożsamość terytorialna. Możemy mówić
o trzech jej wymiarach – pierwszy z nich wynika z samego faktu urodzenia się w danym
miejscu, drugi jest nabyty w procesie socjalizacji i kauteryzacji, zaś trzeci świadomie wybierany w akcie tworzenia tożsamości samoświadomościowej [Rykiel 2010, s. 9].
Zdefiniowanie społeczności lokalnej wymaga uwzględnienia takich ważnych czynników
jak typ społeczności (chociażby podziału: miejska–wiejska czy też antynomii: społeczność
tradycyjna–nowoczesna) oraz więzi emocjonalnych łączących ludzi na danym obszarze.
Więzi odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie na poziomie lokalnym, pozwalają bowiem zachować trwałość wspólnoty, spajają ją. Tym samym stają się antidotum na zagrażającą bezpieczeństwu lokalnemu społeczną znieczulicę czy anonimowość [Urban 2012, s. 27].
Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym jest wielowymiarowe i odzwierciedla potrzeby danej grupy. Do jego najistotniejszych elementów należą:
·· bezpieczeństwo przestrzeni (infrastruktura drogowa, miejsca wypoczynku, architektura, oświetlenie);
·· bezpieczeństwo publiczne – rozumiane jako gwarancja niezakłóconego funkcjonowania zarówno obywateli, jak i instytucji;
·· bezpieczeństwo ekologiczne;
·· dostęp do usług, świadczeń, instytucji (w tym kulturalnych);
·· bezpieczeństwo ekonomiczne społeczności lokalnej (w tym świadczeń socjalnych)1.
Według autorów książki Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym „[…] społeczność lokalna to zbiorowość terytorialna o specyficznych rodzajach więzi. Gdy więzi te zanikają,
następuje powrót społeczności lokalnej do stanu zbiorowości terytorialnych” [Leszczyński, Gumieniak, Owczarek, Mochocki 2013, s. 35].
W przypadku społeczności lokalnych, ale również dużych zbiorowości, ważnym
czynnikiem wpływającym zarówno na komfort życia, brak chęci migracji, jak i spełnienie potrzeb jest osiągnięcie stanu bezpieczeństwa. Definiowanie bezpieczeństwa nie
jest głównym celem rozważań w niniejszym artykule, istotne jest jednak przypomnienie o wielości definicji bezpieczeństwa [Gierszewski 2013, ss. 13–16]. J. Stańczyk bezpieczeństwo przedstawia w ujęciu etymologicznym, jako stan niezagrożenia, ale również
analizuje je ze względu na obiektywne i subiektywne aspekty zagrożenia w nawiązaniu
1

W szerokim ujęciu będzie to również bezpieczeństwo zdrowotne, a nawet w pewnym sensie militarne.
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do szwajcarskiego politologa D. Freia [Stańczyk 1996, s. 20]. Zdaniem tego ostatniego
zagrożenie występuje w stanach, takich jak:
–– „stan braku bezpieczeństwa – wówczas, gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
–– stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
–– stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie;
–– stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne,
a jego postrzeganie jest prawidłowe” [Stańczyk 1996, s. 17; por. Balcerowicz 2002].
Można przytoczyć też definicję bezpieczeństwa, która jest istotna, gdy chcemy zaakcentować działania na jego rzecz, mówiącą o procesie oznaczającym ciągłość działalności jednostek, społeczności lokalnych i państw czy organizacji międzynarodowych
w tworzeniu pożądanego stanu bezpieczeństwa [Stańczyk 1996, s. 18].
Współcześni badacze, świadomi konieczności zachowania odrębności metodologicznej nauk o bezpieczeństwie, proponują, aby bezpieczeństwo przedmiotu referencyjnego definiować „jako pewność warunków dla jego trwania i rozwoju, uzyskaną
wówczas, gdy potencjał zagrożeń jest równy lub niższy od potencjału obrony przed
nimi. Jest to stan idealny, w praktyce – najczęściej nieosiągalny” [Wróblewski 2017, s. 88].
Łącząc zagadnienia lokalności z kwestiami bezpieczeństwa i próbując zdefiniować bezpieczeństwo społeczności lokalnych, autorzy uznają, że dotyczy ono zarówno
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przedmiotu zainteresowania, jak
i uwarunkowań przestrzennych [Zięba 2012, ss. 7–8; Cieślarczyk 2008, s. 40]. Powinno
być też ono rozumiane przez pryzmat multidyscyplinarności [Kitler 2006, ss. 31–38;
Fehler 2009, ss. 19–39].
Przez bezpieczeństwo społeczności lokalnych autorzy rozumieją pewność warunków dla trwania i rozwoju społeczności zamieszkującej niewielkie terytorium, uzyskaną wówczas, gdy potencjał zagrożeń jest równy lub niższy od potencjału obrony przed
nimi. Warunki trwania i rozwoju to czynniki wyznaczające lub umożliwiające uzyskanie
wymaganego poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności lub zwiększające prawdopodobieństwo jego urzeczywistnienia. Kluczowe znaczenie odgrywają tu ugruntowane, silne więzi pomiędzy członkami społeczności, potęgowane przez poczucie
przywiązania do miejsca zamieszkania oraz troskę i dbałość o zapewnienie wielowymiarowego bezpieczeństwa przestrzeni lokalnej.
W dalszych rozważaniach niezmierne ważne będzie wyjaśnienie, że badacz podczas
swojej pracy często natrafia na osoby, które odnoszą się raczej do poczucia bezpieczeństwa,
a nie jego faktycznych, zobiektyzowanych, mierzalnych cech. Słowo „poczucie” definiowane
jest jako „zdawanie sobie sprawy z pewnych faktów, zjawisk zachodzących w otaczającym
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świecie, stanów wewnętrznych: świadomość, odczucie, wrażenie” [Klamut 2012, s. 46]. Stan,
w którym jednostka jest zadowolona ze swojego poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie
nie czuje zagrożenia, zaznaje pewności i spokoju, posiada odpowiednie zasoby do działania, można nazwać poczuciem bezpieczeństwa. Poczucie odnosi się, jak już wspomniano,
do subiektywnych doznań. Zależne jest od własnych czynników psychicznych, przekonań,
adekwatnej oceny środowiska społecznego, poczucia podmiotowości oraz poziomu nadziei
podstawowej. Wpływ na poczucie bezpieczeństwa mają również okoliczności życiowe, w jakich dana osoba się znajduje. Jego subiektywny charakter sprawia że, osoba znajdująca się
w sytuacji zagrożenia może twierdzić, że czuje się bezpiecznie lub odczuwać zagrożenie
przy pełnym porządku i ładzie społecznym. Możliwe jest również właściwe interpretowanie
przesłanek i umiejętne ich wykorzystanie do tworzenia adekwatnego obrazu sytuacji. Warunkiem koniecznym jest tutaj dostępność wszystkich ważnych w zakresie bezpieczeństwa
informacji o sytuacji otoczenia oraz chęć poznania i zanalizowania dostarczanych danych
[zob. np.: Klamut 2012, s. 46; Chmieliński 2018, s. 60].
Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo indywidualne i zależne od wielu bodźców,
w przypadku badań lokalnych wpływ na odpowiedzi będzie miał fakt, czy dana osoba
mieszka na stałe na danym terenie i jest, można rzec, „zakorzeniona”, czy też zamieszkuje go od niedawna. W percepcji bezpieczeństwa znaczenie ma również wiek respondentów, w mniejszym stopniu płeć, ale także typ budynku jaki zamieszkują – wielka płyta,
kamienica komunalna, osiedle grodzone. Nie bez znaczenia jest również czas badań –
miesiące letnie czy też zima.
Reasumując, należy stwierdzić, że pojęcie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
jest wieloaspektowe, przez co trudne do zdefiniowania. Wydaje się, że w związku z powyższym niemożliwe jest pełne zbadanie przedstawionego problemu jedynie na gruncie nauk o bezpieczeństwie. Konieczne jest zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego, co przesuwa badaną problematykę w stronę studiów nad bezpieczeństwem czy też
studiów regionalnych.

Metodologia i przebieg badania
Opisane w dalszej części artykułu cząstkowe wyniki pilotażu są wstępem do szerszych,
pogłębionych, planowanych badań nad bezpieczeństwem lokalnym. Celem przeprowadzenia pilotażu było zbadanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego oraz ocena wybranych przez nich czynników, warunkujących
poziom tego bezpieczeństwa.
Badaniem objęto społeczności lokalne województwa kujawsko-pomorskiego na
poziomie powiatów. Respondenci zamieszkiwali tereny 19 powiatów oraz 4 miasta na
161

Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski

prawach powiatu2. Celowo dobraną próbę badawczą starano się zróżnicować także pod
względem płci oraz wieku.
Postawiono następujące pytania badawcze:
P5: Jak respondenci oceniają poczucie bezpieczeństwa jednostek w ich środowisku
lokalnym?
P6: Jakie są podstawowe obszary zagrożeń bezpieczeństwa w środowisku lokalnym?
P7: Jak oceniane są podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa lokalnego?
P8: Co i w jakim stopniu determinuje poczucie wspólnoty lokalnej?
P9: Jakie są perspektywy zmian w poczuciu bezpieczeństwa członków lokalnej społeczności?
Przyjęto następujące hipotezy:
H1: Z uwagi na względnie niski poziom przestępczości w regionie bezpieczeństwo
członków lokalnych społeczności determinowane jest przede wszystkim przez wyznaczniki natury ekonomicznej.
H2: Występują istotne różnice w poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców terenów
wiejskich i miejskich.
H3: Udział w wyborach wpływa na postrzeganie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy listopadem 2017 a lutym 2018 r. Wykorzystano przede wszystkim metodę ankietową z elementami badań terenowych (obserwacji,
wywiadu swobodnego). Triangulacja metod pozwoliła zwrócić uwagę na te elementy, które
w przygotowanym kwestionariuszu ankiety zostały pominięte, a także wyłuszczyć specyfikę
poszczególnych powiatów. Pozyskaniem materiału empirycznego zajęli się studenci trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach zajęć z bezpieczeństwa społeczności
lokalnych. Wyniki zostały następnie zagregowane i poddane statystycznej obróbce.
Jak wcześniej zaznaczono, badanie ma charakter pilotażowy. Z uwagi na brak możliwości zagwarantowania pełnej rzetelności procesu pozyskania materiału empirycznego
uzyskane wyniki nie uprawniają do pełnego wnioskowania. Biorąc jednak pod uwagę
liczbę pozyskanych, wypełnionych formularzy (około 4,4 tys.), nawet potencjalne, niewielkie uchybienia można złożyć na karb błędu statystycznego.
W niniejszym artykule zaprezentowano jedynie wstępne i dodatkowo częściowe
wyniki przeprowadzonego badania. Z uwagi na z jednej strony ograniczenia formalne,
dotyczące objętości artykułu, z drugiej na obszerność badania poniżej przedstawiono
jedynie niewielki fragment szerszej analizy. Tym niemniej zaprezentowane wyniki mają
istotną wartość informacyjną.
2

Całkowita liczba ludności województwa w 2016 roku to: 2 083 000, w miastach żyje 1 239 000, zaś na wsi 844 000. Zob.

GUS, Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2017, s. 29.
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Cząstkowe wyniki badań bezpieczeństwa społeczności
lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Poczucie oraz podstawowe obszary zagrożeń bezpieczeństwa lokalnych społeczności
w województwie kujawsko-pomorskim
Poczucie bezpieczeństwa ludzi będących członkami określonej społeczności lokalnej
zależy od wielu różnorodnych czynników. Często błędnie zrównuje się w literaturze
poziom lokalny bezpieczeństwa z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ograniczając się do klasycznych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. Zapomina się
przy tym o tzw. bezpieczeństwie miękkim, którego determinanty odgrywają kluczową
rolę w zapewnieniu odpowiedniego komfortu życia członków lokalnych społeczności.
Istotnie uzupełniają zatem siatkę wyznaczników bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że mieszkańcy społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego mają względnie wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania. W skali ocen 1–10 najwięcej
badanych oceniło go na 8 – 22,4% (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Nie zmienia to faktu, że 19,4% badanych oceniło w tej samej skali swoje poczucie
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania w przedziale do 1 do 5. Oznacza to, że 1/5
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respondentów, dokonując oceny badanego obszaru, bardziej skupiła się na zagrożeniach aniżeli na ich braku. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że prawie 10% z tej grupy
badanych wystawiło w tym przypadku ocenę 5, pozostaje mniej niż 10% osób, które
rzeczywiście nie czują się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Ocenę 5 przy
tak dobranej skali należy interpretować jako „ani bezpiecznie, ani niebezpiecznie”.
Znacznie więcej respondentów oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa w przedziale 6–8. Łącznie tego typu odpowiedzi zanotowano u 56,5% badanych. Oznacza to, że
większość osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie ankiety, czuje się względnie
bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. W ocenie tego obszaru osoby te biorą
pod uwagę raczej plusy, wynikające z zamieszkiwania i obcowania z daną społecznością,
aniżeli ewentualne zagrożenia wynikające z tego faktu.
Tabela 1. Ocena poczucia bezpieczeństwa mieszkańców społeczności lokalnych
województwa kujawsko-pomorskiego przez pryzmat płci, rodzaju miejsca zamieszkania
oraz udziału w wyborach samorządowych (w % badanych)
Kryteria
Łącznie:

Skala ocen:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,8

1,4

2,5

4,8

9,9

14,4

19,7

22,4

12,7

10,3

0,8

1,1

2,3

5,0

11,6

14,4

20,4

22,4

11,8

8,7

w tym:
Kobiety
Suma w przedziale
ocen
Mężczyźni

20,8
0,8

1,7

Suma w przedziale
ocen
Miasto

1,0

1,3

0,6

1,5

Suma w przedziale
ocen

14,4

3,1

1,6

0,8

1,2

2,0

5,7

11,7

16,1

1,5

3,1

22,4

19,9

3,4

7,3

11,9

19,5

20,6

9,2

14,9

20,6

25,2

10,8

13,8

21,5

18,7
53,8

11,5

8,4

14,6

13,2

27,8
23,4

58,9
5,2

12,2

17,4

56,6
4,5

13,7

25,9

50,5

17,7
0,9

18,9

20,5

55,7

14,4

Suma w przedziale
ocen
Wybory – nie

8,0

20,4

Suma w przedziale
ocen
Wybory – tak

4,5

17,7

Suma w przedziale
ocen
Wieś

2,7

57,2

12,6

9,8

22,4
21,3

12,8

10,8

23,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Istotnych informacji dostarczyła analiza dostępnego materiału empirycznego przez pryzmat tak zwanej metryczki w formularzu ankietowym. Okazuje się bowiem, że pomiędzy
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ankietowanymi z różnych grup występują statystycznie istotne różnice w ocenie poczucia
bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
Rozróżnienie respondentów pod względem płci przynosi względnie mało zaskakujące wyniki. Okazuje się bowiem, że mieszkanki społeczności lokalnych województwa
kujawsko-pomorskiego czują się w swoich miejscach zamieszkania nieco mniej bezpiecznie niż mężczyźni. Na ocenę w przedziale 1–5 swoje poczucie bezpieczeństwa
oceniło około 3 procent więcej kobiet niż mężczyzn. Wyraźnie lepiej oceniali poziom
poczucia bezpieczeństwa mężczyźni – w przedziale ocen najwyższych, czyli 9–10. Różnica w tym wypadku wynosiła ponad 5 punktów procentowych.
Znacznie większe różnice wykazała analiza odpowiedzi respondentów uwzględniająca
ich miejsce zamieszkania. Okazało się generalnie, że mieszkańcy wsi znacznie wyżej oceniają swój poziom poczucia bezpieczeństwa aniżeli mieszkańcy obszarów miejskich3. W przedziale ocen 1–5 znacznie więcej wskazań pochodziło od mieszkańców miast – ponad 20%.
Mieszkańcy terenów wiejskich rzadziej oceniali poczucie bezpieczeństwa w tej skali – 14%.
Ponad połowa badanych zamieszkujących obszary miejskie oceniała swoje poczucie bezpieczeństwa w przedziale 6–8, przy czym oceny 7 i 8 wybrało po prawie tyle samo badanych
– około 20%. W przypadku mieszkańców wsi ten przedział ocen wskazała większa część respondentów, bo ponad 56,5%. W tym wypadku wyraźnie najwięcej – ponad 25% badanych,
oceniło poziom poczucia bezpieczeństwa na 8. Również w przedziale ocen najwyższych –
9–10, wystąpiły istotne różnice we wskazaniach pomiędzy mieszkańcami miast i wsi. Wynosiły one ponad 10 punktów procentowych. 17,4% badanych mieszkańców miast oraz 27,8%
mieszkańców wsi oddało swoje głosy w powyższym przedziale ocen.
Tego typu sytuację zasadniczo można uzasadnić mniejszą liczbą typów zagrożeń
bezpieczeństwa występujących na wsi. Druga przyczyna wiąże się z częstotliwością występowania tych zagrożeń. Przykładem może być chociażby ruch uliczny, liczba pospolitych przestępstw czy też wandalizm, który burzy poczucie bezpieczeństwa.
Nieco mniejsze, jednak również wyraźne różnice występują w ocenie poziomu poczucia bezpieczeństwa pomiędzy osobami, które brały udział w wyborach samorządowych a tymi, które w nich nie uczestniczyły. Pierwsza grupa osób lepiej ocenia swoje
poczucie bezpieczeństwa (zob. tabela 1). Najbardziej jest to widoczne w przedziale ocen
6–8, gdzie różnica wynosi ponad 5 punktów procentowych na korzyść biorących udział
w wyborach samorządowych (odpowiednio 58,9% oraz 53,8% głosów). Z kolei osoby,
które nie brały udziału w głosowaniu, częściej wybierały ocenę poczucia bezpieczeństwa z przedziału 1–5 – 21,5% badanych. Oceny z przedziału 9–10 kształtowały się na
3
Znaczny odsetek respondentów, którzy zadeklarowali, że zamieszkiwali tereny miejskie (ponad 11%), nie
dokonał oceny poczucia bezpieczeństwa w formularzu ankietowym.
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podobnym poziomie (22–23%), przy czym nieco więcej wskazań pochodziło od osób,
które nie brały udziału w wyborach samorządowych.
Tego typu rozkład odpowiedzi można tłumaczyć większą świadomością głosujących
w wyborach. Ich rozeznanie w problemach lokalnych oraz inicjatywach podejmowanych w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa może być lepsze.
Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych
województwa kujawsko-pomorskiego
W drugiej części opisywanego badania ocenie respondentów poddano podstawowe obszary zagrożeń bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych. W formularzu ankiety
wyszczególniono jedenaście takich obszarów, jednak badani mieli możliwość dopisania
innych. Zaproponowana lista zagrożeń powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, ale
również o wcześniejsze badania przeprowadzane w środowisku lokalnym [Siemiątkowski 2016]. Obejmuje ona takie obszary, jak infrastruktura rekreacyjna i komunikacyjna,
przestępczość, niskie płace, ekologia, biurokracja, demografia, służba zdrowia, rynek pracy, patologie społeczne czy wandalizm. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie pięciu najważniejszych, ich zdaniem, zagrożeń bezpieczeństwa dla lokalnych społeczności.
Rysunek 2. Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa członków
społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Przeciętnie rzecz biorąc, w skali całego województwa najwięcej wskazań jako zagrożenie bezpieczeństwa lokalnych społeczności uzyskał obszar patologii społecznych. Wskazało go 64,5% wszystkich respondentów. Z analizy bardziej szczegółowych badań wynika, że
występują istotne różnice pomiędzy poszczególnymi powiatami pod względem wskazań
patologii społecznych jako głównego obszaru zagrożeń bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Będzie to przedmiotem kolejnych opracowań autorów. Na drugim miejscu, z niewiele mniejszym wynikiem, znalazły się niskie płace. Na ten obszar zagrożeń wskazało 62,6%
respondentów. Wreszcie, trzecie miejsce pośród najważniejszych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa w środowisku lokalnym zajął wandalizm, który wskazało 59,1% badanych osób.
Z punktu widzenia ankietowanych ważnymi zagrożeniami ich bezpieczeństwa jako
członków lokalnych społeczności są również: brak miejsc pracy, na który wskazało ponad
50% badanych, przestępczość – ponad 43% wskazań oraz dostęp do służby zdrowia –
ponad 40% wskazań (zob. rysunek 2). Duża grupa ankietowanych (33,5%) dostrzega
problemy bezpieczeństwa związane z infrastrukturą komunikacyjną. Niewiele mniej respondentów (32,4%) zauważa negatywny wpływ zmian demograficznych – starzenie się
społeczeństwa i niski przyrost naturalny, który w 2016 roku wynosił 0,33‰ [GUS 2017].
Biurokracja była traktowana jako zagrożenie przez 28% respondentów. Niewiele mniej
osób zwracało uwagę na negatywne zmiany w środowisku naturalnym (dokładnie 27,7%
ankietowanych). Najmniej respondentów uważało, że na bezpieczeństwo społeczności
lokalnych negatywnie wpływa brak infrastruktury rekreacyjnej (tylko 23% badanych).
Przygotowując ankietę, autorzy umieścili tę kategorię, zwracając uwagę na pozytywną
rolę sportu w walce z patologiami czy też wandalizmem wśród młodzieży.
W badaniach nad zróżnicowaniem społeczności zamieszkujących miasto i wieś dostrzega się wiele odrębnych cech tych środowisk, zarówno w obszarze psychologicznym, kulturowym, socjologicznym, jak i ekonomicznym (zob. tabela 2). Powyższa dychotomia powoduje, że również w postrzeganiu zagrożeń bezpieczeństwa powinny
występować znaczne różnice.
Tabela 2. Zróżnicowanie społeczności miejskich i wiejskich w kilku kategoriach
Aspekt
Ekologiczno-przestrzenny

Ekonomiczny

Wieś
Dominacja środowiska
naturalnego
Przestrzeń otwarta
Rolnictwo jako podstawowe
utrzymanie
Sezonowy rytm pracy

Miasto
Dominacja środowiska
kulturowego
Przestrzeń zamknięta
Praca poza rolnictwem jako
podstawowe utrzymanie
Dobowy rytm pracy
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Aspekt
Socjologiczny

Kulturowy

Psychologiczny

Wieś
Więź osobowa
Przewaga grup pierwotnych
Monofunkcyjność zachowań
Rodzinna organizacja
aktywności
Funkcje lokalne
Tradycja źródeł norm
społecznych
Sakralizacja życia społecznego
Konserwatyzm

Miasto
Więź rzeczowa
Przewaga grup wtórnych
Wielofunkcyjność zachowań
Pozarodzinna organizacja
aktywności
Funkcje ponadlokalne
Prawo stanowione źródeł norm
społecznych
Sekularyzacja życia społecznego
Otwartość

Źródło: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej 2007, s. 43.

Wbrew literaturowym rozważaniom teoretycznym badania przeprowadzone przez
autorów niniejszego opracowania wskazują jednak, że nie ma widocznej różnicy w postrzeganiu zagrożeń bezpieczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania respondentów. Praktycznie nie ma różnic w ocenie braku pracy, negatywnych zmian demograficznych, w środowisku naturalnym czy też postrzeganiu biurokracji, niezależnie od tego,
czy ktoś zamieszkuje w mieście, czy też na wsi (zob. rysunek 3).
Rysunek 3. Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa członków
społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego według miejsca
zamieszkania (% wskazań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Wyraźnie widać natomiast, że respondenci zamieszkujący miasta dostrzegają istotnie
więcej zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego związanych z wandalizmem, co z kolei ma
związek chociażby z większą anonimowością w miastach, mogącą wpływać na występowanie tego zjawiska. Podobnie ma się sprawa z przestępczością i patologiami społecznymi. Zagrożenia związane z przestępczością dostrzega 38,2% badanych na wsi i 44,9%
mieszkańców miast. Na marginesie dodajmy, że również z globalnych danych wynika, iż
mniej przestępstw odnotowuje się na wsi. Podobnie jest w przypadku patologii. Przebadani mieszkańcy wsi patologie społeczne jako jedno z głównych zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego wskazali w 61,9% przypadków, zaś mieszkańcy miast – w 66,1%.
Respondenci z terenów wiejskich dużo gorzej oceniają infrastrukturę komunikacyjną,
prawdopodobnie ze względu na to, że częściej z niej korzystają. Ponadto podczas badań
część z nich, szczególnie pochodzących z mniejszych miejscowości, wskazywała na problem
komunikacyjny w rozmowach z prowadzącymi badania. Różnica prawie 4% między kobietami a mężczyznami w ocenie tej kategorii może być związana z częstotliwością przemieszczania. Zakłada się, że ze względu chociażby na stopę bezrobocia czy też pracę w domu kobiet,
to mężczyźni są bardziej mobilni. Podobnie jest z oceną służby zdrowia więcej zagrożeń bezpieczeństwa widzą mieszkańcy wsi, co wiąże się z dostępnością opieki zdrowotnej.
Rysunek 4. Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa członków
społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego według płci badanych
(% wskazań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Różnice w odpowiedziach między kobietami a mężczyznami były niewielkie (zob.
rysunek 4). Kobiety w większym stopniu zawracały uwagę na wandalizm, patologie
społeczne czy też przestępczość (39,9% mężczyzn i 44,3% kobiet). Również niewielka
różnica pojawiła się we wskazaniach na miejsca pracy (49,2% wśród mężczyzn i 51,5%
kobiet), przy czym trzeba podkreślić, że w województwie kujawsko-pomorskim wśród
bezrobotnych dominują kobiety – jest ich 57,5% [GUS,2017, s. 145]. Mężczyźni wskazali
częściej na niskie płace, co wiąże się ze strukturą zatrudnienia.
Rysunek 5. Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa członków
społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego według udziału
w wyborach samorządowych (% wskazań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Zauważalne są kilkuprocentowe wahania w ocenie podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa między obsobami biorącymi udział w akcie wyborczym a tymi,
które nie uczestniczą w wyborach samorządowych (zob. rysunek 5). Widać, że więcej
osób niebiorących udziału w wyborach dostrzega patologie społeczne jako obszar zagrożeń – jest to 68,5% badanych respondentów przy ogólnym wskazaniu tej kategorii
przez 64,4% badanych. Niewielki wzrost zauważających niebezpieczeństwa biurokracji
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(30,6%) w stosunku do osób, które nie biorą udziału w wyborach, jest być może związany
z częstszym kontaktem tych osób z urzędnikami.

Podsumowanie
Przedstawione wyżej wstępne wyniki pilotażowych badań poczucia bezpieczeństwa na
gruncie lokalnym potwierdziły, że względnie niski poziom przestępczości w regionie powoduje, że podstawowym czynnikiem determinującym postrzeganie bezpieczeństwa
w środowisku lokalnym są czynniki gospodarcze. To budżet domowy w dużym stopniu
determinuje aktywności mieszkańców, warunkuje również takie elementy, jak miejsce
zamieszkania, środki komunikacji, uczestnictwo w życiu kulturalnym i rekreacyjnym,
a także wpływa na stan poczucia stabilności i możliwości rozwoju – tak ważnych składowych przy opisie poziomu bezpieczeństwa.
W przypadku hipotezy 2 autorzy badań założyli, że wystąpią wśród badanych znaczące różnice w poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich i miejskich, zgodnie chociażby z socjologicznymi teoriami przyjętymi w literaturze (zob. tabela 2). Hipoteza
ta, poza kilkoma czynnikami, które poddane zostały głębszej analizie, została sfalsyfikowana. Można zauważyć, że postrzeganie zagrożeń przez mieszkańców miast i wsi nie rożni
się znacząco. Nasuwa się pytanie, w jakim stopniu takie różnice widoczne byłyby między
dużymi aglomeracjami, jak na przykład Bydgoszcz, a małymi sołectwami4 .
Często, szczególnie w publicystyce, pojawiają się opinie, że wśród osób biorących
udział w wyborach znacznie zwiększa się poczucie odpowiedzialności za miejsce,
w którym żyją, wzrasta ich zainteresowanie losami lokalnej społeczności, zwiększa się
zaangażowanie społeczne. Autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się zatem
zweryfikować hipotezę, że udział w wyborach wpływa na postrzeganie bezpieczeństwa
w środowisku lokalnym. Powyższa hipoteza również została sfalsyfikowana, ponieważ
wyniki badań pokazują, że to raczej nie biorący udział w wyborach dostrzegają więcej
potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przestępczością, wandalizmem
czy też patologiami społecznymi. Rekomendacja z tego estymatora jest następująca:
przy badaniu konsekwencji udziału w wyborach należy brać pod uwagę również aktywność zawodową respondentów. Być może przytoczone wyżej różnice w wynikach
badań można by tłumaczyć tym, że niebiorący udziału w wyborach to respondenci
niepracujący, mający więcej czasu na poruszanie się w przestrzeni lokalnej i w związku
z tym mający inny jej obraz.
4
Autorzy postarają się odpowiedzieć na to pytanie w kolejnych publikacjach, prezentując pogłębione wyniki
przeprowadzonych badań.
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Rola Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego
na przykładzie powiatu i miasta Kielce
The Role of the Police in Shaping Local Security on the Example
of the Poviat and the City of Kielce
Abstract: Safety is a basic need in the life of every human being. The guarantor of security
in the collective and individual dimension is the state, which through the creation of appropriate administration should meet its needs. Detailed security objectives are protection of
life, health, personal rights, property, ensuring normal conditions of state bodies, social and
private organizations, as well as creating appropriate conditions for intercourse between
people on various levels, including ensuring proper working and rest conditions.
In Kielce in 2017, local preventive actions were taken under the „Safe Świętokrzyskie” and
„Safer Together” programs. Activities were carried out by police officers of the Municipal
Police Headquarters in Kielce and Police Stations within its structure.
The whole of the considerations was preceded by a review of the provisions of national law
and the analysis of the national literature on the subject. The article uses literature and documentation available at the Municipal Police Headquarters in Kielce, concerning the diagnosis
and implementation of prevention projects for the benefit of the local community of Kielce.
Key words: safety, security determinants, local community, local prevention programs

Wstęp
Bezpieczeństwo jest naturalną i podstawową potrzebą w życiu każdego człowieka, towarzyszącą mu niezmiennie od wieków we wszystkich dziedzinach jego aktywności. Gwarantem bezpieczeństwa człowieka w wymiarze zbiorowym i jednostkowym jest państwo,
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które poprzez tworzenie odpowiedniej administracji powinno realizować jego potrzeby,
w tym zapewniać szeroko rozumiane bezpieczeństwo [Gierszewski 2013, s. 9]. Jednym
z istotnych aspektów bezpieczeństwa państwa jest utrzymanie wewnętrznego porządku
publicznego, czyli zapewnienie ładu i spokoju publicznego w wewnętrznych granicach,
normalnego zharmonizowanego i rytmicznego współżycia ludzi w społeczeństwie, a przez
to bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa publicznego. Szczegółowymi celami będą zatem ochrona życia, zdrowia, dóbr osobistych, mienia, zapewnienie normalnych warunków
działania organów państwowych, organizacji społecznych i prywatnych, a także stworzenie odpowiednich warunków współżycia między ludźmi na różnych płaszczyznach, w tym
zadbanie o właściwe warunki pracy i wypoczynku [Bolesta 1997, s. 26].
Niewątpliwie podstawę podsystemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce stanowi Policja, która jest jednym z wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa
w każdym jego aspekcie, dotyczącym zarówno obywateli, jak i państwa. Warto jednakże zauważyć, że zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego na obszarze kraju są nakładane przez poszczególne ustawy kompetencyjne na organy administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu
województwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku
publicznego na zasadach określonych w ustawach. Występowanie i współistnienie
wielu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny na danym terenie, wymaga wzajemnej współpracy i podejścia interdyscyplinarnego podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnej. Bezpośredni kontakt
samorządu z mieszkańcami danej wspólnoty pozwala na prawidłowe diagnozowanie
potrzeb bezpieczeństwa i dostosowanie podejmowanych działań do konkretnych
problemów [Serafin, Parszowski 2001, s. 32].
Celem artykułu jest próba przedstawienia konkretnych działań profilaktycznych,
podejmowanych w roku 2017 na terenie powiatu kieleckiego (powiat grodzki kielecki
i powiat ziemski kielecki), w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” oraz „Razem
Bezpieczniej”, przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i wchodzących
w jej strukturę Komisariatów Policji, których celem było współuczestnictwo w budowaniu
bezpieczeństwa lokalnego. Całość rozważań poprzedzono przeglądem przepisów prawa
krajowego oraz analizą krajowej literatury przedmiotu. Dokonano przeglądu oraz prezentacji podstawowych założeń programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” i „Razem Bezpieczniej” i podejmowanych w ich ramach konkretnych działań i przedsięwzięć realizowanych
w roku 2017 przez policjantów Komendy Miejskiej w Kielcach i komisariatów podległych.
W przygotowaniu materiałów do artykułu posłużono się metodą ilościowo-jakościowej
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analizy literatury i dokumentacji dostępnej w KMP Kielce, dotyczącej diagnozowania i realizacji projektów profilaktycznych na rzecz społeczności lokalnej powiatu kieleckiego.

Program „Bezpieczne Świętokrzyskie”
Zmiany, do jakich doszło w Polsce po 1989 roku, przyniosły nową wizję funkcjonowania
państwa i jego administracji, a także nowy sposób rozumienia kwestii ochrony bezpieczeństwa. Powstające struktury samorządu lokalnego w szczególny sposób przyczyniły się do
szerszego zrozumienia potrzeb społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna
część życia i aktywności społecznej poszczególnych ludzi koncentruje się w ich środowisku lokalnym, jasnym stało się, jak wiele istnieje wspólnych obszarów łączących lokalność
i kwestie bezpieczeństwa publicznego. Bezpośrednim skutkiem zmiany filozofii rozumienia bezpieczeństwa wewnętrznego po 1990 roku było opracowanie wielu programów prewencyjnych, których założenie to pobudzenie inicjatywy i zwiększenie aktywności służb
państwowych i społeczności lokalnych. Na bazie doświadczeń w projektowaniu i realizacji
programów profilaktycznych w 1995 roku Policja rozpoczęła realizację programu z zakresu prewencji kryminalnej „Bezpieczne Miasto”. Założeniem programu było podejmowanie
działań na rzecz poprawy porządku publicznego poprzez ograniczenie liczby przestępstw
oraz edukację i poradnictwo. Na bazie realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w grudniu
1999 roku z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach opracowany został
program działań profilaktycznych dla województwa świętokrzyskiego na lata 1999–2005
„Bezpieczne Świętokrzyskie”. Sygnatariuszami programu był Wojewoda Świętokrzyski,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
w Kielcach, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. Główną ideą programu
była szeroka współpraca policji z samorządami, stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa [Zalewski 2013, s. 275 i nn.]. Program „Bezpieczne
Świętokrzyskie” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego nieprzerwanie od 1999 roku. Aktualnie realizowany jest program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata
2016–2020. Cele zawarte w kolejnych edycjach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
są spójne z założeniami krajowych programów profilaktycznych oraz lokalnych strategii
bezpieczeństwa poszczególnych województw, powiatów i gmin.
Realizacja programu Bezpieczne Świętokrzyskie poddawana jest monitorowaniu poprzez coroczną ocenę dokonywaną podczas posiedzenia Zarządu Miast i Gmin
województwa świętokrzyskiego, półroczne analizy danych statystycznych dotyczących zagrożenia przestępczością i patologiami społecznymi, badanie opinii publicznej
przez niezależne ośrodki badawcze, omawianie realizacji programu podczas posiedzeń
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powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, coroczną ocenę zaangażowania powiatów na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wyróżnienie najlepszych powiatów nagrodą „Koziołka”. Poszczególne powiaty oceniane są według kryterium liczby
i jakości zrealizowanych przedsięwzięć profilaktycznych, zaangażowania podmiotów
i społeczności lokalnych w realizację programu, umiejętności wykorzystania lokalnych
i regionalnych środków masowego przekazu w propagowaniu programu, jakości dokumentowania zrealizowanych zamierzeń i działań, umiejętności pozyskiwania środków
finansowych do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych [Zalewski 2013, s. 279].

Struktura organizacyjna i zadania Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku [Dz. U. z 2015 r. nr 355, poz. z późn.
zm.] organem administracji rządowej na obszarze województwa świętokrzyskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Wojewoda Świętokrzyski, który wykonuje zadania przy pomocy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz zgodnie z granicami terytorialnymi administracyjnego podziału województwa świętokrzyskiego, w granicach powiatu
grodzkiego i ziemskiego kieleckiego, Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Zakres
działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Kielcach określają:
Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji [Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.] i Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 17 marca 2016 roku z późn. zm. Komendant Miejski Policji w Kielcach realizuje swoje zadania przy pomocy Komendy Miejskiej
Policji (dalej KMP) oraz właściwych komisariatów Policji (dalej KP) na obszarze miasta
Kielce oraz powiatu kieleckiego. Zadania służbowe policjanci i pracownicy KMP w Kielcach realizują w strukturach Komendy Miejskiej Policji, Komisariatu Policji I w Kielcach,
Komisariatu Policji II w Kielcach, Komisariatu Policji III w Kielcach, Komisariatu Policji IV
w Kielcach oraz Komisariatów Policji w Bodzentynie, Chęcinach (podlega Posterunek
Policji w Nowinach), Morawicy (podlega Posterunek Policji w Chmielniku), Daleszycach,
Rakowie, Strawczynie – właściwość poszczególnych miast i gmin powiatu kieleckiego.
Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2017 roku, w całej KMP Kielce zatrudnionych jest
779 funkcjonariuszy (policjantek i policjantów), z czego 72 pełni służbę na stanowiskach
dzielnicowych, zatrudnionych w poszczególnych komisariatach policji.
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Diagnoza zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego powiatu
kieleckiego grodzkiego i ziemskiego
Jednostki organizacyjne Policji, czyli komendy Policji każdego szczebla hierarchii służbowej, organizują swoją pracę w oparciu na obowiązkach wynikających bezpośrednio
z przepisów prawa, wskazaniach kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawartych w zadaniach priorytetowych oraz zadaniach formułowanych strategicznie przez Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2020. W priorytetach zadań
na rok 2016 Komendanta Głównego Policji przyjęto m.in. zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmacniania współpracy ze społeczeństwem, tym samym wskazano
na obowiązek popularyzowania działań o charakterze profilaktycznym.
Na potrzeby planowania zadań do służby poszczególne jednostki Policji do diagnozowania zagrożeń w przestrzeni lokalnej najczęściej wykorzystują metodę okresowej oceny
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach tej metody dokonywane są miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne analizy dotyczące popełnianych przestępstw, wykroczeń, ryzyk oraz zjawisk kryminogennych i patologii społecznej [Stawicki 2018, s. 171].
Analizy te polegają na: uzyskaniu danych statystycznych na temat występujących zagrożeń przestępczych, które pozwalają określić geografię przestępstw i wykroczeń; zebraniu
opinii mieszkańców poszczególnych rejonów, np. w postaci składanych wniosków, uwag
kierowanych do policjantów służby patrolowej, dzielnicowych i ruchu drogowego, a nawet
skarg; gromadzeniu informacji prasowych na temat negatywnych zjawisk charakterystycznych dla danej społeczności lokalnej, sprawozdań Powiatowych Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, sprawozdań końcowych z realizacji programu składanych w danym roku
kalendarzowym przez starostów w związku z nagrodą „Koziołek” oraz lokalnych map zagrożeń opracowanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi. Bardzo ważnym elementem diagnozowania obszarów zagrożeń jest organizacja debat społecznych na poziomie
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Debaty społeczne organizowane są w celu poznania mapy zagrożeń, którą stworzą przedstawiciele społeczności lokalnej uczestniczący
w debacie i prawdziwych oczekiwań społeczności lokalnej, dotyczących różnych aspektów
bezpieczeństwa. Nowym narzędziem, wykorzystywanym do diagnozowania problemów
bezpieczeństwa społeczności lokalnej, jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Na podstawie danych o przestępstwach, wykroczeniach i zjawiskach patologii społecznej
możliwych do uzyskania w ramach statystyki policyjnej, do wypracowania koncepcji pracy KMP
Kielce na każdy kolejny rok, analizie poddane są dane statystyczne za minione 3 lata. W roku
2017 na terenie odpowiedzialności KMP w Kielcach zaistniało ogółem 7039 przestępstw, z czego 4290 to przestępstwa kryminalne. W porównaniu do lat poprzednich, w 2016 roku zaistniało o 441 przestępstw mniej, zaś w roku 2015 o 134 przestępstwa więcej w stosunku do roku
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2017. Odpowiednio w 2016 odnotowano 4078 przestępstw kryminalnych, a w roku 2015 – 4687
przestępstw. W poszczególnych poddawanych analizie latach wykrywalność przestępstw pozostawała na wysokim poziomie, ponad 60% w kategorii przestępstw ogółem i ponad 40%
w kategorii przestępstw kryminalnych. Dane te przedstawiono w tabelach nr 1 i nr 2.
Tabela 1. Przestępstwa stwierdzone i wykrywalności w latach 2015–2017
rok
2015
2016
2017

przestępstwa stwierdzone
7 173
6 598
7 039

wykrywalność
62,6%
67,6%
73,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Tabela 2. Przestępstwa stwierdzone i wykrywalności w latach 2015–2017, w kategorii
przestępstw kryminalnych
rok
2015
2016
2017

przestępstwa stwierdzone
4 687
4 078
4 290

wykrywalność
48,9%
55%
63,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

W analizie stanu bezpieczeństwa ważne miejsce zajmuje ocena poziomu występowania najuciążliwszych dla społeczności lokalnych przestępstw, określanych mianem
7 podstawowych kategorii przestępstw1. W roku 2015 takich przestępstw zaistniało
2380, z czego 37,7% zostało wykrytych, w roku 2016 odnotowano 1993 takie przestępstwa, przy wykryciu 45,5%, natomiast w roku 2017 doszło do 1850 przestępstw, z czego
48,4 zostało wykrytych przez Policję. Dane te zaprezentowano w tabelach nr 3 i nr 4.
Tabela 3. Przestępstwa stwierdzone i wykrywalności tych przestępstw w latach
2015–2017, w 7 kategoriach
rok
2015
2016
2017

przestępstwa stwierdzone
2 380
1 993
1 850

wykrywalność
37,7%
45,8%
48,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

1
Bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia, rozbój, kradzież rozbójnicza, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, kradzież cudzej rzeczy.

180

Rola Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie powiatu i miasta Kielce

Tabela 4. Przestępstwa z 7 kategorii, na terenie gmin powiatu kieleckiego w roku 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

W dobie intensywnego rozwoju motoryzacji, większe znaczenie dla społeczności lokalnej ma bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Problematyka ta jest o tyle istotna, że
w dużym tempie rośnie liczba zarejestrowanych i użytkowanych samochodów, co z kolei
sprawia, że pojawiają się coraz to nowe zagrożenia związane z ich użytkowaniem oraz
nowe miejsca, gdzie odnotowuje się zwiększenie ruchu pojazdów i pojawiające się tam
zagrożenia. Dane przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela 5. Liczba zarejestrowanych pojazdów i wypadków drogowych na terenie
woj. świętokrzyskiego w latach 2013–2017
rok
2013
2014
2015
2016
2017

liczba zarejestrowanych
pojazdów
857 229
878 072
906 009
943 817
991 927

liczba wypadków drogowych
1 399
1 308
1 353
1 372
1 235

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Analiza danych statystycznych zdarzeń drogowych, do jakich doszło na drogach powiatu kieleckiego wskazuje, że w trendzie 5-letnim, zdarzenia te pozostają na zbliżonym
poziomie około 600 przypadków, poza rokiem 2017, gdzie zdarzeń takich odnotowano 576.
Do głównych przyczyn wypadków drogowych zaliczyć można niedostosowanie prędkości do panujących warunków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Na bardzo wysokim poziomie pozostaje liczba osób – kierujących pojazdami
i pieszych, które w wyniku zdarzeń drogowych poniosły śmierć. Dane dotyczące liczby
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wypadków drogowych w latach 2013–2017 przedstawiono w tabeli nr 5, a w tabeli nr 6 przedstawiono dane dotyczące liczby zabitych w wypadkach drogowych w klatach 2015–2017.
Tabela 6. Liczba wypadków drogowych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego
w latach 2013–2017
rok
wypadki

2013
751

2014
673

2015
683

2016
674

2017
576

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Tabela 7. Liczba osób zabitych ogółem do zabitych pieszych w wypadkach drogowych
na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego w latach 2015–2017
rok
2015
2016
2017

zabici ogółem
49
28
44

zabici piesi
29
11
15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przygotowując koncepcję pracy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na rok 2017
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili z mieszkańcami miasta
Kielc debaty społeczne z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie
wpływ”. Debaty są okazją do podsumowania działań Policji za rok poprzedzający, a także okazją do zgłoszenia przez mieszkańców problemów uciążliwych społecznie, które
w ich ocenie mają negatywny wpływ na poczucie ich bezpieczeństwa. Mieszkańcy miast
i gmin powiatu kieleckiego, którzy brali udział w debatach społecznych, zgłaszali następujące problemy: bezpieczeństwo w ruchu drogowym zarówno pieszych, rowerzystów, jak
i kierowców ze szczególnym uwzględnieniem kierujących pojazdami typu cross i quad.
Uczestnicy debat jako najbardziej uciążliwe z wykroczeń w ruchu drogowym wskazywali
przekraczanie prędkości, tonaż pojazdów ciężarowych czy też nieprawidłowe parkowanie.
Jako najbardziej uciążliwe z wykroczeń porządkowych to zakłócanie ciszy nocnej, gromadzenie się młodzieży spożywającej alkohol w rejonach rynków miast czy też zaśmiecanie.
Mieszkańcy gmin zwrócili się również o zwiększenie liczby spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z młodzieżą w szkołach, świetlicach środowiskowych, a także z seniorami. Ważnym źródłem danych dotyczących bezpieczeństwa lokalnego jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (dalej KMZB), która wprowadzona została do użytkowania w drugiej
połowie 2016 roku. Na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w 2017 roku mieszkańcy nanosili zgłoszenia dotyczące zagrożeń miejscowych 3 414 razy, co może świadczyć
o stosunkowo dużej aktywności społeczności lokalnej. W wyniku działań podejmowanych
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przez policjantów KMP Kielce 38,8% zgłoszeń zweryfikowano pozytywnie. Narzędzie, jakim jest KMZB, w dalszym ciągu popularyzowane jest przez policjantów w czasie spotkań
ze społeczeństwem w trakcie debat społecznych i kontaktów indywidualnych.
Diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa i zagrożeń występujących w przestrzeni
lokalnej jest procesem złożonym. Zaprezentowane powyżej narzędzia i dane statystyczne wykorzystane do analizy nie obrazują pełnego katalogu zagrożeń, ponieważ opierają
się na danych policyjnych. W realizacji wizji bezpieczeństwa publicznego społeczności
lokalnych ważną rolę odgrywa praca wielu podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa publicznego: administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, Policji, instytucji pozapolicyjnych, organizacji pozarządowych, Kościoła, wolontariatu. Możliwe zagrożenia i działania, jakie można podejmować na terenie poszczególnych
jednostek policji woj. świętokrzyskiego, zostały zintegrowane w programie „Bezpieczne
Świętokrzyskie”, który, wskazując główne cele i zadania, stanowi drogowskaz dla przedsięwzięć lokalnych, opartych na już istniejącej i wciąż rozwijającej się aktywności instytucji gminnych i powiatowych oraz lokalnych społeczności.

Realizacja programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” przez
Komendę Miejską Policji w Kielcach
Na podstawie przeprowadzonej w KMP diagnozy stanu bezpieczeństwa publicznego
i rozpoznanych zagrożeń zdefiniowano główne obszary zagrożeń, w ramach których zaplanowano działania prewencyjne i profilaktyczne w KMP Kielce na rok 2017: miejsca
publiczne i miejsca zamieszkania, ruch drogowy i komunikacja publiczna, szkoła i środowisko, Internet, rodzina, narkotyki i dopalacze. Planując zadania w zakresie profilaktyki
i prewencji na rok 2017 uwzględniono cele wypracowane na lata 2016–2020, realizowane w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.
Działania podejmowane przez policjantów KMP w Kielcach realizowane są dwutorowo.
Po pierwsze, we współpracy z innymi podmiotami, które w ramach programów „Razem
Bezpieczniej” i „Bezpieczne Świętokrzyskie” wdrażają swoje autorskie programy, zgodne z profilem ich działalności. Po drugie, KMP realizuje szereg własnych długofalowych
programów profilaktycznych, podejmując planowe działania informacyjne, edukacyjne,
a także kampanie społeczne i profilaktyczne i w uzasadnionych przypadkach prewencyjne
działania interwencyjne. W realizacji programów wykorzystywane są sprawdzone techniki
pracy z małymi grupami docelowymi, a także różnorodne aktywne techniki pracy z grupą:
pedagogiki zabawy, dramy, wizualizacji, dyskusji, burzy mózgów, studium przypadku.
W 2017 roku policjanci KMP w Kielcach jako partnerzy uczestniczyli w 6 programach
prewencyjnych podmiotów zewnętrznych realizowanych w ramach Rządowego Programu
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Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017: „Akademia Bezpieczeństwa”, realizator: Stowarzyszenie
Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach, wartość zadania 50 345,00 zł; „Przeciwdziałanie
zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”, realizowany przez Gminę Strawczyn,
wartość zadania 100 000 zł; „Razem przeciwdziałamy zjawiskom patologii oraz chronimy
dzieci i młodzież w tym zapobiegamy i walczymy z dopalaczami w gminie Chmielnik”, realizowany przez Gminę Chmielnik, wartość projektu 60 390 zł; „Akcja defibrylacja”, realizowany przez Gminę Morawica, wartość projektu 33 506 zł; „Działamy dla bezpieczeństwa
– edukacja międzypokoleniowa w gminie Bieliny”, realizowany przez Gminę Bieliny, wartość zadania 15 280 zł. Ponadto, samodzielnie lub z innymi podmiotami realizowano 62
inne programy, projekty i działania prewencyjne prowadzone przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji i inne podmioty administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, a także 5 autorskich Komendy Miejskiej Policji w Kielcach: „Myśląc o rodzinie”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach, finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014–2020, wartość dofinansowania 1 365 438 zł; „Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa”, realizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

Podsumowanie
W ramach prowadzonych, na zasadzie autorskiej lub uczestnictwa, programów profilaktycznych zastosowano różnorodne metody dotarcia do ich odbiorców, grup zdiagnozowanego ryzyka, tj. m.in. mieszkańców osiedli, seniorów, pieszych, nietrzeźwych, młodych
kierowców, dzieci i młodzieży. Przeprowadzono szereg spotkań edukacyjnych z mieszkańcami miasta, poszczególnych dzielnic i gmin, w tym w szkołach, świetlicach, Klubach
Seniora, podczas których wyświetlano filmy i prezentacje multimedialne, a także spoty
społeczne dotyczące bezpieczeństwa osobistego seniorów oraz pieszych poruszających
się po drogach województwa świętokrzyskiego, a ponadto rozdawano uczestnikom tych
spotkań ulotki, opaski, kamizelki oraz torby odblaskowe. Do powyższych działań, na
prośbę Policji, włączali się również księża, apelując np. o odpowiedzialne zachowanie na
drodze oraz używanie gadżetów odblaskowych.
Podsumowując, w 2017 roku KMP w Kielcach w ramach programów profilaktycznych przeprowadziła 1118 spotkań z młodzieżą i 466 spotkań z pedagogami szkolnymi
ze wszystkich placówek oświatowych powiatu kieleckiego. Realizując przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki w ruchu drogowym policjanci przeprowadzili 329 spotkań,
w których uczestniczyło 32 258 osób, w tym 20 931 dzieci i młodzieży oraz 11 327 osób
dorosłych. Spotkania te miały zróżnicowany charakter: od prelekcji tematycznych
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z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych w placówkach oświatowych, kołach gospodyń wiejskich, poprzez udział w 12 festynach, 29 egzaminach na
kartę rowerową, do których przystąpiło 489 uczniów. Rozdano 6831 elementy odblaskowe, 3499 broszur informacyjnych, przeprowadzono 662 pogadanki, wyświetlano
na każdym ze spotkań filmy i spoty dopasowane do wieku i grupy osób zebranych na
spotkaniach oraz przedstawiano prezentacje multimedialne. W celu dotarcia do szerszego grona odbiorców udzielono 107 wywiadów i publikacji dla mediów lokalnych.
W artykule podjęto próbę opisania mechanizmów kształtowania bezpieczeństwa
lokalnego w roku 2017 na przykładzie programów prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez lub przy udziale policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Przeprowadzona diagnoza dotyczyła najważniejszych aspektów funkcjonowania każdej
jednostki Policji, tj. zadań przez nią wykonywanych, metod i sposobów identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także realizowanych projektów profilaktycznych [Stawicki 2018, s. 178]. Ocena i ewaluacja realizowanych przez
KMP w Kielcach programów i innych przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym, profilaktyczny,, edukacyjnym, informacyjnym i interwencyjnym, nie jest zadaniem łatwym,
ponieważ standardy jakości programów profilaktycznych są wymaganiami stawianymi
autorom, a także realizatorom działań profilaktycznych. J. Szymańska wskazała, iż „program profilaktyczny powinien posiadać gwarancję korzyści dla wszystkich, którzy zaangażowani są w jego implementację, w szczególności jego odbiorców”, jednakże w przypadku wielu adresatów działań profilaktycznych opisanych w artykule, osiągnięcie
zakładanego celu programu może być odsunięte w czasie, ponieważ programy zakładają zarządzanie bezpieczeństwem w przyszłości, a zatem zarządzanie ryzykiem utraty
bezpieczeństwa [Szymańska 2002, s. 5].
Oceną programów i działań profilaktycznych, realizowanych w ramach programu
„Bezpieczne Świętokrzyskie” na terenie poszczególnych jednostek województwie
świętokrzyskim, każdego roku zajmuje się kapituła nagrody „Koziołek”. W skład kapituły nagrody wchodzi przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Prezes
Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” oraz Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie kapituły
przeprowadzają wstępną selekcję i weryfikację programów, a następnie Zespół Roboczy wizytuje powiaty uczestniczące w programie, składające szczegółowe sprawozdania, na podstawie których wybieranych jest sześć powiatów do przeprowadzenia wizytacji terenowej. Na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny działań
realizowanych w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” za rok 2017, pierwsze miejsce zajęło miasto Kielce, a trzecią lokatę powiat kielecki, tym samym wysoko
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oceniono zaangażowanie w realizację programów i działań, które w ramach partnerstwa opracowane zostały, a następnie były współrealizowane, przez KMP Kielce.
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z 31.03.2016 r.).
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Wstęp
Zjawisko terroryzmu jest w ostatnich latach jednym z najczęściej definiowanych zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa. Jego fenomen polega na oddziaływaniu na większość sfer życia
społeczeństwa. Związane jest to z wykorzystaniem strachu jako środka wywierania wpływu
[Chwast, Jałoszyński 2017, s. 7]. Analiza statystyczna wskazuje na spadek liczby zamachów
w skali globalnej [Aleksandrowicz 2016, s. 35], jednocześnie efekt bliskości, wywołany oddziaływaniem mediów, potęguje strach i utrudnia racjonalną ocenę zagrożenia. Bez względu na
subiektywizm odczuć społecznych, przyjąć należy, że terroryzm wpływa negatywnie na funkcjonowanie państwa. Doświadczenia Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii, dotkniętych w ostatnim czasie intensywną działalnością organizacji terrorystycznych, pokazują olbrzymie koszty,
jakie generuje dla państwa zjawisko terroryzmu. Z tego powodu systemowe podejście do
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zwalczania terroryzmu wymaga podkreślenia we wszystkich jego aspektach oraz na całym
obszarze pozostającym w jurysdykcji państwa. Granica państwa, strefa nadgraniczna oraz
wody morskie to specyficzne obszary łączące odpowiedzialność wielu służb oraz instytucji,
w tym w zakresie zapobiegania oraz reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Uprawnienia te wynikają z różnych aktów prawnych, które z założenia tworzyć powinny rozwiązanie systemowe, umożliwiające w zakresie reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym sprawną i skuteczną reakcję państwa. Aby rozwiązaniu temu można było nadać
takie miano, zasadnym wydaje się przyjęcie poniższych założeń:
1. podmioty podejmujące działania w związku ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym powinny realizować je w ramach jednego systemu kierowania lub dowodzenia,
2. organizacja kierowania i dowodzenia działaniami powinna wynikać z prawa powszechnie obowiązującego, to jest regulacji ustawowych, co zmusi wszystkie podmioty do podporządkowania się decyzjom podejmowanym w ramach tej organizacji,
3. określone obszary odpowiedzialności winny być jednoznacznie przypisane
wskazanym podmiotom, dzięki czemu nie dojdzie do sporów kompetencyjnych,
4. zadania powinny być realizowane w ramach niewymagających interpretacji ustawowych uprawnień uczestników działań [Stępiński 2017, ss. 74–77].
Uwzględniając przedstawione założenia, przyjąć należy, że celem niniejszego opracowania jest analiza oraz ocena obowiązujących regulacji prawnych oraz wynikających z tego
rozwiązań organizacyjnych odnoszących się do reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym w strefie nadgranicznej i na morzu, w zakresie ich wzajemnej zgodności oraz
kompletności. W oparciu na przeprowadzonej analizie, wskazane zostaną mocne i słabe
strony obowiązujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych w przedmiotowym zakresie. Opracowanie zostało podzielone na trzy części, z których pierwsza omawia regulacje
wynikające z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych [Dz. U.
z 2016 r., poz. 904], druga obejmuje analizę zapisów trzech aktów prawnych rangi ustawy:
1. Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich [Dz. U.
z 2016 r., poz. 49],
2. Ustawy z dnia 12 października 1990 o ochronie granicy państwowej [Dz.U. z 2015
r., poz. 930 i 1336],
3. Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej [Dz. U. z 1990 r., nr 78,
poz. 462, z późn. zm.]
oraz wynikających z nich aktów wykonawczych, trzecia natomiast stanowi zakończenie, w którym autor dokonuje oceny obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych w oparciu na przyjętych kryteriach.
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Regulacje wynikające z ustawy o działaniach
antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych [Dz. U. z 2016 r.,
poz. 904] jest aktem prawnym, który zgodnie z zamysłem jej twórców powinien podnieść
efektywność polskiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obywateli RP, między innymi poprzez:
1. wzmocnienie mechanizmów koordynacji działań;
2. doprecyzowanie zadań poszczególnych służb i organów oraz zasad współpracy
między nimi;
3. zapewnienie możliwości skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym w zakresie postępowania przygotowawczego;
4. zapewnienie mechanizmów reagowania adekwatnych do rodzaju występujących zagrożeń [Uzasadnienie projektu Ustawy o działaniach antyterrorystycznych
druk 516, z dnia 16 maja 2016 r.].
Uchwalenie tego aktu prawnego miało zakończyć okres, w którym obszar zwalczania terroryzmu oraz reagowania na jego przejawy definiowało wiele źródeł prawa. Taki
stan rzeczy diagnozowany był jako nadmiernie utrudniający organizację i funkcjonowanie polskiego systemu antyterrorystycznego. Powyższa sytuacja była na tyle poważna,
że w styczniu 2014 roku szefowie najważniejszych podmiotów, biorących udział w działaniach antyterrorystycznych, zawarli porozumienie, w którym określili organizację
współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym [Porozumienie z dnia 21 stycznia 2014 r., niepublikowane, archiwum autora].
Dokument został podpisany przez:
1. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
2. Komendanta Głównego Policji,
3. Komendanta Głównego Straży Granicznej,
4. Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
5. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Porozumienie to starało się porządkować, w ramach obowiązujących regulacji ustawowych, organizację działań związanych z reagowaniem na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Umawiające się strony uznały, że w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub podejrzenia wystąpienia takiego zdarzenia, czynnościami zarządzał
będzie funkcjonariusz Policji. Wskazano jednocześnie, że do jego zadań należało będzie
zarządzanie czynnościami na miejscu zdarzenia, czyli będą to działania polegające na uporządkowaniu współdziałania, realizowane poprzez odpowiednie dysponowanie zasobami
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osobowymi, rzeczowymi i finansowymi. Powyższe rozwiązanie nie zakończyło dyskusji o potrzebie ustawowego uporządkowania przedmiotowego obszaru, co było wielokrotnie sygnalizowane między innymi przez Międzyresortowy Zespół do spraw Zagrożeń Terrorystycznych [Zubrzycki 2016, ss. 247–248]. Jednym z głównych czynników generujących utrudnienia
był fakt, że żaden akt prawny nie wskazywał podmiotu jednoznacznie odpowiedzialnego za
reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym i nie regulował tego obszaru kompleksowo. Po uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń w 2016 roku została uchwalona i weszła
w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych [Dz. U. z 2016 r.,
poz. 904] jako przepis z założenia integrujący działania podmiotów polskiego systemu antyterrorystycznego, z jasnym wskazaniem odpowiedzialności w poszczególnych obszarach
[Uzasadnienie projektu Ustawy o działaniach antyterrorystycznych druk 516, z dnia 16 maja
2016 r.]. Uznając powyższe, należy przyjąć, że ten akt prawny powinien regulować lub odnosić się do organizacji polskiego systemu antyterrorystycznego w całym jego zakresie. Gdy
poddamy analizie zakres miejscowy obowiązywania przedmiotowej ustawy, podkreślenia
wymaga fakt, że zgodnie z art. 24.1 wskazano, że działania antyterrorystyczne na zasadach
określonych w ustawie mogą być prowadzone również poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, na akwenach w polskiej strefie odpowiedzialności SAR, zgodnie z Międzynarodową Konwencją o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzoną w Hamburgu dnia
27 kwietnia 1979 r. [Dz. U. z 1988 r. poz. 184 i 185]. Takie określenie zakresu terytorialnego obowiązywania ustawy budzi pewne zastrzeżenia, ponieważ nie odnosi się do takich pojęć, jak:
1. morskie wody wewnętrzne – którymi są:
·· część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną
i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdującą się na wschód od granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz rzeka
Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin;
·· część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową morza terytorialnego;
·· część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie;
·· wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego;
·· wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego – ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – a linią podstawową morza
terytorialnego;
2. morze terytorialne – którym jest obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich (22 224 m), liczonych od linii podstawowej tego morza;
3. strefa przyległa –strefa, której zewnętrzna granica jest oddalona nie więcej niż
24 mile morskie od linii podstawowej;
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4. wyłączna strefa ekonomiczna – która jest położona na zewnątrz morza terytorialnego i przylega do tego morza. Granice wyłącznej strefy ekonomicznej określają
umowy międzynarodowe;
5. sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia;
określonych w Ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej [Dz. U. z 1991 r. nr 132 poz. 131 z późn. zm.]. Odwołanie do powyższych pojęć pozwoliłoby jednoznacznie wskazać zakres obowiązywania prawa polskiego, w przeciwieństwie do zastosowanego. Strefa odpowiedzialności SAR określa jedynie zakres terytorialny
działania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, która może współdziałać w ramach
działań antyterrorystycznych, ale sama ich nie prowadzi. Podkreślenia wymaga fakt, że
część polskiej strefy odpowiedzialności SAR pokrywa się z częścią wyłącznej strefy ekonomicznej Rosji, z kolei polska platforma wydobywcza znajduje się w polskiej wyłącznej
strefie ekonomicznej, ale poza strefą odpowiedzialności polskiego SAR, za to w strefie odpowiedzialności rosyjskiego SAR1. W ocenie autora obszar ten wymaga jednoznacznego
doprecyzowania, ponieważ generować może znaczne utrudnienia podczas podejmowania decyzji o działaniach antyterrorystycznych na morzu, włącznie z komplikacjami w zakresie stosunków międzynarodowych. W ustawie o działaniach antyterrorystycznych nie
ma wyłączenia jej zasięgu terytorialnego obowiązywania, tak więc przyjąć należy, że jej
zapisy dotyczą całego terytorium Polski włącznie ze strefą nadgraniczną, którą jest obszar
gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego.
Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza
się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami
przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego. Jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa, których granice znajdują się w obszarze strefy nadgranicznej, stanowią część tej strefy [Dz. U. z 2015 r., poz. 930 i 1336]. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych jako podmiot odpowiedzialny za:
1. przygotowanie do przejmowania nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym kontroli w drodze zaplanowanych przedsięwzięć;
2. reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
3. usuwanie skutków, w tym odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania
na zdarzenia o charakterze terrorystycznym
wskazany został minister właściwy do spraw wewnętrznych. Należy w związku z tym
przyjąć, że jest to podmiot posiadający największą odpowiedzialność w tym zakresie.
Jednocześnie ten akt prawny w rozdziale 4 reguluje prowadzenie działań antyterrorystycznych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, wskazując podmioty
1

Porównaj: http://www.sar.gov.pl/pl/rys-historyczny, dostęp 30.05.2018 r.
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uprawnione do kierowania tymi działaniami. Ustawodawca wprowadził jednocześnie
rozdzielenie w tym zakresie odpowiedzialności w oparciu na właściwości miejscowej
uprawnionych podmiotów. Rozdział ten nie uwzględnia jednak obszarów stanowiących
przedmiot niniejszego opracowania, ponieważ art. 18 wskazuje, że kierującym działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest:
1. wyznaczony przez Komendanta Głównego Policji, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji
funkcjonariusz Policji, w szczególności w przypadku obecności na miejscu zdarzenia
o charakterze terrorystycznym innych służb i organów;
2. wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej, a w przypadkach niecierpiących
zwłoki – przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej żołnierz Żandarmerii
Wojskowej, w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym na obszarach lub
w obiektach należących do komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo administrowanych
przez te komórki i jednostki organizacyjne [Dz.U. z 2016 r., poz. 904].
Zgodnie z powyższym, z ogólnej odpowiedzialności policji wyłączona została odpowiedzialność za reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym na obiektach militarnych i podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (np. Muzeum Wojska Polskiego)
[por. Stępiński 2016, s. 385]. Powyższe zapisy nie odnoszą się w żaden sposób do strefy
przygranicznej oraz morza. Przyjąć należy, że w zakresie nieobjętym innymi ustawami
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych jest dokumentem powszechnie obowiązującym i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odwoływać się do jej zapisów.

Rozwiązania wynikające z odrębnych regulacji prawnych
Pomimo kompleksowości rozwiązań wprowadzonych Ustawą o działaniach antyterrorystycznych ustawodawca pozostawił jednocześnie regulacje dotyczące przedmiotowego
obszaru w innych przepisach, uznając ich uchylenie lub zmianę za bezzasadne [Cichomski, Horoszko, Idzikowska 2016, s. 282]. W związku z czym ustawa ta nie uchyliła regulacji
wynikających z innych aktów prawnych w przedmiotowym zakresie. Wskazać należy najistotniejsze obszary, których dotyczy to rozwiązanie:
1. Reagowanie na zdarzenie o charakterze terrorystycznym powstałe na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego – Ustawa z dnia
4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich [Dz.U. z 2016 r., poz. 49];
2. Reagowanie na zdarzenie o charakterze terrorystycznym powstałe na skutek
użycia statku powietrznego jako środka ataku terrorystycznego – Ustawa z dnia
12 października 1990 o ochronie granicy państwowej [Dz. U. z 2015 r., poz. 930 i 1336];
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3. Reagowanie na zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym lub jego
dokonanie w stosunku do obiektów lub urządzeń, wykorzystywanych przez Straż Graniczną, mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego – Ustawa z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej [Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 462, z późn. zm.].
Powyższe przepisy zawierają zapisy regulujące w różnym zakresie odpowiedzialność
za reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Sytuacja powstała na skutek
użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku, stanowi jedną z kategorii zdarzeń o charakterze terrorystycznym, wskazanych w Narodowym Programie Antyterrorystycznym na lata 2015–2019 [Dz. Urz. z 2014 r., poz. 1218]. W dokumencie tym określona
została jako MARITIME RENEGADE. Zasady działania w takim przypadku reguluje ustawa
o ochronie żeglugi i portów morskich [Dz. U. z 2016 r., poz. 49], wskazując jako podstawowy podmiot odpowiedzialny za reagowanie Straż Graniczną. Rozwiązanie to nakłada na
funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązek podjęcia działań, przyznając im uprawnienia wynikające z ustawy kompetencyjnej tej formacji, między innymi takie, jak:
1. zatrzymanie statku;
2. zmuszenie do zawinięcia do portu;
3. pościg;
4. oddanie strzałów ostrzegawczych;
5. otworzenie ognia do statku, z zastrzeżeniem, że to użycie broni nie może zmierzać do zatopienia tego statku [Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 462, z późn. zm.].
Powyższy katalog nie jest tożsamy z tym wynikającym z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, a co za tym idzie, funkcjonariusze Straży Granicznej nie posiadają uprawnień do samoistnego korzystania z rozwiązań wprowadzonych Ustawą o działaniach
antyterrorystycznych (np. specjalnego użycia broni). Ustawa o ochronie żeglugi i portów
morskich [Dz. U. z 2016 r., poz. 49] zakłada również odrębną procedurę uruchomienia
i wykorzystania w takim przypadku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia
działań niezbędnych do zapobieżenia zagrożeniu [Dz. U. z 2015 r., poz. 1139 tekst jednolity]. Zgodnie z wydanym w oparciu na tych przepisach Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów
w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu
pływającego jako środka ataku terrorystycznego [Dz. U. z 2015 r., poz. 1139 tekst jednolity],
po podjęciu przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego
włącznie, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wydaje taki rozkaz. Wyjątkowe
uprawnienia przewidziane w tym przypadku dotyczą użycia broni wobec statku, a nie
osób i zostały obwarowane wskazanymi w rozporządzeniu ograniczeniami, którymi są:
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1. obowiązek minimalizowania zagrożenia życia lub zdrowia dla osób postronnych;
2. nakaz stosowania zasady minimalizacji szkody, zgodnie z którą użycie tych środ-

ków musi następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym zostały one użyte;
3. ograniczenie zniszczenia statku lub obiektu użytego jako środek ataku, innych
statków oraz infrastruktury portowej.
Od dwóch ostatnich zasad możliwe jest odstępstwo w przypadku otrzymania wiadomości o obecności na statku lub obiekcie pływającym urządzenia wybuchowego oraz
o zamiarze niezwłocznego wykorzystania tego statku lub obiektu jako środka ataku terrorystycznego [Dz. U. z 2015 r., poz. 1139 tekst jednolity]. Podkreślenia wymaga fakt, że powyższe regulacje dotyczą jednego bardzo specyficznego rodzaju zdarzenia o charakterze
terrorystycznym i nie obejmują całego katalogu przestępstw o charakterze terrorystycznym, które mogą mieć miejsce na polskich wodach terytorialnych (np. wzięcie i przetrzymywanie zakładników). Wątpliwości w zakresie kompetencji decyzyjnych w powyższym
przypadku może budzić rola organów administracji morskiej do zadań, do których – zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej [Dz. U. z 1991 r., Nr 132, poz. 131] – należą między innymi sprawy ochrony
portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem zadań obronnych
oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru
oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń. Analizując powyższy zapis, wskazać należy
na wyłączenie odpowiedzialności w zakresie reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ograniczając zakres kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego do zapobiegania oraz likwidacji skutków takich zdarzeń. Przyjąć należy, że odpowiedzialność w zakresie
reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym na morzu rozkłada się pomiędzy
Straż Graniczną, Ministra Obrony Narodowej oraz Siły Zbrojne RP. Rozstrzygnięcia wymaga kwestia wyłączenia odpowiedzialności w tym zakresie ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Podkreślić należy, że przepisy zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żeglugi i portów morskich oraz ustawach pokrewnych nie dają podstaw do reagowania we
wszystkich przypadkach zdarzeń o charakterze terrorystycznym na morzu, w przeciwieństwie do Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Kolejnym obszarem, uregulowanym w przepisie odrębnym od Ustawy o działaniach
antyterrorystycznych, jest reagowanie na zdarzenie o charakterze terrorystycznym powstałe na skutek użycia statku powietrznego jako środka ataku terrorystycznego. Takie
zdarzenie stanowi jedną z kategorii zdarzeń o charakterze terrorystycznym wskazanych
w Narodowym Programie Antyterrorystycznym na lata 2015–2019 [Dz. Urz. z 2014 r. poz.
1218] i zostało określone mianem RENEGADE. Działania w takim przypadku reguluje Ustawa z dnia 12 października 1990 o ochronie granicy państwowej [Dz. U. z 2015 r., poz. 930
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i 1336], określając, że odpowiedzialność za ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej spoczywa na Ministrze Obrony Narodowej, a zadania te wykonują Siły
Zbrojne RP. Procedura postępowania, przewidziana w przypadku wykorzystania statku
powietrznego jako środka zamachu, obejmuje takie czynności, jak:
1. przechwycenie przez wojskowy statek powietrzny;
2. ostrzelanie strzałami ostrzegawczymi;
3. zniszczenie.
Analiza przepisów regulujących powyższą procedurę wskazuje, że możliwa jest ona
jedynie wobec obcego wojskowego statku powietrznego oraz obcego cywilnego statku
powietrznego, po spełnieniu określonych przesłanek [art. 18 b. Ustawy z dnia 12 października 1990 o ochronie granicy państwowej, Dz.U. z 2015 r., poz. 930 i 1336] a więc nie
obejmuje reakcji wobec polskiego statku powietrznego. Zniszczenie obcego cywilnego statku powietrznego, podobnie jak w przypadku obiektu pływającego, możliwe jest
z pewnymi zastrzeżeniami:
1. gdy nie posiada żadnych osób na pokładzie;
2. lub na jego pokładzie znajdują się wyłącznie osoby zamierzające użyć tego statku powietrznego jako środka ataku o charakterze terrorystycznym.
Decyzję w tym zakresie podejmuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Rozważenie wymaga również sytuacja, gdy przechwycenie będzie skuteczne i statek
powietrzny zostanie zmuszony do lądowania na wskazanym lotnisku. Zasady postępowania w takim przypadku reguluje Ustawa o ochronie granicy państwowej, wyróżniając
dwie odmienne sytuacje:
1. przechwycony samolot wyląduje na lotnisku międzynarodowym;
2. przechwycony samolot wyląduje na innym lotnisku.
W pierwszym przypadku przepis nakazuje podmiotowi zarządzającemu lotniskiem
przekazanie pasażerów Straży Granicznej. Rodzi się wobec tego pytanie, w jakim zakresie podmiot zarządzający lotniskiem ponosi odpowiedzialność za podejmowanie
działań wobec osób znajdujących się na pokładzie takiego samolotu? Przy założeniu,
że wśród pasażerów będą się znajdowali terroryści, wydaje się, że żaden podmiot cywilny nie będzie w stanie podjąć skutecznych działań. Nawet jeśli do działań weszliby
bezpośrednio funkcjonariusze Straży Granicznej, nie będą oni mogli korzystać z uprawnień wynikających z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, ponieważ przysługują
one wyłącznie w przypadku działań kierowanych przez funkcjonariusza Policji. Sytuacja
komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku lądowania statku powietrznego na lotnisku
innym niż międzynarodowe, w tym wojskowym, nakładając na zarządzającego lotniskiem obowiązek przekazania pasażerów właściwym organom i poinformowania o tym
fakcie Straży Granicznej. Akt wykonawczy w tym zakresie, czyli Rozporządzenie Rady
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Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną
powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej
w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym [Dz. U. nr 245 z 2011 r., poz. 1522, z późn.
zm.], reguluje jedynie postępowanie w powietrzu, nie uwzględniając działań po wylądowaniu statku powietrznego zakwalifikowanego jako RENEGADE. Dodatkowo raz
wskazuje na czynności wobec obcego cywilnego statku powietrznego, a raz cywilnego
statku powietrznego, pomijając przymiotnik „obcy”, występujący w regulacji ustawowej, co może budzić istotne wątpliwości w zakresie podmiotowym tych działań. Wydaje
się, że jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie przepisów Ustawy
o działaniach antyterrorystycznych i zorganizowanie działań po wylądowaniu samolotu
zgodnie z jej zapisami, co łączy się z przejęciem odpowiedzialności w tym zakresie przez
Policję lub Żandarmerię Wojskową.
Trzecim obszarem, uregulowanym odrębnie od Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, jest reagowanie na zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym
lub jego dokonanie w stosunku do obiektów lub urządzeń, wykorzystywanych przez Straż
Graniczną, mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego, zgodnie z art.
11b Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej [Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz.
462, z późn. zm.]. Przepis ten wskazuje, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz strefie nadgranicznej, jeżeli użycie sił Straży Granicznej okaże się niewystarczające lub uzasadnia to stopień zagrożenia, do pomocy Straży Granicznej mogą być użyte
oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza tego zapisu wskazuje na obowiązek podjęcia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej działań w związku
z zaistnieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym w zasięgu terytorialnym przejścia
granicznego oraz strefie nadgranicznej, jednocześnie reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym nie zostało wskazane jako zadanie tej formacji w katalogu ustawowych zadań wynikających z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej [Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 462, z późn. zm.]. Przytoczony przepis art. 11b daje
możliwość zwrócenia się o pomoc Sił Zbrojnych RP w działaniach Straży Granicznej. Użycie
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP następuje na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W przypadku niecierpiącym zwłoki decyzje podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Decyzja taka powinna zostać bezzwłocznie
zatwierdzona lub uchylona przez Prezydenta RP, wydającego postanowienie w tym zakresie. Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP, skierowane do pomocy Straży Granicznej,
pozostają w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych. Przepis ten jednocześnie nie jest w żaden
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sposób zbieżny z zapisami Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Nie daje w związku z tym uprawnień do prowadzenia działań antyterrorystycznych na miejscu zdarzenia
o charakterze terrorystycznym w rozumieniu Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Powstaje w związku z tym sytuacja analogiczna do zdarzenia określonego jako RENEGADE
lub MARITIME RENEGADE. Wskazane zostały podmioty odpowiedzialne za podejmowanie
działań, ale bez uprawnień wynikających z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza wskazuje na równoległe funkcjonowanie kilku przepisów rangi ustawy, regulujących w różnym zakresie obszar reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym w strefie nadgranicznej i na morzu. Pomimo uznania za słuszne
przyjętego przez twórców Ustawy o działaniach antyterrorystycznych założenia, z którego wynika, że ustawa ta powinna pozwolić stworzyć spójny system aktów prawnych
regulujących to zagadnienie, wydaje się, że osiągnięty efekt może budzić wątpliwości.
Pozostawienie w niezmienionej formie ustaw regulujących wyrywkowo przedmiotowy
zakres, bez uwzględnienia w ich treści nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych wynikających z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, doprowadziło do sytuacji, w której nie są one ze sobą zgodne i nie można określić ich jako kompletne. We wszystkich
trzech analizowanych przypadkach obowiązujące przepisy nie uwzględniają rozwiązań
wprowadzonych Ustawą o działaniach antyterrorystycznych. Zgodnie z tym każdorazowo tworzona będzie organizacja działań odmienna od tej określonej w przedmiotowym akcie prawnym. Wskazać należy, że rozwiązanie takie uniemożliwia korzystanie ze
specjalnych uprawnień podczas prowadzenia działań antyterrorystycznych na miejscu
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, wynikających z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Dopiero włączenie do działań funkcjonariuszy Policji lub żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, pełniących funkcję kierującego działaniami antyterrorystycznymi
oraz dowódcy grupy kontrterrorystycznej, pozwoli na korzystanie z zapisów tej ustawy.
W związku z powyższym, przy uznaniu wiodącej roli Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, zasadną wydaje się potrzeba nowelizacji zapisów ustaw innych niż Ustawa
o działaniach antyterrorystycznych, w zakresie ich ujednolicenia z tym wiodącym aktem
prawnym. Podkreślenia wymaga jednocześnie fakt, że uniwersalność rozwiązań wprowadzonych Ustawą o działaniach antyterrorystycznych daje szansę na stworzenie sprawnego i skutecznego polskiego systemu antyterrorystycznego.
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Civil Protection by The Polish Armed Forces
During Defense Operations with Particular Emphasis
on the Tasks of the Territorial Defense Forces
Abstract: The article presents legal, procedural and organizational conditions related to the
protection of the population during military operations. In the first part of the paper, the
main threats and challenges for the Polished Armed Forces were described. Due to the current Polish doctrines and regulations, as well as with reference to the doctrine announced
by W. Gerasimow, the focus was on defense and non-military activities (below the threshold
of war). At the end of the paper, particular attention was paid to the role and tasks of the
Territorial Defense Forces as a newly created type of armed forces in Poland.
Key words: civil protection, Polished Armed Forces, Territorial Defense Forces

Introduction
When talking about the war, about defensive or offensive actions, it is not unusual to imagine vast amounts of tanks, combat vehicles, artillery and airplanes fighting for victory. Despite many examples from the recent history, like for instant the one in the Ukraine, it is difficult to change the way of thinking what the next conflict will look like. The new doctrine
announced by W. Gierasimow clearly speaks of the so-called non-military methods of war
[Gerasimow 2013], which is to end successfully before traditional warfare is needed, and if
this idea would fail, it creates favorable conditions for a rapid offensive operation (figure 1).
Paradoxically, it is in the “subliminal war”, not in the “traditional one”, that the Polish Armed Forces will be able, or even will be obliged to protect the civil population to
a much greater extent than during regular tasks. Probably for many such a statement
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will be a big surprise and will be met with disbelief and protests. The main reason of this is
the International Humanitarian Law of Armed Conflicts [Falkowski, Marcinko 2014], which
limits the use of armed forces to these kinds of tasks, entrusting these tasks to a non-military system that is not part of the armed forces, in particular Civil Defense, Fire Brigade, Police and Border Guard. Does this mean that the military will not participate in civil protection
at all? On contrary, the army will strengthen the activities of all institutions and formations
responsible for civil protection, but it will not be the primary participant in this task.

Source: In February 2013, General Valery Gerasimov, the Chief of General Staff of the Russian Armed
Forces, published a report on hybrid or asymmetric warfare (the Gerasimov Doctrine), available from:
https://cybershafarat.com/2017/09/26/gerasimov/ (access date: 03.06.2018).

Figure 1. Hybrid Warfare Doctrine: Gerasimov‘s Model
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Methodology of research
The main aim of the article was to present all circumstances and limitations related to the
protection of the civil population under war conditions with special emphasis to use the
Territorial Defense Forces as a newly created type of armed forces in Poland. The main aim
was executed by partial purposes like: analysis of the contemporary threats and challenges;
synthesis of current Polish doctrines and regulations in the area of topic; analysis of the doctrine announced by General W. Gerasimow in order to present the possibility of the use of the
Polish Armed Forces in non-military activities (below the threshold of war) as well as identification the role and tasks of the Territorial Defense Forces in protection civil population.
The research was carried out based on secondary and primary sources. Secondary sources
included legal regulations, military documents, statistical reports and scientific studies. The primary sources included materials collected by the authors as part of their own experience and
case study analysis. As part of the research methods there were used: the analysis and synthesis
of the collected materials; a case study based on own experience, including participation in
military exercises and operations as well as comparison and inference. Based on the conducted
research, a synthetic description of the research and final conclusions were formulated.

Main risks, threats and challenges
Before we start describing the tasks of the Polish Armed Forces in civil protection, we it
is crucial to describe main risks, threats and challenges in contemporary World. In Global
Risk 2017 report, a global risk is defined as an uncertain event or condition that, if it occurs,
can cause significant negative impact for several countries or industries within the next
10 years. Based on this refined definition, 28 global risks were identified and grouped into
five customary categories: economic risks, environmental risks, geopolitical risks, societal
risks and technological risks [Global Risks Report 2017]. According to the report, top global
threats for 2017 are as follows: terrorist attacks, large-scale migration and extreme weather.
According to N. Ezrow, the main five threats the world faces are as follows [Ezrow 2018]:
1. Civil conflict – Civil wars last many years longer on average than inter-state conflicts, and have a much higher civilian death count. Civil conflicts have rumbled
on in Syria, Yemen, Afghanistan, Ukraine, the Central African Republic and South
Sudan to name but a few. The war in Syria has created the refugee crisis, which
has displaced more than 7.6 million people within Syria and made refugees of
4 million more.
2. Terrorism – Terrorism also continues to make headlines and annual death tolls are rising. Acts of terrorism that killed more than 100 civilians averaged about 4.2 annually
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from 1978 to 2013; in 2014 that figure rose to 26, a jump of more than 500%. In fact,
acts of terrorism killed 32,658 in 2014 – roughly nine times more people were killed in
terrorist attacks than in 2000.
3. Organized crime – Even higher than the death toll due to acts of terrorism is the body
count from organized crime. In Mexico alone, 20,000 people were killed in 2015 –
and this is in fact an improvement on the 27,000 who were killed in 2011. Mexico’s
challenges are in fact so great that they are starting to resemble an all-out war.
4. Small arms – Small arms and light weapons are still an enormous problem,
whether in the hands of insurgent groups, terror networks, organized criminal
groups, gangs or rogue citizens. This is hardly a threat confined to chronically insecure countries or those facing civil conflict. While readily accessible small arms
have long posed a major threat to countries enduring civil wars (in Angola, an AK47 can be had for the same price as a chicken), the US continues to have trouble
confronting its longstanding problem with gun crime.
5. Environmental issues – It may seem peculiar that the threats posed by nuclear
and biological weapons have not been mentioned. But in spite of the devastation that could be caused by non-conventional weapons, the chances of dissemination are still relatively low – and fears that these weapons could be acquired
by “rogue” nations such as Iran or groups such as Islamic State are overblown.
The world is a slightly less dangerous place than it was a year ago according to the latest
Global Peace Index (GPI) report from the Institute for Economics and Peace. Syria remains the
most dangerous country in the world for the second successive year and has consistently
ranked among the five most dangerous countries in the world since the start of its civil war in
2013. Iraq and Afghanistan have also remained among the five most dangerous countries in
the world. South Sudan is now the fourth most dangerous country having experienced a steady decline in recent years. Yemen’s deterioration has it ranked as the fifth most dangerous
country – up from sixth last year. The country has fallen considerably in the index since 2008.
More information can be found in the Report [Global Peace Index 2017].
Focusing more on the analysis of threats towards Poland, the following risks can be
mentioned:
·· Conventional military threats;
·· Covert military and intelligence threats;
·· Cyber attacks;
·· NATO/EU erosion;
·· Regional conflicts;
·· Information attacks;
·· Terrorism;
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·· Economic and energy threats;
·· Social inequality and demographics.

The Polish Armed Forces
In accordance with the description included in the Constitution of the Republic of Poland in
Chapter I, art. 5: „The Republic of Poland (RP) protects independence and the inviolability of its
territory, ensure freedom and human rights and citizenship and security of citizens, protects
national heritage and ensures environmental protection, guided by the principles of sustainable development” [Constitution of the Republic of Poland 1997]. According to the National
Security Strategy, a security system consists of all those responsible for safety in the light of the
Constitution of the Republic of Poland and relevant laws, bodies and institutions belonging to
the legislative, executive and judiciary authorities, including the President of the Republic of
Poland, the Parliament, the Council of Ministers and central organs of government administration [National Security Strategy of the Republic of Poland 2014].
The National Security System of the Republic of Poland consists of the subsystem of management of national and executive security subsystems. The national security management
subsystem consists of public authorities, heads of organizational units performing security
tasks and command bodies of the Polish Armed Forces. The executive subsystem is the forces and resources at the disposal of functionaries. One of the most important element of this
system are properly prepared, organized and equipped the Polish Armed Forces (figure 2).
Figure 2. Organizational structure of the Polish Armed Forces

Source: Own elaboration.
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The Polish Armed Forces are the national armed forces of the Republic of Poland.
The name has been used since the early 19th century, but can also be applied to earlier
periods. The Polish Armed Forces consist of: Polish Land Forces, Polish Navy, Polish Air
Forces, Polish Special Forces and Polish Territorial Defense Forces which are under the
command of the Ministry of National Defense of Poland.
The Polish Armed Forces consist of 130,000 active duty and 62,000 active reserve
personnel. In 2017, troop strength in the four different branches were as follows [Wikipedia 2018]:
·· Land Forces: 77.000;
·· Air Force: 17.500;
·· Navy: 8.500;
·· Special Forces: 2.500;
·· Territorial Defense Forces: planned paramilitary force which began forming in 2016
and slated to reach a size of approximately 50.000 personnel by 2022. Recruits are intended to come from the current assortment of independent paramilitary groups in the
country which between them are estimated to have around 80,000 members in total.
·· All five branches are supported by [Wikipedia 2018]:
·· Military infrastructure: 30.000 (Representing 39,8% of the entire active duty personnel), including: Ministry of National Defense of the Republic of Poland; Central support;
Military command; Supply and military logistics;
·· Military Police: 4.500;
·· Military reserve forces: 20.000 (Part-time volunteers which serve within the Land Forces, Navy and Air Force).
According to 2017 Military Strength Ranking presented by Global Firepower list for
2017, the military power of Poland can be found on the 19th position [Military Strength
Ranking 2017]. It is worth adding that the defense power of a certain country depends
on the condition of the given country, but generally we can include: geographic conditions; natural resources; economic power; military readiness; demographic conditions;
nation integration and morale; diplomacy; politics system; membership in international
organizations and military alliances.

Protection of civil during combat operations
In the current chapter the most important issues related to the protection of civilians
and civilian objects during “traditional warfare” will be discussed. In this case we must
remember that in protection or defense of any objects or infrastructure (including population) by the military troops, they become military targets and an enemy attack on them
208

Civil Protection by The Polish Armed Forces During Defense Operations with Particular Emphasis
on the Tasks of the Territorial Defense Forces

is justified. Therefore, our army will be responsible for the losses in the civilian population
that would arise as a result of the enemy’s attack on a protected or defended object.
However, there is a difference in the case of the preventive measures implemented by
the Polish Armed Forces aimed at reducing the losses that an opponent may have against
both the civilian population and infrastructure not classified as objects of special importance for the defense of the state and protected by the military. The most important of
these tasks is the evacuation of civilians from regions endangered by combat operations.
Another, no less important task is to secure a minimum standard of basic needs for the
civilian population, including the needs in the field of medical protection. Does this mean
that the army will give away from its own stocks for the needs of the community? As a last
resort, it can be like that. This reservation, however, is mainly focused on mobilization needs
and other material benefits for the army. The needs of the army cannot be enforced at the
expense of depriving civilians of the possibility of functioning at a given level of their needs.
These are just two examples, from many possible tasks, in the field of civilian assistance.
Defensive operations refer not only to fighting on the front edge or in the direct zone
designated by the President, but it is a fight with all kinds of enemy elements, as well as
the effects of his strikes on the whole territory of country. The most dangerous elements
will be the diversion and recognition groups, special groups, reconnaissance elements,
and fire attacks, which may be the result of aviation, rocket and barrel artillery, ballistic
or maneuvering missiles and other far-away firepower. In the area of combat, the actions
of the Polish Armed Forces in the field of personal reconnaissance, anti-discourse, anticognitive and, ultimately, anti-terrorist activities are of particular importance. They have
a special dimension in the protection of civilians, because they limit the possibility of
carrying out acts of sabotage, subversion or terrorism [Dz. U. 2016, poz. 904].
One of the elements accompanying armed activities is the increase in crime in the
areas covered by the fighting as well as in adjacent areas. Also in this area, the army has
a duty to support the non-military system in the field of anti-crime activities in every
dimension. Looking at the hierarchy of tasks, it is the fight against crime that is the second in the sequence of strictly operational tasks related to conducting combat operations, the task of the Polish Armed Forces. However, whether the army will be in the area
of direct actions responsible for taking over matters related to administration and public
order will result from the power granted by the President’s regulation. The President, in
his regulation, gives “power” in the zone of direct actions. Regardless of who has the “power” given by the president, in the first place the non-military system is responsible for
all matters related to civil protection, and only after exhausting its capabilities, the Polish
Armed Forces will carry out reinforcing tasks. By the way, the division of armed forces is
worth reminding. Without entering the depth of the topic, they consist of operational
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forces and support forces. Operational troops will mainly be used for direct fight against
the enemy, and for the needs of the discussed topic, the support troops take on special
significance and, therefore, there will be present a brief description of them.
Support troops are designed to support operational troops and carry out defense tasks mainly on the territory of the country in cooperation with non-military elements of the
state’s defense system. Due to the nature of the performed tasks, they are divided into:
·· Territorial defense units;
·· Units of the Military Police;
·· Military administration bodies and stationary logistics units;
·· Stationary medical and other security establishments in a stationary system.
Concluding the considerations on the protection of the civilian population (including
civilian objects) during the „traditional conflict”, it must be remembered that dangers resulting from crisis situations, natural disaster, or even from emergency can occur all the
time, both during peace and crisis and war [Dz. U. 2007, nr 89. poz. 590]. Thus, and in combating these threats, the tasks of the Armed Forces will be valid and very important for the
security of citizens and the state. However, operational troops will perform tasks related to
the protection of people, but only if they are not involved in combat operations.
At this point, it is worth mentioning the controversies associated with defining the
concept of crisis. Many times one can find the point of view that in Poland there is only
a state of peace and war. Without going into any deeper deliberations, it should be reminded that according to the Ordinance of the Council of Ministers of September 21,
2004 (to the amended Act on the Universal Defense of the Republic of Poland), distinguishes the state of defense readiness during the time of crisis. It can be concluded on
this basis that the time of crisis in the light of law is defined and described quite well.
In the part related to combat operations understood “traditionally” only basic issues and problems related to the protection of civilians by the Polish Armed Forces were
raised. This is due to the fact that each of them requires a separate presentation and detailed description, and the authors hope that it will eventually contribute to the serious
treatment of this subject, both by scientists and authorities.

Protection of people during irregular conflicts
In the next part of the article, the focus will be put on the so-called “subliminal war.” For a better understanding of this type of activities, the point of view of the Russia will be briefly presented. It was presented by Gen. Walerij Gierasimow at the meeting of the members of the
Academy of Military Sciences on 26 January 2013, when he spoke about modern methods of
conducting the war. The most distinguishing features associated with it are [Kasapoglu 2015]:
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1. Main thesis: “Future Conflict” – as a new type of war, including the disappearance of the differences between war and peace (in the classical sense) and between
uniformed personnel and non-official activities “under cover”. Wars are not declared
prior to begin. It is also a mix of methods of action: political, economic, informational
and humanitarian.
2. The hybrid war has the potential to change the “completely stable country” into
the arena of the most intense armed conflict in a few months or even days – it is
a combination of conventional and guerrilla operations (diversion, sabotage, terrorist acts) to cyberspace and economic pressure.
3. The hybrid activities allow to eliminate the advantage in the fight (actions of special forces and internal opposition) in the entire territory of the hostile state.
4. Non-contact, impact on the opponent at a distance: information, propaganda,
disinformation and cybernetic.
5. Other following features of such a war are: guerrilla activities conducted using
modern technologies, the lack of an outlined front of armed operations (there is no
clearly defined front line), lack of uniformed branches (no determination of belonging to a given country, or type of troops).
6. The stages of the conflict’s rise have been described as: secret operations, exacerbation, commencement of activities signalling conflict, crisis, resolution, restoration of peace.
As it was indicated at the outset, it is precisely such actions of the Polish Armed Forces
that will be able to help to a much greater extent in the protection and defense of civilians
and civilian objects. The paradox results again from the provisions of the International Humanitarian Law of Armed Conflicts and the lack of factors to determine the “time of war” or
the state of war. Such a situation gives the Polish Armed Forces the full possibility of using
all possible forces and means in the light of international law. So what is not possible during
the “traditional war” is possible during the subliminal war. The army could directly protect
and defend both civilian and citizen objects, take on as a “primary player” the fight against
espionage, sabotage groups, social discontent groups, acts of terrorism, subversion, sabotage
and espionage, as well as crime in every dimension. The key word is “could” and not “will”.
Of course, this statement may be a surprise. Unfortunately, legal regulations do not
allow the army to perform tasks to the full extent in time of peace, or during a state of
emergency. It is true that thanks to the organization of the NATO Summit in Warsaw, and
later World Youth Day and the Holy Father’s visit in 2016, a few changes were partially
introduced, including the Act on anti-terrorist activities, but the regulations they contain
still limit the proper use of the Polish Armed Forces during the “subliminal war”.
This is the beginning of overcoming the “fears” resulting from the historical conditions of the use of the army during martial law in 1981 against own society. Another
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question that we need to answer is: Is it necessary to give such powers to the Polish
Armed Forces? Looking at the conflict stages defined in the Gierasimov Doctrine and
the way they are achieved (compare: figure 1), it seems that it is necessary and as soon as
possible. And really it is not “some desire” of military, but repeatedly verified task which
results from experiences during a series of exercises. These tasks, not at all facilitating
the functioning of the Polish Armed Forces, are necessary to protect their citizens and
the state from losing the ability to defend Polish territory before the “right conflict” begins. It should be reminded that the “subliminal war” is nothing but weakening the will
of society to fight for your own state by various means, and the main task of the armed
forces is to “fight for the hearts and minds” of our citizens.
It is also obvious that even if legal matters are regulated, the non-military subsystem
will be primarily responsible for the protection of civilians and their property [Dz. U. 2017
poz. 42], and the regular army will be used when the need arises, but with the potential
to use its units in the future. Just as during the “traditional war” also in the “subliminal
war” important in the protection of civilians will be a crisis management system, and
tasks arising in situations of natural disasters and the act on the state of emergency. Also
here, support forces will play a decisive role, in particular the territorial defense units and
the Military Police.

The role and tasks of the Territorial Defense Forces
In the recent period, the Territorial Defense Forces have become particularly media-intensive, about which it could be learned different, often untrue things. Due to the fact
that they are to play the most important role in the cooperation with the non-military
subsystem, including protection and defense of civilians throughout the country during
peace, crisis and war, a few key data on this type of armed forces will be given. First of
all, it is worth mentioning that the territorial defense troops are not something new and
have existed since the sixties of the previous century. Not dealing with history anymore,
it seems that on the basis of officially issued documents and statements of functionaries
associated with the creation of the Territorial Defense Forces it is possible to try to precisely define the basic tasks for the soldiers of the “new” territorial defense, which include
among others:
·· conducting combat operations in cooperation with operational forces (in the
event of a conflict), these actions will aim at destroying or stopping the forces of
a potential enemy;
·· conducting defense operations in cooperation with support forces and elements of
non-military system;
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·· conducting independent unconventional, anti-diversionary and anti-attack activities;
·· participation in supporting the acceptance and development of allied forces in the
designated areas;
·· protection of people against the effects of natural disasters, elimination of their
consequences, participation in anti-terrorist activities, property protection, search
and rescue or protection of human health and life, cleaning of hazardous area from
explosives, as well as participation in the implementation of tasks in the field of crisis
management (included in the Crisis Management Act, article 25);
·· protection of local communities against the effects of destabilization and disinformation;
·· cooperation with elements of the state’s defense system, in particular with Voivodship and local self-government bodies;
·· protection of local communities against the effects of attacks in cyberspace;
·· carrying out information activities and spreading the idea of patriotic education
in society.
Taking into consideration the tasks mentioned above, the Territorial Defense Forces,
one can conclude that these troops are only authorized to conduct anti-terrorist activities and will not conduct counterterrorism activities. Moreover, also from the statement
of the Chief of Staff of the Territorial Defense Forces at the conference organized at Military University of Land Forces, it appears that only such actions are taken into account.
However, it should be mentioned that these type of tasks are included in art. 20 of the
Act on Counter-Terrorism Activities (Dz. U. 2016 poz. 904.). Recognizing the issue of conducting anti-terrorist activities by the territorial forces as rather undisputed, the tasks
contained in the aforementioned law are as follows:
·· securing and carrying out the evacuation of persons or property from the place of
terrorist incident and its surroundings to the indicated place, facility or area;
·· implementation of undertakings in the area of suspension or restriction of pedestrian traffic, as well as introduction of a ban on the presence of unauthorized persons
in the place of terrorist incident and its vicinity;
·· implementation of tasks in the scope of stopping or limiting vehicle traffic at the
place of terrorist incident or its surroundings, as well as running public transport;
·· implementation of undertakings related to securing the suspension or limitation of
railway traffic at the place of terrorist incident or its surroundings, or stopping the railway vehicle or directing it to a specific place.
It is also understandable that this is only part of the tasks, for even if anti-terrorist activities are carried out by the Border Guard, there will be a need for support in strengthening
the sealing of the state border. It also seems reasonable that the Territorial Defence Forces
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activities will be closely related to obtaining information on terrorist for security agencies
and other institutions performing such activities.
As mentioned before, if there is consensus on the views regarding the participation
and role of the Territorial Defense Forces in anti-terrorist activities, it seems unreasonable
to approach on counter-terrorist activities. The experts and authorities of the Territorial
Defense Forces do not see the role of them in such activities, nor do they provide for training in this area. This approach seems to be not entirely appropriate, especially considering the way in which the conflict is perceived in the future. The Commander of these
forces – Gen. Kukuła in the interview for Dziennik Gazeta Prawna responds to Magdalena
Riggamonti’s question: “Among many soldiers, even in the commanding staff, especially in
those who left the armed forces, there is a conviction that the war will remind the previous
one that it will be symmetrical clash of two forces”. In the further part of the conversation
the Commander defined the hybrid war as a conflict carried out below the threshold of war
with the involvement of unconventional means, techniques and methods of operation.
Quoting: “The whole essence of this conflict is to disturb the reality and the ability to evaluate and perceive it. At the last NATO summit a lot of time was devoted to the hybrid war
problem, some people are mocking of it, but please note what is happening in Ukraine.....
There is a zone, which special forces call gray, where fights are fought, where blood is shed
all the time, there is no control over the population, over the economy, criminal groups are
inspired, the situation is destabilized and a stray area of activity is created so that someday,
without high levels own costs, take full control of the area and society”. In the next part of
his interview Gen. Kukuła continues: “Many experts seem not to notice that the head of the
state, which is our antagonist, is not a military one, only a former special services officer,
an officer of the KGB, who designs conflicts differently. In this situation, building an armed
forces counterbalance in Poland is not justified, because we would bleed out economically
as a state, so we have to build a different defense strategy. The hybrid war causes a very
strong erosion of social relations and, above all, undermines confidence in the authorities
and the state. The classic armed forces do not change anything here”.
Incidentally, it should be mentioned that in the history of wars, not only modern ones,
one could always observe hybrid actions, i.e. actions below the threshold of war, which
were started before the beginning of official aggression. An additional, noteworthy fact
is that in all previous exercises and trainings of the Polish Armed Forces conducted at the
operational and strategic level, and also at many on the tactical level, this was taken into
account and strongly emphasized. These actions were considered as an extremely difficult
to plan and to implement. The authors once again point out that they are satisfied that the
Commander of the Territorial Defense Forces sees in this way the potential threat and this
kind of action as the most likely in the future. Such perception, however, has far-reaching
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consequences also for territorial forces. It is during the activities below the threshold of
the war that we can expect intensification of actions bearing the characteristics of terrorist
activities which force the Armed Forces not only to support the activities of the Police and
other institutions, but also to take over active actions, including counterterrorism activities.
Taking into account the foreseen number of acts of sabotage and subversion in our
country, it is difficult to expect that specialized units of the Ministry of Internal Affairs,
Border Guard and Military Police will be able to react to all such events. Considering
that, as the armed conflict approaches, the number of these events will increase, and
operational troops (including special forces) will already be in the operational destination of combat, such kind of task will be in the area of territorial forces responsibility.
Fortunately, this should not be a great training problem for the Territorial Defense
Forces. If we look at their tasks during a war, one of them is to conduct of “anti-diversionary activities”.
The Territorial Defense Forces will care for the morale of society and ensure victory in the
fight for the hearts and minds of our citizens. The effective territorial forces should provide
an effective opportunity for the state to function in each stage, as well as to give freedom of
combat for operational troops and to support, both national and allied forces. The only fear
that can arise with such great number of tasks for territorial forces is planned number of its
units. While the assumptions speak about the universality and territoriality of territorial forces
in relation to operational troops and support forces, the assumed number of them is to be
around 53 thousand. This number seems to be insufficient to perform the anticipated tasks, in
particular under time of crisis and war. It should be mentioned that the assumed proportions
of territorial forces is compare to other elements of the Polish Armed Forces by using the number of 100 thousand of them. In fact the real number of soldiers of the “P” time is not adequate
to the states of the operational and support forces and misleads the average citizen.

Summary
The carried out analysis and considerations allow us to draw the following conclusions:
1. In recent years, the face of war has changed from the classic clash of a large number of troops to irregular (non-military) operations below the threshold of war.
2. The following risks can be mentioned when focusing on the situation of Poland:
conventional military threats, covert military and intelligence threats, cyber and
information attacks, NATO/EU erosion, regional conflicts, terrorism, economic and
energy threats and social inequality and demographics.
3. It must be mentioned that dangers resulting from crisis situations, natural disasters, or even from emergencies can occur all the time, both during peace and crisis
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and war. The operational troops of the Polish Armed Forces will perform tasks related
to the protection of people, but only if they are not involved in combat
4. In case of traditional combat operations, protection or defense of any object including civilians by military troops means that they become military targets and enemy
can attack them. However, there is a difference in the case of the preventive measures
implemented by the Polish Armed Forces, aimed at reducing the losses that an opponent may have against both the civilian population and infrastructure not classified as
objects of special importance for the defense of the state and protected by the military.
5. The Polish Armed Forces will be able, and even they had to protect the civil population to a much greater extent during non – military operations. The most important of these tasks include: evacuation, secure minimum standard of basic needs,
medical protection and protection. In the area of combat, the actions of the Polish
Armed Forces in the field of personal reconnaissance, anti-discourse, anti-cognitive
and, ultimately, anti-terrorist activities are of particular importance. They have a special function in the protection of civilians, because they limit the possibility of carrying out acts of sabotage, subversion or terrorism
6. The great role in protecting local communities belong to the Territorial Defense
Forces which will cooperate with Police, Border Guard, Military Police and other services. They will execute their tasks during peace, crisis and war by protecting people
against effects of natural disasters, participation in anti – terrorist activities, search
and rescue actions, cleaning of hazardous area, evacuation as well as protection
against the effects of destabilization and disinformation.
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Współpraca cywilno-wojskowa w NATO – istota, cele
i podstawowe funkcje
Civil-military Cooperation in NATO – Essence, Goals
and Basic Functions
Abstract: The North Atlantic Treaty Organisation (NATO) as an alliance of countries guaranteeing mutual security, was, is and probably will be a very important player (subject)
in shaping and creating the international security environment for a long time. During the
Cold War confrontation the Alliance successfully operated as a security system of Western
states, combining strength and deterrence and collective defence. After 1991, the nature
and scope of activities of the Alliance for international security underwent radical changes.
In addition to the continuation of tasks related to the collective defence, NATO is actively involved in crisis response operations in many regions of the world, contributing significantly
to the stabilization of the international security environment. NATO crisis response operations carried out outside the Member States, in areas lacking fully operational institutions
and effective infrastructure, pose more complex challenges. Therefore, in today’s security
environment for the operational success, it is necessary to closely cooperate with all the
bodies involved in the implementation of tasks in the area of operation to help local authorities to rebuild the social structure and restore the normal living conditions of local people.
Therefore, the basic question arises: what is civil-military cooperation (CIMIC) in NATO, what
are the legal bases for the functioning of its organs, and what are its goals and functions?
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, civilmilitary cooperation (CIMIC), governmental and nongovernmental organization
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Wstęp
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), jako sojusz państw gwarantujących
sobie wzajemne bezpieczeństwo, była, jest i zapewne jeszcze długo będzie bardzo ważnym graczem (podmiotem) kształtującym środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego. W okresie zimnowojennej konfrontacji, dla którego charakterystyczna była obecność wyraźnie zdefiniowanego i jedynego wręcz zagrożenia, w postaci ataku ze strony
Związku Radzieckiego i państw Układu Warszawskiego, Sojusz z sukcesem funkcjonował
jako system bezpieczeństwa państw zachodnich, łączący siłę oraz zdolność odstraszania i zbiorowej obrony. Po 1991 roku charakter i zakres działań Sojuszu na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego uległy radykalnym zmianom, głównie ze względu na
niestabilność, niepewność i nieprzewidywalność środowiska międzynarodowego. Poza
kontynuacją zadań związanych z obroną kolektywną państw członkowskich Sojuszu,
wynikającą z postanowień art. 5 traktatu waszyngtońskiego, NATO brało i bierze czynny
udział w operacjach reagowania kryzysowego w wielu rejonach świata, przyczyniając
się w znacznym stopniu do stabilizacji środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.
Operacje reagowania kryzysowego NATO prowadzone poza granicami państw członkowskich, na terenach pozbawionych w pełni działających instytucji i skutecznej infrastruktury, rodzą bardziej skomplikowane wyzwania. Dlatego w dzisiejszym środowisku
bezpieczeństwa dla osiągnięcia sukcesu operacyjnego niezbędna jest ścisła współpraca
między cywilnymi i wojskowymi organami i instytucjami. To personel organów współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC, ang. Civil Military Co-operation) ułatwia tę współpracę i zapewnia dowódcom NATO i instytucjom cywilnym wiedzę fachową, niezbędną
do stworzenia warunków pozwalających na wypełnienie misji prowadzonych operacji.
Ścisła współpraca wszystkich organów zaangażowanych w realizację zadań na obszarze
prowadzonej operacji jest konieczna do tego, aby pomóc władzom lokalnym w odbudowie struktury społecznej i przywróceniu normalnych warunków życia lokalnej ludności.
„Współpraca pomiędzy siłami Sojuszu a środowiskiem cywilnym (zarówno rządowym jak
i pozarządowym) w którym siły te działają jest podstawą sukcesu tych operacji” [AJP-9, pkt 101].
Zatem, nasuwa się zasadnicze pytanie: czym jest współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC)
w NATO, jakie są podstawy prawne funkcjonowania jej organów oraz jakie są jej cele i funkcje?
Próbę odpowiedzi na to dość złożone pytanie – na podstawie analizy treści nielicznych publikacji1 i dokumentów normatywnych oraz własnych przemyśleń dotyczących
przedmiotowej problematyki – zawarto w niniejszym artykule.
1
Są to głównie publikacje zwarte B. Panka, L. Elaka, L. Zakrzewskiego i A. Rozbickiego oraz J. Zalewskiego,
a także nieliczne artykuły w periodykach wojskowych (patrz – bibliografia).

220

Współpraca cywilno-wojskowa w NATO – istota, cele i podstawowe funkcje

Podstawy prawne oraz istota współpracy cywilno-wojskowej
w NATO
Współdziałanie czy współpraca między siłami zbrojnymi a sferą cywilną nie należą do zjawisk nowych. Były i są obecne w różnych formach organizacyjnych od czasu pierwszych
wojen czy konfliktów zbrojnych. W NATO współpraca środowiska wojskowego z cywilnym
ewoluowała, poczynając od cywilnego wsparcia przygotowań obronnych do odparcia agresji zbrojnych, poprzez pomoc wojskową władzom cywilnym w reagowaniu na zagrożenia
niemilitarne (katastrofy naturalne, awarie techniczne, bunty i zamieszki społeczne), a kończąc na udziale wojska w odbudowie administracji, infrastruktury technicznej i ekonomicznej, poprawie warunków życia ludności oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w zniszczonych
wojną krajach w ramach operacji reagowania kryzysowego o charakterze stabilizacyjnym.
Poprawna i efektywna współpraca cywilno-wojskowa byłaby niemożliwa bez wypracowania i wdrożenia przez państwa członkowskie Sojuszu dokumentów normujących tę
współpracę w postaci polityk, doktryn, umów oraz porozumień dwu- i wielostronnych.
Pierwszy dokument Sojuszu dotyczący współpracy cywilno-wojskowej to Polityka i wytyczne dotyczące współpracy cywilno-wojskowej dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie
(SACEUR’s Policy and Guidance on Civil Military Cooperation) przyjęty w 1991 roku, zastępujący instrukcję AD 86-1 z 1979 roku. Był to dokument poufny, w którym określono cele CIMIC,
ograniczające się do działań obronnych Sojuszu, oraz sprecyzowano pojęcia współpracy
cywilno-wojskowej i CIMIC. Współpracę cywilno-wojskową określono jako „działania mające na celu podniesienie efektywności (skuteczności) wszystkich wysiłków na rzecz obrony,
przez utrzymanie kontaktów pomiędzy Sojuszem oraz narodowymi, cywilnymi i wojskowymi strukturami, w celu optymalizacji użycia zasobów NATO”, natomiast CIMIC jako „podjęte działania oraz użyte środki przez dowódców i władze narodowe (zarówno wojskowe,
jak i cywilne) w czasie pokoju oraz wojny, dotyczące relacji pomiędzy siłami Sojuszu, rządem, ludnością cywilną oraz organizacjami w rejonie, gdzie siły takie stacjonują, prowadzą
działania wspierające lub są rozwijane” [Deląg 2004 s. 45, za: Miler 2013 s. 150].
Szczegółowe informacje dotyczące polityki NATO w zakresie współpracy cywilno-wojskowej przedstawiono w dokumencie Komitetu Wojskowego MC 411/1 (NATO Military Policy on Civil-Military Cooperation) z 1997 roku. W dokumencie tym wskazano, że CIMIC jest
jednym ze środków i porozumień, które wymagają utrzymania stosunków między dowódcą NATO a narodowymi władzami, instytucjami cywilnymi i wojskowymi oraz ludnością
cywilną, a także organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi organami, organizacjami i urzędami na wspólnym obszarze działań, na którym będą rozmieszczone wojska
NATO. Ponadto w dokumencie tym określono cele, zasady oraz formy współpracy, a także
przedsięwzięcia związane z koordynowaniem działań. Dokument przedstawiał również
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istotę i zasady cywilnego planowania kryzysowego (Civil Emergency Planning – CEP) oraz
wsparcia państwa gospodarza (Host Nation Support – HNS). W kolejnych edycjach tego
dokumentu z 2001 i 2002 roku (MC 411/2) zawarto wytyczne dotyczące relacji między siłami sojuszniczymi a władzami cywilnymi, ludnością oraz organizacjami i agencjami. Wskazano, że podstawy tych relacji różnią się w zależności od sytuacji i rodzaju działań prowadzonych przez wojska oraz że CIMIC umożliwia współpracę dowódcy NATO z wszelkimi
czynnikami środowiska cywilnego w granicach rejonu operacji połączonej (Joint Operation Area – JOA). Ponadto wyraźnie zaznaczono, że działania w ramach wojskowej pomocy w operacjach humanitarnych MAHE (Military Assistance in Humanitarian Emergencies),
CEP oraz HNS nie są stricte działaniami CIMIC, lecz rodzajami relacji cywilno-wojskowych.
Określono również, że zasadniczym czynnikiem w działalności CIMIC jest jedność działania. Wszystkie operacje CIMIC podejmowane na szczeblu zarówno narodowym, jak i sojuszniczym muszą być precyzyjnie określone (ukierunkowane) i dokładnie koordynowane.
Nie może dochodzić do nieporozumień, a także nie należy lekceważyć potrzeb niższych
szczebli dowodzenia. Dokumentem uszczegóławiającym politykę NATO w zakresie współpracy cywilno-wojskowej jest doktryna naczelnych dowództw NATO – Bi-SC 86-3, dotycząca zdolności Sojuszu w zakresie CIMIC, w której stwierdzono, że stosunki między siłami
Sojuszu a środowiskiem cywilnym, w którym te siły operują, mają istotny wpływ na powodzenie operacji, zaś CIMIC stanowi narzędzie dowódców i służy do nawiązywania oraz
utrzymywania kontaktów, a także ma ułatwiać współpracę poszczególnych dowódców
NATO z wszelkimi podmiotami środowiska cywilnego, które znajdują się w obszarze ich
działania [Miler 2013, ss. 151–153].
Dokument MC 411/1 oraz dokumenty dotyczące zasad prowadzenia operacji wielonarodowych przez połączone siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, między innymi AJP-1
i AJP-1(A), były podstawą opracowania i wprowadzenia do użytku w 2003 roku doktryny
współpracy cywilno-wojskowej AJP-9 NATO Civil Military Cooperation. W dokumencie
tym przedstawiono szczegółowe rozwiązania w zakresie współpracy cywilno-wojskowej, natomiast procedury w nim zawarte stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie treści zawartych we wcześniejszych dokumentach. Z treści tego dokumentu wynika, że
główną stroną współpracy jest dowódca wojskowy Sojuszu, a jej podstawowym celem
– osiągnięcie powodzenia w operacji militarnej wykonywanej przez siły NATO. Z drugiej
strony w NATO przyjęto zasadę, że niezależnie od sytuacji prawną i moralną odpowiedzialność za ludność cywilną w rejonie, w którym można realizować cele operacji tylko
we współpracy z organizacjami oraz władzami cywilnymi, ponosi dowódca. Zgodnie z tą
doktryną dowódcy wojskowi są zobligowani do współpracy z różnymi władzami i organizacjami cywilnymi. W doktrynie AJP-9 współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) jest
definiowana jako „koordynacja i współpraca, we wsparciu misji, między dowódcą NATO
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i podmiotami cywilnymi, włączając w to ludność danego państwa i władze lokalne, jak
również międzynarodowe, krajowe i pozarządowe organizacje i agencje” [AJP-9 2003]. Definicja ta jest w swej istocie tożsama z definicją CIMIC zamieszczoną we wcześniej omawianym dokumencie MC 411/1 – polityce NATO w zakresie współpracy cywilno-wojskowej.
Poza definicją doktryna współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-9 zawiera: cele tej
współpracy, główne funkcje, składowe zdolności operacyjnej CIMIC, związki z działaniami
powiązanymi, takimi jak pomoc wojskowa w sprawach humanitarnych (MAHE), cywilne
planowanie kryzysowe (CEP) i wsparcie państwa-gospodarza (HNS), zasady CIMIC dotyczące działalności wojskowej oraz kontaktów cywilno-wojskowych, środowisko operacyjne i obszar działania CIMIC, ustalenia dotyczące koordynacji i użycia zasobów cywilnych,
organizację dowodzenia i kontrolowania sił CIMIC, obowiązki organizacyjne i zadania
operacyjne CIMIC, rolę CIMIC w procesie decyzyjnym NATO oraz ogólną charakterystykę
organizacji cywilnych, takich jak międzynarodowe organizacje humanitarne, organizacje
pozarządowe, agencje, w tym agencje wiodące [Zbiór dokumentów… 2003].
Doktryna współpracy cywilno-wojskowej AJP-9 obowiązywała w NATO do 2013 roku,
w którym to zastąpiono ją nową doktryną – AJP-3.4.92. Prace nad nową doktryną, prowadzone przez Centrum Doskonalenia CIMIC (CIMIC Centre of Excellence – CCOE), trwały kilka lat. Główną przyczyną ich podjęcia były wnioski z doświadczeń w zakresie współpracy
cywilno-wojskowej z prowadzonych operacji reagowania kryzysowego w Iraku i Afganistanie. NATO zrozumiało i oświadczyło publicznie, że skuteczne zarządzanie kryzysowe
wymaga wszechstronnego podejścia (Comprehensive Approach) obejmującego instrumenty polityczne, cywilne i wojskowe. Ten nowy sposób myślenia musiał mieć przełożenie również na doktryny, w tym doktrynę współpracy cywilno-wojskowej CIMIC. Doktryna
ta w hierarchii dokumentów doktrynalnych NATO została przeniesiona z poziomu dokumentów strategicznych na poziom operacyjno-taktyczny [Hangya 2014, ss. 11–14].
Treści doktryny AJP-3.4.9 w znacznym stopniu poszerzają problematykę współpracy
cywilno-wojskowej zawartą w doktrynie AJP-9 i dostosowują ją do wymogów kompleksowego podejścia. Definicja współpracy cywilno-wojskowej CIMIC nie uległa zmianie,
niewielkich zmian dokonano w określeniu celów i funkcji tej współpracy. Natomiast zasady CIMIC, które w doktrynie AJP-9 zostały przedstawione w dwóch grupach, pierwszej,
dotyczącej działalności wojskowej oraz drugiej, odnoszącej się do kontaktów cywilnowojskowych, w doktrynie AJP-3.4.9 połączono w jedną grupę w celu odzwierciedlenia
2
G. Hangya w artykule dotyczącym doktryn współpracy cywilno-wojskowej (patrz: bibliografia) informuje,
że w 2014 roku państwa członkowskie NATO wyraziły zgodę na przeniesienie doktryny AJP-3.4.9 na poziom
operacyjno-taktyczny dokumentów doktrynalnych NATO i zmianę jej nazwy na AJP-3.19. Jednak w późniejszych publikacjach oraz wykazie obowiązujących dokumentów normatywnych dotyczących współpracy cywilno-wojskowej nadal stosowana jest nazwa AJP-3.4.9.
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kompleksowego podejścia. Należy zaznaczyć, że doktryna AJP 3.4.9 odnosi się przede
wszystkim do dowódców i ich sztabów na poziomie operacyjnym i taktycznym, ale ma
również istotne znaczenie dla działań cywilno-wojskowych na poziomie strategicznym.
Pokazuje między innymi istotne czynniki efektywnej i skutecznej cywilno-wojskowej interakcji w ramach wkładu NATO w kompleksowe podejście. Sprzyja rozwojowi działań
CIMIC, wprowadzając wszystkie niezbędne zasady, czynniki planowania i wymogi szkoleniowe. Doktryna AJP-3.4.9 składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przestawiono strategiczny kontekst CIMIC, a w nim między innymi: zagrożenia XXI wieku,
zmieniające się środowisko strategiczne, złożoność środowiska operacyjnego, przeciwdziałanie działaniom nieregularnym, rolę wywiadu, wkład NATO w kompleksowe podejście czy kontekst zarządzania kryzysami. Drugi rozdział zatytułowany „CIMIC na teatrach
i w operacjach” zawiera definicję, omówienie zastosowania CIMIC oraz cele, szczegółowe zadania, podstawowe funkcje i składniki CIMIC. Trzeci rozdział w całości poświęcony
jest zasadom współpracy cywilno-wojskowej. W czwartym rozdziale zawarto głównie
ustalenia dotyczące planowania i realizacji zadań współpracy cywilno-wojskowej oraz
finansowania tej działalności. Rozdział piąty obejmuje problematykę związaną ze szkoleniem i ćwiczeniami wojsk w zakresie CIMIC. Ostatni, szósty, rozdział poświęcony jest
podmiotom cywilnym. Przedstawiono w nim zasady działalności humanitarnej, scharakteryzowano organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe, zasady współpracy
z podmiotami cywilnymi oraz kluczowe wyzwania w tym zakresie [AJP-3.4.9 2013].
Rysunek 1. Biblioteka dokumentów CIMIC

Źródło: CIMIC Field Handbook 2016.
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Konkludując, należy stwierdzić, że aktualnie obowiązującymi, podstawowymi dokumentami współpracy cywilno-wojskowej w NATO są (rysunek 1):
·· polityka współpracy cywilno-wojskowej – NATO Military Policy on CIMIC and CMI, MC 411/2,
·· doktryna współpracy cywilno-wojskowej – Allied Joint Doctrine for CIMIC, AJP-3.4.9,
·· podręcznik planowania funkcjonalnego – CIMIC Functional Planning Guide (CFPG),
·· podręcznik Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji - AM 86-1-1 (TTP) (Taktyki, Techniki i Procedury),
·· instrukcje i procedury operacyjne – SOI/SOP (SOI = Standing Operating Instructions/
SOP = Standing Operating Procedures).
Ponadto dla celów szkoleniowych Centrum Szkolenia CIMIC – CCOE opracowało i upubliczniło podręcznik polowy współpracy cywilno-wojskowej – CIMIC-Field Handbook3.
Należy również podkreślić, że we wszystkich najważniejszych dokumentach dotyczących współpracy cywilno-wojskowej w NATO, począwszy od pierwszych, a kończąc
na aktualnie obowiązujących, istotę tej współpracy zdefiniowano jako „koordynację
i współpracę, we wsparciu misji, między dowódcą NATO i podmiotami cywilnymi, włączając w to ludność danego państwa i władze lokalne, jak również międzynarodowe,
krajowe i pozarządowe organizacje i agencje [AJP-9 2003; AJP-3.4.9 2013]”.
W niewiele różniący się sposób istotę współpracy cywilno-wojskowej określono w Unii
Europejskiej, z tym że element wojskowy (dowódca NATO) został zastąpiony wojskowymi elementami zaangażowanymi w operacje zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem UE.
„Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) jest koordynacją i współpracą, we wsparciu
misji, między wojskowymi elementami zaangażowanymi w operacje zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem UE i podmiotami cywilnymi (na zewnętrz UE), włączając
w to ludność danego państwa i władze lokalne, jak również międzynarodowe, krajowe
i pozarządowe organizacje i agencje” [CIMIC Field Handbook 2011, s. 5].
W Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) współpraca cywilno-wojskowa jest
nazywana koordynacją cywilno-wojskową rozumianą jako „zasadniczy dialog oraz interakcja pomiędzy podmiotami cywilnymi i wojskowymi w kryzysach humanitarnych,
które są niezbędne do ochrony i propagowania zasad humanitarnych, unikania konkurencji (rywalizacji), zminimalizowania niezgodności (sprzeczności), a w razie potrzeby
do realizacji wspólnych celów. To zakres podstawowych strategii od współistnienia do
współpracy. Koordynacja jest wspólną odpowiedzialnością ułatwioną przez kontakty
i wspólne szkolenia” [CIMIC Field Handbook 2011, s. 5].
3
CIMIC Field Handbook, https://www.cimic-coe.org/products/conceptual-design/downloads/ccoe-publications/field-handbook/.
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W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej współpraca ta jest określana mianem
operacji do spraw cywilnych (CAO), rozumianych jako „operacje wojskowe, prowadzone
przez siły (jednostki) do spraw cywilnych, które: (1) wzmacniają związki między siłami
zbrojnymi i władzami cywilnymi w miejscowościach, w których siły zbrojne są obecne;
(2) wymagają koordynacji z innymi agencjami, organizacjami międzyrządowymi, organizacjami pozarządowymi, rdzenną ludnością i instytucjami oraz sektorem prywatnym,
oraz (3) wymagają stosowania specjalistycznych umiejętności funkcjonalnych, za które
są zazwyczaj odpowiedzialne cywilne rządy, w celu udoskonalenia procesów prowadzenia operacji cywilno-wojskowych” [CIMIC Field Handbook 2011, ss. 5–6].
W polskiej doktrynie współpracy cywilno-wojskowej DD/9 definicję tej współpracy
dostosowano do potrzeb naszych sił zbrojnych, określając ją jako „zespół przedsięwzięć
obejmujący koordynację i współdziałanie pomiędzy dowódcą wojskowym a podmiotami cywilnymi, przez które rozumie się ludność cywilną, władze lokalne oraz organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe, działające w obszarach ich kompetencji
i odpowiedzialności” [DD/9 2004]. Definicja ta różni się od definicji NATO tym, że nie
wskazuje celu współpracy (we wsparciu misji NATO, UE), natomiast wskazuje miejsce tej
współpracy, obszary kompetencji i odpowiedzialności dowódcy wojskowego.
Z powyższych informacji wynika, że definicja współpracy cywilno-wojskowej zawarta
w dokumentach normatywnych NATO jest tylko wzorcem, który może być odpowiednio
dostosowywany do uwarunkowań i potrzeb państw członkowskich tej organizacji. Należy także dodać, że CIMIC jest integralną częścią każdej operacji. Działania CIMIC stanowią
integralną część planu dowódcy połączonych sił, przyczyniają się do wsparcia jego misji,
wiążą się z wdrażaniem ogólnej strategii i dążeniem do osiągnięcia stabilnego i zrównoważonego stanu końcowego. Sztaby CIMIC są w pełni zintegrowane z dowództwem operacji (wchodzą w jego skład), mają pełną wizję i plany oraz są upoważnione do koordynacji
działań i projektów CIMIC we wspólnym obszarze operacyjnym (JOA). Siły NATO podczas
współpracy z potencjalnie szerokim gronem organów cywilnych będą dążyć do dostosowania i wspierania działalności tych podmiotów cywilnych w osiągnięciu uzgodnionego
wspólnie stanu końcowego. Działania CIMIC, jako projekty lub inne działania rozwojowe,
są przeprowadzane w celu przeniesienia odpowiedzialności na właściwe organizacje cywilne lub władze lokalne w odpowiednim czasie [AJP-9 2003; AJP-3.4.9 2013; DD/9 2004].

Cele współpracy cywilno-wojskowej CIMIC w NATO
Cele współpracy cywilno-wojskowej w NATO zostały określone we wszystkich edycjach
polityki współpracy cywilno-wojskowej – MC 411 oraz doktryn tej współpracy – AJP-9
i AJP-3.4.9.
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W polityce współpracy cywilno-wojskowej MC 411 oraz w doktrynie AJP-9 stwierdza
się, że bezpośrednim celem CIMIC jest ustanowienie i utrzymanie pełnej współpracy dowódcy NATO i władz cywilnych, organizacji, agencji i ludności w obszarze działania dowódcy, aby mógł on wypełniać swoją misję. Może to obejmować bezpośrednie wsparcie realizacji planów sektora cywilnego. Długoterminowym celem CIMIC jest pomoc w stworzeniu
i utrzymaniu warunków, które będą wspierać osiągnięcie celów Sojuszu w operacjach.
Również w publikacji B. Panka [2005] w podobny sposób określono cele CIMIC, korzystając z pierwszej próbnej wersji doktryny AJP-9 z 2001 roku. Cele te zostały podzielone
na bezpośrednie i długofalowe: „Pierwszy, związany jest z zapewnieniem i utrzymaniem
pełnej współpracy pomiędzy dowódcą NATO, a ludnością cywilną, władzami oraz instytucjami wewnątrz przydzielonego mu obszaru działania. Współpraca ta powinna umożliwić
stworzenie mu jak najlepszych warunków na płaszczyźnie cywilnowojskowej, które pozwolą na uzyskanie przewagi moralnej, materialnej i taktycznej. W wymiarze praktycznym
sprowadza się to do zapewnienia optymalnych warunków przy realizacji zadania wojskowego oraz zagwarantowania maksimum bezpieczeństwa wojskom własnym na obszarze operacji. Natomiast drugi z wymienionych – cel długofalowy, polega na stworzeniu
i utrzymaniu warunków, zapewniających trwałe rozwiązanie sytuacji kryzysowej”.
Natomiast w doktrynie AJP-3.4.9 cele określono w inny sposób. Wskazano, że personel CIMIC ma współpracować z odpowiednimi podmiotami cywilnymi w imieniu dowódcy NATO, aby osiągnąć cele misji. Długoterminowym rezultatem CIMIC jest stworzenie
i utrzymanie warunków, które przyczynią się do osiągnięcia celów w ramach ogólnej misji
oraz do osiągnięcia pomyślnego stanu końcowego. Celem średniookresowym jest powiązanie celów krótkoterminowych i długoterminowych w sposób wolny od sporów (tarć).
W doktrynach współpracy cywilno-wojskowej AJP-9 i AJP-3.4.9 powyższe cele zostały
uszczegółowione zadaniami, jakie powinien realizować personel CIMIC, aby te cele osiągnąć.
W doktrynie AJP-3.4.9 zadania te sformułowano następująco: ustanowienie i utrzymanie kontaktów z podmiotami cywilnymi na odpowiednim szczeblu, aby ułatwić
współpracę, harmonizację, wymianę informacji, zintegrowane planowanie i prowadzenie operacji; identyfikowanie i wyjaśnianie celów wojskowych, celów i koncepcji operacji podmiotom cywilnym (stosownie do zasad bezpieczeństwa operacyjnego – OPSEC
i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi materiałów niejawnych); ułatwianie równoczesnego, równoległego i tam, gdzie to możliwe, zintegrowanego planowania między połączonymi siłami wojskowymi i przyjaznymi podmiotami cywilnymi, a także gdzie i kiedy
to możliwe, uczestniczenie w planowaniu cywilnym i grupach oceniających, zespołach
lub komórkach; ciągłe ocenianie środowiska operacyjnego, w tym lokalnych potrzeb
i braków w zdolnościach, aby rozwiązać powstałe problemy; dążenie do terminowego
i stopniowego przeniesienia odpowiedzialności na właściwe władze cywilne; integracja
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z innymi pionami sztabu dowódcy odnośnie do wszystkich aspektów operacji; doradzanie dowódcy we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach; udostępnianie informacji wszystkim elementom sztabowym.
Na podstawie powyższych ustaleń i wniosków można stwierdzić, że ideą i celem CIMIC jest interakcja pomiędzy aktorami wojskowymi i cywilnymi w ramach wszechstronnego środowiska wspierającego plan dowódcy wojskowego. Najlepiej byłoby, gdyby
wszystkie podmioty dążyły do wspólnego celu, ale tam, gdzie nie jest to możliwe, ta
interakcja powinna zapewnić, że działania wspierające realizację każdego planu będą
zharmonizowane w jak największym stopniu. Pozwoli to zminimalizować ingerencję lub
niezamierzony konflikt pomiędzy wszystkimi aktorami. Ta interakcja może obejmować
koordynację, współpracę, wzajemne wsparcie, spójne wspólne planowanie i wymianę
informacji w ramach mandatu politycznego. Dotyczy sił wojskowych NATO, rządów
i podmiotów cywilnych. CIMIC ma zastosowanie do wszystkich rodzajów operacji NATO.
We wszystkich możliwych scenariuszach działań dowódcy są coraz częściej zobowiązani
do uwzględniania czynników politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych,
religijnych, środowiskowych i humanitarnych podczas planowania i prowadzenia swojej
działalności. Ponadto dowódcy muszą brać pod uwagę to, że na obszarach prowadzonych operacji może być obecna duża liczba podmiotów cywilnych z własnym mandatem, celami, metodami, zasadami, strukturą, rolą i perspektywami, które mogą mieć
wpływ na prowadzone operacje, i odwrotnie. Kontekst i profil CIMIC będzie się zmieniał
w zależności od charakteru kryzysu lub operacji [AJP-3.4.9 2013].

Funkcje współpracy cywilno-wojskowej CIMIC w NATO
We wszystkich analizowanych publikacjach oraz dokumentach normatywnych dotyczących współpracy cywilno-wojskowej CIMIC, w których znajduje się odniesienie do funkcji
CIMIC, wymienia się trzy podstawowe funkcje tej współpracy:
·· łączność cywilno-wojskową lub więzi cywilno-wojskowe czy wymianę informacji
z podmiotami cywilnymi,
·· wsparcie środowiska cywilnego,
·· wsparcie wojsk czy sił zbrojnych.
W doktrynie współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-9 funkcje te określono jako
łączność cywilno-wojskową, wsparcie środowiska cywilnego oraz wsparcie sił zbrojnych.
Celem ustanowienia łączności (nawiązania współpracy) cywilno-wojskowej jest
umożliwienie koordynacji niezbędnej do wsparcia i ułatwienia planowania oraz prowadzenia operacji wojskowej. Współpraca ta, podjęta na etapie planowania oraz natychmiast po dyslokacji sił zbrojnych, jest podstawą, z której wynikają inne funkcje CIMIC.
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Ustanowienie przez NATO współpracy i wspólnych mechanizmów planistycznych na
poziomie politycznym stanowi wstępny warunek sukcesu. Z tego wynikać będą współpraca i wspólne planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym. Współpracę
z władzami cywilnymi ułatwia m.in. właściwa polityka informacyjna, która wymaga
odpowiedniego, wykonywanego we właściwym czasie rozpowszechniania informacji
o osiągnięciach i postępach w dziedzinie współpracy cywilno-wojskowej, co z kolei pomaga w uzyskaniu wsparcia ludności, organizacji rządowych i pozarządowych.
Wsparcie środowiska cywilnego obejmuje szeroki wachlarz działań z zakresu CIMIC.
Z reguły prowadzone jest ono pod kierownictwem władz wojskowych w zgodności
z misją militarną NATO. Może wykorzystywać szeroki zakres środków i zasobów wojskowych, takich jak: informacje, personel, środki materiałowe, sprzęt, środki komunikacji,
doświadczenie specjalistyczne i szkolenie. Wsparcie zazwyczaj jest udzielane w sytuacji,
kiedy należy stworzyć odpowiednie warunki do wypełnienia misji wojskowej lub gdy
odpowiednie władze cywilne i agendy nie są w stanie go udzielić. Decyzje dotyczące
zakresu, czasu trwania oraz rozmiaru wsparcia powinny zostać powzięte na jak najwyższym szczeblu z uwzględnieniem czynników politycznych, wojskowych i cywilnych.
W zależności od sytuacji dowódcy NATO będą potrzebowali znacznego wsparcia ze
strony ludności cywilnej w rejonie swego działania. Obok koordynacji działań w celu
zminimalizowania zagrożenia dla operacji wojskowej, takich jak kontrola środków i ludności, siły zbrojne mogą być częściowo zależne od władz cywilnych w dziedzinie zdobywania informacji i cywilnych środków materiałowych. Ponadto dowódcy stymulować
będą wsparcie cywilne dla operacji w najwyższym możliwie stopniu (poszukiwać jak
największego „milczącego wsparcia”). We wszystkich wymienionych obszarach CIMIC
odgrywać będzie dużą rolę4 .
Natomiast w doktrynie NATO AJP-3.4.9 omawiane funkcje zostały określone w sposób
uwzględniający kompleksowe podejście w prowadzonych operacjach. Funkcja łączności
cywilno-wojskowej obejmuje: nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami cywilnymi na odpowiednich poziomach, ułatwienie współpracy, harmonizacji, wymiany informacji, skoordynowanego lub zintegrowanego planowania i prowadzenia operacji. Funkcja
wsparcia sił zbrojnych dotyczy sytuacji, w których dowódcy, w zależności od okoliczności,
będą wymagać znacznego wsparcia ze strony środowiska cywilnego, jak również koordynacji wysiłków w celu zminimalizowania zakłóceń w operacjach wojskowych. Polega ona,
między innymi, na: gromadzeniu, ocenie i dostarczaniu informacji dotyczących środowiska cywilnego; ocenie sytuacji w środowisku cywilnym i identyfikacji w tym środowisku
4
Podobnie, pod względem treści i zakresu, funkcje współpracy cywilno-wojskowej przedstawiono w doktrynie współpracy cywilno-wojskowej w SZ RP – DD/9.
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czynników mających istotny wpływ na prowadzenie operacji; ocenie wpływu sytuacji
militarnej na środowisko cywilne; rekomendowaniu działań mających na celu złagodzenie tego wpływu; ułatwieniu, w razie potrzeby, dostępu do zasobów cywilnych. Funkcja
wsparcia podmiotów cywilnych i ich środowiska polega na tym, że w ramach kompleksowego podejścia wsparcie to będzie na ogół przeprowadzane tylko wtedy, gdy wymagane
jest stworzenie warunków wspierających realizację misji wojskowej w kontekście jej mandatu. Może ono obejmować szerokie spektrum zasobów, takich jak informacje, personel,
materiały, sprzęt, urządzenia komunikacyjne, specjalistyczna wiedza lub szkolenia. W celu
wypełniania tej funkcji należy zastosować podejście naprzemienne, polegające na umożliwieniu wsparcia poprzez budowanie zdolności, wsparciu poprzez udostępnianie zdolności lub wsparciu wyłącznie środkami wojskowymi (w ostateczności).
Konkludując, należy stwierdzić, że zasadnicze funkcje CIMIC realizowane są na trzech
płaszczyznach: więzi cywilno-wojskowej, czyli ustanowienia, na możliwie najwcześniejszym etapie, relacji z organizacjami i agencjami w rejonie działań prowadzących do
powodzenia misji; wsparcia dla środowiska cywilnego, obejmującego wszelkie działania i pomoc ze strony wojska na rzecz władz cywilnych, organizacji i ludności; wsparcia
wojska, obejmującego pomoc cywilną polegającą na zapewnieniu dopływu informacji,
udostępnieniu infrastruktury oraz cywilnych źródeł zaopatrzenia i usług, a także zapewnieniu bezpieczeństwa i poparcia społecznego.

Podsumowanie
Wraz ze zmianami środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego zmieniała się rola i działalność NATO w tym środowisku. NATO z sojuszu typowo obronnego państw członkowskich stało się organizacją bezpieczeństwa regionalnego, jeśli nie światowego. W związku
z takimi zmianami i rozszerzeniem gamy prowadzonych operacji o operacje reagowania
kryzysowego wzrosło znaczenie współpracy między środowiskiem wojskowym a cywilnym
w rejonach prowadzonych działań. Z biegiem lat i wraz z nabywanym podczas operacji doświadczeniem zmieniał się również zakres i charakter współpracy cywilno-wojskowej, co
z kolei wymuszało potrzebę zmian i aktualizacji dokumentów normatywnych dotyczących
tej współpracy. Pierwsza doktryna współpracy cywilno-wojskowej NATO AJP-9 to rezultat
wieloletnich prac z uwzględnieniem wniosków z konfliktów na Bałkanach, a aktualnie obowiązująca doktryna AJP-3.4.9 – wniosków z prowadzonych operacji reagowania kryzysowego w Iraku i Afganistanie. Pomimo wielu zmian doktrynalnych nie zmieniła się istota
współpracy cywilno-wojskowej CIMIC w NATO. Była i jest ona rozumiana jako „koordynacja
i współpraca, we wsparciu misji, między dowódcą NATO i podmiotami cywilnymi, włączając w to ludność danego państwa i władze lokalne, jak również międzynarodowe, krajowe
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i pozarządowe organizacje i agencje” [AJP-9 2003; AJP-3.4.9 2013]. Zmieniały się natomiast
cele i funkcje tej współpracy, co wynika głownie ze zmiany podejścia do prowadzenia operacji wojskowych NATO, nazwanego wszechstronnym (kompleksowym) podejściem (Comprehensive Approach). Należy przypuszczać, że turbulentne i nieprzewidywalne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego wymusi kolejne zmiany w prowadzeniu operacji
wojskowych, w tym współpracy cywilno-wojskowej.
Trzeba natomiast wyraźnie podkreślić, ze podejście naszego resortu obrony narodowej do problemów współpracy cywilno-wojskowej nie zmienia się od lat. W Siłach Zbrojnych RP podstawą tej współpracy jest nadal doktryna DD/9 z 2004 roku, opracowana na
podstawie natowskiej doktryny AJP-9.
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Analiza występowania zagrożeń podczas realizacji usług
transportowych na terenie UE
Analysis of Threats in the Realization of Transport Services in the UE
Abstract: The efficient operation of the transport system plays a significant role in the economy
of every country. It enables the proper functioning of all its sectors, pointing to the close coupling between the development of transport systems and economic development. Effective
transport enables economic growth. Both in Poland and in the countries of the European Union,
the most popular branch of transport is road transport. Polish transport companies occupy a significant position on the market of freight transport in the European Union. It is visible in terms
of the fleet of vehicles, employment and the number of transports expressed in ton-kilometers.
The result of Polish economic development is also not as high as “consuming” of the transport
services. Carriers from Poland widely provide their transport services abroad. The questionnaire
form was sent to a large number of transport companies, however, only 30 completed surveys
were obtained. During the transport operations in the European Union, drivers encountered
various threats. The threats related to criminality predominated. Media-related situations related to mass migration, for example, an attempt to force migrants to hide in the truck as well as
blockages on the roads also happened to the drivers from the surveyed enterprises.
Key words: road transport, freight transport, threats in transport, safety management, occurrence of transport hazards

Wprowadzenie
Celem artykułu jest dokonanie analizy występowania różnych zagrożeń podczas realizacji przewozów towarów na terenie Unii Europejskiej. Przeprowadzono badania
ankietowe, w których próbę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa z południowowschodniej Polski.

Marek Krzywonos

Transport pełni istotną rolę w rozwoju cywilizacji. W kolejnych stuleciach wraz
z rozwojem gospodarczym jego znaczenie rosło. Międzynarodowy podział pracy
stał się podstawą rozwoju ekonomicznego. Obecnie zdarza się, że komponenty poszczególnych produktów wytwarzane są tysiące kilometrów od miejsc ostatecznego
montażu. Sprawne działanie systemu transportowego odgrywa znaczącą rolę w gospodarce każdego kraju. Umożliwia funkcjonowanie wszystkich jej sektorów, wskazując na ścisłe sprzężenie między rozwojem systemów transportowych a rozwojem
gospodarczym. Efektywny transport umożliwia wzrost gospodarczy, ale może też
być barierą rozwoju.
Transport określany jest jako krwioobieg gospodarki, gdyż umożliwia jej sprawne
działanie. Nie może istnieć samodzielnie, co wynika z pełnienia funkcji usługowej wobec
innych działów. Pojęcie transportu obejmuje również branżę spedycyjną, prowadzącą
oprócz usługi przewozu towarów także różnorakie usługi logistyczne.
Zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej najpopularniejszą gałęzią transportu jest transport drogowy.
Tabela 1. Udział gałęzi transportu w przewozie towarów w 2015 roku (udział procentowy
w przewozie tonokilometrów)
Drogowy
Unia Europejska
Polska
Niemcy
Hiszpania

71,7
67,0
69,5
89,3

Kolejowy
17,4
23,0
18,7
5,6

Wodny
(śródlądowy)
6,1
0,1
8,9
-

Rurociągami
4,8
9,9
2,8
5,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU Transport in Figures, Statistical pooketbook 2017 [https://www.ec.europa.eu (01.06.18.)].

Udział procentowy transportu drogowego w Polsce jest zbliżony do udziału tego
transportu w przewozie towarów w Niemczech i w całej Unii Europejskiej. Jest niższy
o 2,2% od udziału transportu drogowego w UE. Spowodowane jest to wyższym udziałem transportu rurociągami, jak i wyższym udziałem przewozów kolejowych. Tranzyt
rurociągami paliw płynnych przez Polskę zmienia udział procentowy pozostałych gałęzi
transportu. W Hiszpanii, kraju o porównywalnej liczbie ludności, ze względu na uwarunkowania geograficzne i historyczne udział transportu drogowego jest większy.
Transport drogowy zawdzięcza swój rozwój kilku istotnym cechom. Układ sieci drogowej charakteryzuje się lepszą gęstością i spójnością niż w przypadku innych rodzajów transportu. Przewoźnicy drogowi posiadają pojazdy przystosowane do przewozu
różnorakich towarów. Możliwe jest szybkie przemieszczenie ładunków, szczególnie przy
234

Analiza występowania zagrożeń podczas realizacji usług transportowych na terenie UE

wykorzystaniu dróg ekspresowych lub autostrad. Przewozy wykonywane są bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy, bez operacji przeładunkowych, znacznie skracając ich
czas. Możliwy jest również przewóz niewielkich i rozproszonych potoków ładunkowych
[Neider 2015].

Udział polskich firm transportowych w rynku przewozów
towarów na terenie Unii Europejskiej
Polscy przedsiębiorcy z branży transportowej posiadają znaczącą pozycję na rynku przewozu towarów na terenie Unii Europejskiej; zarówno pod względem posiadanej floty pojazdów, zatrudnienia, jak i wielkości przewozów, wyrażonej w tonokilometrach.
Rozwój gospodarczy Polski nie jest na tak wysokim poziomie, aby przedsiębiorcy
mogli wykorzystywać w pełni posiadany potencjał przewozowy. Polskie firmy muszą
świadczyć swoje usługi za granicą. Działają na dwóch rynkach – wschodnim (Rosja oraz
pozostałe kraje WNP) oraz zachodnim (i południowym – kraje Unii Europejskiej). Kierunek wschodni ma obecnie znacznie mniejsze znaczenie. Nałożone przez Rosję embargo
(w 2014 r.) na produkty żywnościowe, a także wojna na wschodzie Ukrainy znacząco
zmniejszyły przewozy. Pozostała więc tylko możliwość ekspansji na rynki Unii Europejskiej. Wspólny rynek, a zwłaszcza uwolnienie „małego kabotażu”1 w 2009 roku, daje
duże szanse na rozwój polskich firm.
Tabela 2. Rozwój i stan aktualny polskich przedsiębiorstw realizujących transport
drogowy towarów

2006
2008
2010
2012
2014

Przedsiębiorstwa
posiadające licencję
na wykonywanie
międzynarodowego
transportu
drogowego
16 311
23 278
24 895
26 614
29 488

Wypisy z licencji,
tj. liczba pojazdów
realizujących
międzynarodowy
transport drogowy
92 283
126 785
137 502
144 250
168 645

Przedsiębiorstwa
posiadające
zaświadczenia na
międzynarodowy
przewóz drogowy
na potrzeby własne
4 497
8 131
7 196
7 190
7 474

Wypisy z zaświadczeń,
tj. liczba pojazdów
realizujących
transport drogowy
na potrzeby własne
10 327
15 055
15 772
15 339
15 787

1
Mały kabotaż – przewozy wewnątrz kraju UE przez przewoźnika pochodzącego z innego kraju należącego do
Unii, np. przewoźnik z Polski dokonuje transportu z Hamburga do Berlina; w odróżnieniu od dużego kabotażu
(wewnątrzwspólnotowego), kiedy dokonywany jest transport pomiędzy dwoma krajami UE przez przewoźnika z firmy pochodzącej z innego kraju UE niż kraje pomiędzy którymi dokonywany jest transport [http://
poradniktransportowy.pl (11.04.17)].
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Przedsiębiorstwa
posiadające licencję
na wykonywanie
międzynarodowego
transportu
drogowego
2016
33 136
2017
34 633

Wypisy z licencji,
tj. liczba pojazdów
realizujących
międzynarodowy
transport drogowy

Przedsiębiorstwa
posiadające
zaświadczenia na
międzynarodowy
przewóz drogowy
na potrzeby własne
205 390
6 718
217 984
6 244

Wypisy z zaświadczeń,
tj. liczba pojazdów
realizujących
transport drogowy
na potrzeby własne
16 568
16 388

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
[http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/raporty (01.06.18)].

Polscy przedsiębiorcy wykorzystali szansę, jaką dał im dostęp do wspólnego rynku.
W ciągu dziesięciu lat ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba przedsiębiorstw realizujących usługę międzynarodowego transportu towarów (tabela 2). Wzrosła także liczba użytkowanych przez firmy samochodów ciężarowych. Spośród wszystkich rodzajów transportu transport drogowy jest najmniej kosztochłonny przy rozpoczynaniu działalności
gospodarczej. Koszt zakupu (lub leasingu) samochodu ciężarowego jest znacznie niższy
od kosztu zakupu np. barki rzecznej lub samolotu, nie mówiąc o budowie rurociągu.
Omawiając transport drogowy, nie można też zapomnieć o ponad 6 tys. firm dysponujących flotą ponad 16 tys. samochodów ciężarowych, realizujących transport drogowy
na własne potrzeby [Generalny Inspektorat Transportu Drogowego 2018]. Dostarczają one
swoje wyroby do odbiorców oraz dowożą surowce i materiały niezbędne w produkcji.
Tabela 3. Liczba przedsiębiorstw i posiadana flota samochodów ciężarowych
użytkowana w drogowym transporcie towarów na terenie UE (stan na 31 grudnia 2017)
Posiadana flota
samochodów
ciężarowych w
przedsiębiorstwie
1
2–4
5–10
11–20
21–50
51–100
Pow. 100

Liczba przedsiębiorstw

Liczba pojazdów

7 820
13 815
7 549
2 695
1 260
295
137

7 820
38 478
51 066
38 410
38 079
20 016
24 678

Pojazdy ciężarowe
użytkowane w
przedsiębiorstwach wg
wielkości floty (w %)
3,58
17,61
23,37
17,58
17,42
9,16
11,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
[http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/raporty (01.06.18)].

W drogowym transporcie towarów wykonywanym w krajach UE przez polskie firmy dominują przedsiębiorstwa małe i średnie (dysponujące flotą od 1 do 50 pojazdów).
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Przedsiębiorstwa te użytkują 80,5% pojazdów ciężarowych oraz stanowią 98,8% polskich
przewoźników realizujących przewozy usługowe na wspólnym rynku UE. Rozdrobnienie
branży związane jest z dość młodym rynkiem usług transportowych, jak również relatywnie
niskimi, w porównaniu do innych rodzajów transportu, kosztami rozpoczęcia działalności.

Zagrożenia podczas realizacji drogowego transportu
towarów
Wraz ze zmianą sytuacji geopolitycznej zmieniają się także zagrożenia w trakcie prowadzenia transportu drogowego towarów. Sytuacja w tym zakresie jest dynamiczna: zmniejsza
się częstotliwość występowania niektórych zagrożeń, pojawiają się też nowe, którym trudno jest przeciwdziałać, np. ataki za pomocą porwanego samochodu ciężarowego (wypełnionego materiałami wybuchowymi lub użytego do wjazdu w duże zgromadzenie ludzi
– Nicea, Berlin, Sztokholm). Przed takimi atakami trudno się zabezpieczyć, gdyż specyfiką
transportu drogowego jest jego rozproszenie. Przewidzenie ataków jest trudne, a wręcz
nierealne, z tego względu, że często są to tzw. samobójstwa terrorystyczne [Kuć 2013].
Także masowa migracja na teren Unii Europejskiej spowodowała wystąpienie nowych zagrożeń. Emigranci próbują wykorzystać samochody ciężarowe do przekraczania granic.
Zdarzają się także ataki na kierowców w celu wymuszenia przewozu, przypadki niszczenia
pojazdu i ładunku podczas prób dostania się do naczepy („dżungla” w Calais). Emigranci starają się dostać w ten sposób głównie do Wielkiej Brytanii. Kierowcy i przewoźnikowi grożą tam wysokie kary za „przemyt” nielegalnych emigrantów. Jeśli zostanie wykryta
obecność osoby nieuprawnionej w naczepie pojazdu, produkty spożywcze muszą zostać
zutylizowane [Dendera-Gruszka, Kulińska, Wojtynek, Masłowski 2017].
Badając zagrożenia oraz planując sposoby przeciwdziałania im, nie można skupiać
się tylko na tych najbardziej medialnych. Cały czas istnieje ryzyko związane z licznymi
zagrożeniami, które występowały już wcześniej. Należy do nich zwłaszcza przestępczość kryminalna (kradzieże).
Tabela 4. Zagrożenia w drogowym transporcie towarów
Zagrożenie

Skutki dla transportu (ewentualne sposoby reagowania)

Zagrożenia ze strony środowiska naturalnego
powodzie
intensywne opady (deszczu,
śniegu, gradu)

Podwyższony stan wód, utrudnia (konieczność oczekiwania na
obniżenie poziomu wody lub objazdów) czy też uniemożliwia
transport drogowy.
Utrudniają przeprowadzanie transportu drogowego oraz
wpływają na szybkość wykonywania dostaw.
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Zagrożenie

Skutki dla transportu (ewentualne sposoby reagowania)

Zagrożenia ze strony środowiska naturalnego
długotrwałe upały, susze, mrozy
Obniżają parametry eksploatacyjne pojazdów, utrudniają
(wystąpienie oblodzenia)
transport oraz wpływają na szybkość wykonywania dostaw.
Powodują zniszczenia w infrastrukturze transportowej oraz
trzęsienia ziemi
środków transportu.
Zagrożenia z otoczenia systemu transportowego
niepokoje społeczne (strajki,
Utrudniają transport drogowy, zmuszają do oczekiwania na ich
blokady, demonstracje)
zakończenie lub poszukiwania objazdów.
skażenia środowiska naturalnego
Zmuszają do wykonywania objazdów oraz przeprowadzania
(promieniotwórcze,
chemiczne,
czynności dekontaminacyjnych.
biologiczne)
Pojawiają się obszary zamknięte dla transportu, konieczne jest
epidemie (zarówno wśród ludzi, jak
stosowanie dodatkowych zabiegów zabezpieczających oraz
i zwierząt)
poddawanie środków transportu działaniom dezynfekcyjnym.
awarie techniczne systemów
Opóźniają dostawy, skutkują wydłużeniem czasu dokonywania
przeładunkowych
dostaw.
awarie techniczne
Utrudniają transport, uniemożliwiają sprawny przepływ informacji
systemów energetycznych,
pomiędzy przewoźnikami (i kierowcami) a zleceniodawcami.
telekomunikacyjnych
Zagrożenie wewnątrzsystemowe
Destabilizują transport drogowy, utrudniają dostawy. Negocjacje
strajki pracowników
z pracownikami odnośnie do wynagrodzeń i warunków pracy.
awaria techniczna środka
Powoduje opóźnienia w transporcie, a także zagrożenie
transportowego
wypadkiem komunikacyjnym.
Mogą doprowadzić do wypadków oraz innych zagrożeń w
błędy ludzkie
płynności funkcjonowania przewozu towarów.
Przestępczość kryminalna
kradzież (lub próba kradzieży)
Kradzież (lub próba) kradzieży paliwa podczas postoju (najczęściej
paliwa
w porze w nocnej).
kradzież (lub próba kradzieży)
Kradzież (lub próba) kradzieży ładunku. Czasem powiązana z
ładunku
użyciem siły względem kierowcy.
Kradzież (lub próba) kradzieży rzeczy osobistych kierowcy może
kradzież (lub próba kradzieży)
skutkować koniecznością przerwy w realizacji transportu, np.
rzeczy osobistych kierowcy
kradzież pieniędzy i kart uniemożliwia zakup paliwa.
Zagrożenia terrorystyczne
Uprowadzenie może mieć dwojakie cele. Może zostać wysunięte
uprowadzenie samochodu
żądanie okupu lub porwany pojazd może zostać użyty jako środek
ciężarowego
wykonania ataku.
zniszczenie środka transportowego
Ataki poprzez podpalenia, podłożenie i detonację ładunku
lub elementów infrastruktury
wybuchowego.
transportu
Zagrożenia związane z masową migracją
Ataki fizyczne na kierowców jak i groźby mające na celu
ataki fizyczne na kierowców
wymuszenie ukrycia i przewiezienia przez granicę.
Podczas prób dostania się do pojazdu przez migrantów zdarzają
niszczenie pojazdów i ładunków
się zniszczenia pojazdu (zwłaszcza naczep) oraz przewożonego
ładunku.
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Zagrożenie

Skutki dla transportu (ewentualne sposoby reagowania)

Zagrożenia związane z masową migracją
W przypadku niezauważenia ukrycia się migrantów w naczepie
kary finansowe za „przemyt”
przewoźnik i kierowca otrzymują wysokie kary finansowe za
migrantów
przemyt (Wlk. Brytania).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Siergiejczyk, Dziula 2013; Dendera-Gruszka, Kulińska, Wojtynek, Masłowski 2017; Nowacki 2012; Szymonik 2016; Krystek, Gucma, Sitarz, Żurek 2008.

Zagrożenia w transporcie drogowym mogą występować pojedynczo lub łącznie, potęgując zagrożenie. Ich różnorodność w transporcie drogowym wymaga kompleksowego podejścia, zwłaszcza biorąc pod uwagę występowanie nowych zagrożeń.

Zagrożenia w realizacji transportu drogowego na terenie UE
w ocenie przedstawicieli przedsiębiorstw transportowych
Formularz ankiety rozesłano do 100 losowo wybranych przedsiębiorstw transportowych
funkcjonujących na terenie Polski południowo-wschodniej. Uzyskano zwrot na poziomie
30% (30 kompletnie wypełnione ankiety).
Na uwagę zasługuje fakt, że znaczna liczba badanych przedsiębiorców podkreślała,
iż badane zmienne są wrażliwe, wobec czego niezbyt chętnie dzielą się nimi. Zdarzały
się również odmowy wypełnienia ankiety bez podania przyczyny.
Wykres 1. Struktura badanych podmiotów ze względu na wielkość floty

Źródło: opracowanie własne.
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W badaniach zastosowano podział według metodologii Inspekcji Transportu Drogowego, która publikuje corocznie informacje o liczbie przedsiębiorstw transportowych
oraz liczbie użytkowanych przez nie pojazdów.
Według respondentów podczas realizacji przewozów na terenie Unii Europejskiej na
ich kierowców czyhały różnorodne zagrożenia. Wyniki zaprezentowane w tabeli 5 pokazują, że wśród badanych zagrożeń najczęściej wymieniane są zagrożenia związane z przestępczością kryminalną (kradzieże lub próby kradzieży paliwa, przewożonego ładunku,
jak również rzeczy osobistych kierowcy). Jednocześnie należy zaznaczyć, że kradzież lub
próba kradzieży paliwa stanowi największe zagrożenie wymienione przez respondentów
(takich sytuacji doświadczyli pracownicy 2/3 przebadanych przedsiębiorstw).
Tabela 5. Zagrożenia wykazane przez respondentów
Zagrożenie

Procentowy udział firm,
w których wykazano
zagrożenie

Kradzież (lub próba kradzieży) paliwa

66,67%

Kradzież (lub próba kradzieży) przewożonego ładunku

43,33%

Kradzież (lub próba kradzieży) rzeczy osobistych kierowcy

36,67%

Próba wykorzystania naczepy pojazdu do przekroczenia granicy
przekroczenia granicy przez nielegalnych emigrantów (osoby ukryły się
w naczepie pojazdu i zostały wykryte przez służby graniczne)

26,67%

Uszkodzenie naczepy i/lub przewożonego ładunku podczas próby
dostania się do naczepy pojazdu przez nielegalnych emigrantów

40,00%

Groźby lub przemoc fizyczna mające na celu wymuszenie ukrycia w
naczepie nielegalnych emigrantów i przewiezienia ich przez granicę
Blokady dróg mające na celu wymuszenie ukrycia w naczepie
nielegalnych emigrantów i przewiezienia ich przez granicę
Uszkodzenia pojazdu lub zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego
próby rozłączenia zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa) bez wiedzy
kierowcy przez kierowców z tzw. starej Unii, motywowanych nagonką
medialną z powodu zwiększającego się udziału polskich przedsiębiorstw
na rynku przewozów na terenie UE
Atak lub próba bezpośredniego ataku na kierowcę

6,67%
36,67%

0,00%

30,00%

Źródło: opracowanie własne.

Istotne zagrożenie stanowią też sytuacje związane z masową migracją (np. próba
wymuszenia ukrycia w naczepie pojazdu). Według ankietowanych najczęściej dochodzi do uszkodzenia naczepy przy próbie ukrycia się w niej nielegalnych emigrantów
(w 40% badanych firm). Według badań kierowcy spotykali się również z blokadami dróg
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mającymi na celu wymuszenie przewiezienia nielegalnych emigrantów przez granicę
(36,67% firm). Badania wykazały również osiem przypadków (26,67% firm) ukrycia się
w pojazdach nielegalnych emigrantów, wykrytych przez służby graniczne, a także dwa
przypadki gróźb mających na celu wymuszenie ukrycia nielegalnych emigrantów w naczepie. W ankietach wykazano również dziewięć ataków (lub prób ataku) na kierowców.
W ostatnich dniach w Parlamencie Europejskim została przegłosowana dyrektywa
dotycząca pracowników delegowanych. Jej rygorystyczne przestrzeganie będzie miało
negatywny wpływ na polskie przedsiębiorstwa transportowe, realizujące przewozy na
terenie Unii Europejskiej. Dodajmy też, że w mediach w zachodniej Europie tworzona
jest nieprzychylna atmosfera dla przedsiębiorstw transportowych z krajów „nowej Unii”.
Jedno z pytań w badaniu ankietowym dotyczyło przypadków uszkodzenia pojazdu lub
na przykład próby rozłączenia zestawu siodłowego (zestawu, czyli ciągnika siodłowego
i naczepy) bez wiedzy kierowcy przez przedstawicieli branży transportowej z Unii Europejskiej. Pytanie to stanowiło reakcję na pojawiające się doniesienia medialne (polskie
portale informacyjne), jednak wśród przebadanych firm takie zagrożenie nie wystąpiło.
Według znacznej części firm dochodziło do zakłóceń w procesie realizacji przewozów. Wśród wymienianych zmiennych znajdowały się uszkodzenia ładunku (54% firm)
oraz nieterminowa dostawa (23% firm). Nie wymieniano natomiast sytuacji związanych
z uszczerbkiem na zdrowiu kierowców. W około 40% firm nie dochodziło do zakłóceń
przewozów w związku z zagrożeniami wyodrębnionymi w tabeli 6.
Tabela 6. Zakłócenia w realizacji transportu, z którymi zetknęli się kierowcy w przebadanych firmach
Zakłócenie realizacji przewozu
uszczerbek na zdrowiu kierowcy

Procentowy udział firm, w których
wystąpiło zakłócenie
0%

uszkodzenie ładunku

53%

nieterminowa dostawa

23%

nie było takich przypadków

40%

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazują badania, w 66,66% przebadanych przedsiębiorstw prowadzi się działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców, pojazdów oraz przewożonych
ładunków podczas transportu na terenie Unii Europejskiej. Metody stosowane przez
przedsiębiorców w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa prezentuje tabela 7.
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Tabela 7. Metody minimalizacji zagrożeń stosowane w badanych przedsiębiorstwach
Procentowy
udział firm

Sposoby minimalizacji zagrożeń
Korzystanie z lokalizatorów GPS

53,33%

Prowadzenie szkoleń dla kierowców dotyczących tego, jak powinni reagować w
przypadku występowania potencjalnych zagrożeń (np. podczas próby kradzieży
w żadnym wypadku nie powinni wychodzić z kabiny i powinni wezwać pomoc,
nie narażając się na potencjalne zagrożenie doznaniem uszczerbku na zdrowiu)

20,00%

Zmiana tras przewozowych (omijanie pewnych rejonów)

26,67%

Ustalanie tras przewozów, aby pauzy odbywały się w bezpiecznych miejscach

6,67%

Rezygnacja ze zleceń wymagających przejazdu, załadunku lub rozładunku w
niebezpiecznych miejscach

13,33%

Ustalanie tras przewozów tak, aby pauzy odbywały się w bezpiecznych miejscach

40,00%

Stosowanie aplikacji mobilnych

33,33%

Możliwość korzystania z parkingów strzeżonych rozliczanych ze środków firmy

26,67%

Źródło: opracowanie własne.

Według badań najczęściej stosowaną metodą minimalizacji zagrożeń jest korzystanie
z lokalizatorów GPS, a w dalszej kolejności różnych aplikacji mobilnych, prowadzenie szkoleń z zakresu reagowania kierowcy na występujące zagrożenia, procedur dotyczących tras
zastępczych omijających niebezpieczne rejony oraz innych rozwiązań. Wśród wykazywanych sposobów minimalizacji zagrożeń wymieniano także przypadki rezygnacji ze zleceń,
które wymagały przejazdu, załadunku i rozładunku w niebezpiecznych miejscach.
Według uzyskanych w badaniach danych wśród stosowanych przez firmy nawigacji mobilnych dominują aplikacje nawigacyjne, np. HERE Maps czy Google Maps. Dość
często stosowane są również aplikacje wyszukujące parkingi dla pojazdów ciężarowych,
informujące o zakazach ruchu w poszczególnych państwach, ostrzegające przed fotoradarami oraz inne (tabela 8).
Tabela 8. Stosowane przez badane przedsiębiorstwa aplikacje mobilne
Aplikacja mobilna
Aplikacje nawigacyjne, np. HERE Maps, Google Maps
Aplikacje ostrzegające przed fotoradarami, np. Yanosik, Coyote
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Procentowy udział
firm
96,67%
20,00%

Dzienniki tankowań i innych wydatków związanych z pojazdem, np. Fuelio

6,67%

Aplikacje odczytujące SMS-y podczas jazdy, np. DriveSafe.ly

0,00%
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Aplikacja mobilna
Aplikacje wyszukujące parkingi dla pojazdów ciężarowych i/lub umożliwiające
płatność za parking, np. TransParking, Truck Parking Europe

Procentowy udział
firm
40,00%

Aplikacje współpracujące z tachografami, np. TachoCenter

13,33%

Aplikacje informujące o zakazach ruchu w poszczególnych państwach, np.
Zakazy dla ciężarówek

26,67%

Źródło: opracowanie własne.

Należy zwrócić uwagę, że żadna z badanych firm nie wykazała, że jej kierowcy stosują aplikacje odczytujące SMS-y podczas jazdy, ale jednocześnie wskazywała na wykorzystanie aplikacji współpracujących z tachografami.
Równocześnie w badaniach uzyskano potwierdzenie, że jedna spośród wszystkich
badanych firm posiada wypracowane procedury bezpieczeństwa, chociaż nie w pełni
sformalizowane.
W badaniach dokonano również próby percepcji zagrożeń, w tym oceny przez respondentów wybranych zmiennych. Zastosowano skalę Likerta, według której 1 oznaczało sporadycznie występujące zagrożenie, natomiast 5 – często występujące (tabela 9).
Tabela 9. Postrzeganie zagrożeń przez respondentów
Rodzaj zagrożenia
kradzież (lub próba kradzieży) paliwa

3,07

kradzież (lub próba kradzieży) przewożonego ładunku

2,67

kradzież (lub próba kradzieży) rzeczy osobistych kierowcy

2,80

próba wykorzystania naczepy pojazdu do przekroczenia granicy przez nielegalnych
emigrantów (osoby ukryły się w naczepie pojazdu i zostały wykryte przez służby graniczne)

2,67

uszkodzenie przyczepy i/lub przewożonego ładunku podczas próby dostania się do naczepy
pojazdu przez nielegalnych emigrantów

2,60

groźby lub przemoc fizyczna mająca na celu wymuszenie ukrycia w naczepie nielegalnych
emigrantów i przewiezienia ich przez granicę

2,13

blokady dróg mające na celu wymuszenie ukrycia w naczepie nielegalnych emigrantów i
przewiezienia ich przez granicę

2,33

uszkodzenia pojazdu lub zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego próby rozłączenia
zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa) bez wiedzy kierowcy przez kierowców z tzw. starej
Unii motywowanych nagonką medialną z powodu zwiększającego się udziału polskich
przedsiębiorstw na rynku przewozów na terenie UE

1,73

atak lub próba bezpośredniego ataku na kierowcę

2,13

Źródło: opracowanie własne.
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Najwyżej ocenianym zagrożeniem okazała się kradzież lub próba kradzieży paliwa,
a następnie kradzież lub próba kradzieży rzeczy osobistych kierowcy, a także przewożonego ładunku.
W dalszej kolejności ankietowani wskazali zagrożenia związane z masową migracją,
atakiem lub próbą bezpośredniego ataku na kierowcę. Z kolei do zagrożeń o mniejszym
znaczeniu respondenci zaliczyli pozaprawne działania konkurentów z tzw. starej Unii.

Wnioski
Przeprowadzone badania ankietowe pozwalają dokonać wstępnej analizy występowania zagrożeń, a także sposobów ich minimalizacji. Polscy przewoźnicy podczas realizacji
usług transportowych na terenie UE doświadczają różnych zagrożeń, najczęściej przestępczości kryminalnej (kradzieży lub prób kradzieży). Szeroko rozpowszechniane w mediach incydenty związane z masową migracją także były udziałem kierowców w przebadanych przedsiębiorstwach, jednak ich nasilenie było mniejsze niż zagrożeń związanych
z przestępczością kryminalną. Zaś zagrożenia związane z pozaprawnymi działaniami
konkurencji z krajów tzw. starej Unii prawie nie występowały.
Przedstawiana kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie wymaga dalszych badań. Należałoby także opracować model dobrych praktyk (zaleceń), który wspomógłby polskich przedsiębiorców w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w trakcie
realizacji usług transportowych.
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Bezpieczeństwo na polskich śródlądowych obszarach
wodnych – współczesne uwarunkowania
Safety on Polish Inland Water Areas – Contemporary Conditions
Abstract: There is a need for safety among basic human needs. It is a duty of a state to provide
conditions for development and protection against threats. Strategic objectives in this area
include ensuring universal safety, improving and developing the national crisis management
system as well as civil protection system. Poland’s membership in the European Union resulted in the implementation of Community legislation, including laws in the field of security
and crisis management. Staying on a water area carries the risk of losing life by drowning. In
Poland, several hundred people lose their lives every year in cases of drowning. The International Life Saving Federation (ILS) works in the field of preventing drowning and development
of rescue sport, with the assumptions of combining and supporting national organizations
(associations and federations). The legislator, creating legal provisions in Poland, did not take
into account full international achievements in the field of water rescue. The formalized safety
system includes public and general safety with the supervision over water rescue, however
safety of people staying on water areas in Poland is regulated by law and implementing regulations. In order to obtain opinion on the possibility of increasing people safety on Polish water areas, research was carried out in 2017 with groups of student’s respondents in Szczytno.
Key words: safety, threats, water rescue, water rescue entities

Wstęp
Celem artykułu jest omówienie stanu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz zasygnalizowanie potrzeby zmniejszania ryzyka zagrożeń i zasobów do działania w zakresie

Jerzy Telak, Oksana Telak

ratownictwa wodnego wśród osób zainteresowanych zarządzaniem kryzysowym. Próbując rozstrzygnąć problem: jakie zasoby są kompetentne do prowadzenia działań ratowniczych
na wodach, przyjęto hipotezę, że Państwowa Straż Pożarna (PSP) powinna odgrywać wiodącą rolę w ratownictwie wodnym. Artykuł został oparty na badaniach przeprowadzonych
wśród respondentów – przedstawicieli podmiotów publicznych, podczas stażu naukowo-dydaktycznego dr. Jerzego Telaka (23–25 maja 2017 r.), wśród studentów trzech grup
studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
w tym pełniących służbę w PSP, Policji i Straży Granicznej oraz pracujących w administracji
publicznej, którzy odpowiedzieli na 18 pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety anonimowej. Uzupełnienie stanowił wywiad nieskategoryzowany przeprowadzony z 8 osobami,
w tym: 3 strażakami, 2 policjantami, strażnikiem granicznym, 2 pracownikami wydziałów
zarządzania kryzysowego. Celem badania było uzyskanie opinii na temat stanu bezpieczeństwa i gotowości zasobów do reagowania na polskich śródlądowych obszarach wodnych.
Zastosowano metodę analizy, syntezy, abstrahowania, wnioskowania, analogii i sondażu
diagnostycznego oraz techniki wywiadu indywidualnego i ankietowania, z wykorzystaniem
narzędzi, tj. zestawu pytań i kwestionariusza ankiety dla wyrywkowo wybranych grup respondentów.
Wśród podstawowych potrzeb człowieka znajduje się potrzeba bezpieczeństwa,
którą należy traktować podmiotowo, jako ciągły proces społeczny nakierowany na: „zaspokojenie potrzeb: istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, całości, tożsamości,
niezależności, ochrony poziomu i jakości życia” [Zięba 2012, s. 7 i nast.].
Poczucie zagrożenia i niepokoju występuje w sytuacji braku bezpieczeństwa, a to ostatnie stanowi najważniejszy cel poszczególnych osób, społeczny i państwowy [Kitler 2010,
s. 25]. Pomocna w osiągnięciu tego celu jest wiedza niezbędna do życia, realizacji interesów w niezbezpiecznym środowisku, zmniejszania ryzyka, zapobiegania zagrożeniom
i zwalczania ich [Kaczmarczyk 2013, ss. 19–21]. Poczucie bezpieczeństwa niezależne od
miejsca zamieszkania, statusu materialnego, poziomu wykształcenia znacząco oddziałuje
na psychikę człowieka. Brak poczucia zagrożenia dotyczy aspektów życia indywidualnego
i zbiorowego. Na poziomie indywidualnym bezpieczeństwo jest rozumiane jako stan psychiczny jednostki wolnej od zagrożenia życia i zdrowia lub socjalnego [Misiuk 2012, s. 9].
W życiu codziennym bezpieczeństwo można rozpatrywać jako stan poczucia pewności, stabilizacji i harmonii umożliwiający bezstresowe funkcjonowanie [Górska, Rożej 2013, ss. 11 i 12]. Bezpieczeństwo składa się z psychicznych i niepsychicznych komponentów, w tym elementów subiektywnych (wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa)
i obiektywnych (faktyczny brak zagrożeń) [Siadkowski 2014, s. 167].
Społeczności (zbiorowości) przywiązują wagę do bezpieczeństwa rodziny, rodu, grupy, plemienia, narodu, państwa i kontynentu. Bezpieczeństwo zaczęto postrzegać jako
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zjawisko społeczne w okresie tworzenia się pierwotnych związków społecznych [Górska,
Rożej 2013, ss. 11 i 12]. Po doświadczeniach II wojny światowej dążenie społeczności międzynarodowej do osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa na świecie rozpoczęło się
od tworzenia systemu bezpieczeństwa globalnego [Zięba 2014, s. 15.]. Gwarancję systemu
bezpieczeństwa zbiorowego, z priorytetami takimi jak współpraca między państwami,
wzajemne poszanowanie interesów i szukanie porozumień w celu usunięcia rozbieżności,
miała zapewnić Karta Narodów Zjednoczonych [Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90].

Uwarunkowania formalne bezpieczeństwa
na obszarach wodnych
Obowiązkiem państwa jest zapewnienie warunków do rozwoju i ochrony przed zagrożeniami [Jakubczak 2003, s. 61] oraz bezpieczeństwa obywateli [Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego 2014]. Zgodnie z Konstytucją to: „Rzeczpospolita Polska […] zapewnia […]
bezpieczeństwo obywateli” [Dz. U. Nr 78, poz. 483, art. 5]. W Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej określono interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ochronę indywidualną i zbiorową obywateli przed zagrożeniami dla
ich życia i zdrowia oraz naruszeniem, utratą lub degradacją ważnych dóbr materialnych
i niematerialnych. Do celów strategicznych w tym zakresie należą:
–– zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego przy optymalizowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, systemu monitorowania, powiadamiania, ostrzegania
o zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk żywiołowych i katastrof;
–– doskonalenie i rozwój krajowego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu
ochrony ludności i obrony cywilnej;
–– pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej bezpieczeństwa i wzrost kompetencji obywateli do reagowania na sytuacje kryzysowe [Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, ss. 3 i n, pkt 1.2.11 i 1.2.12].
Instytucje rządowe, aby zapewnić bezpieczeństwo narodowe, są nakierowane na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa i ochrony ludności oraz systemu zarządzania kryzysowego [Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego
2013 r., zał. ss. 10 i 11], także w sytuacjach nadzwyczajnych [Uchwała Nr 67 Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2013 r., s. 14]. Zagrożenia bezpieczeństwa mają różne uwarunkowania,
w tym cywilizacyjne. Eliminując zagrożenia, ludzie zapewniają sobie poczucie bezpieczeństwa, które wpływa na psychikę człowieka. Zagrożenie bezpieczeństwa towarzyszy człowiekowi od początku egzystencji i jest zjawiskiem obiektywnym [Jałoszyński 2010, ss. 29 i nast.].
Do podstawowych zagrożeń należą zagrożenia naturalne, np. powodzie, a także cywilizacyjne, np. awarie i katastrofy [Ściborek, Wiśniewski, Kuc, Dawidczyk 2017, ss. 146–151].
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Można wyróżnić katastrofy naturalne i nienaturalne, w tym intensywne opady, powodzie,
zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych oraz awarie techniczne z uszkodzeniem lub
zniszczenie obiektu, urządzenia lub systemu urządzeń [Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.],
np. jazów, zapór, śluz wodnych, elektrowni wodnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów i zbiorników, ogrodów deszczowych.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusiło implementację wspólnotowych
przepisów prawnych, w tym dotyczących przeciwdziałania kryzysom. UE została przygotowana do podejmowania działań przeciwko zagrożeniom kryzysowym. Od początku lat
90. XX w. w Polsce tworzono nowe polityki zarządzania kryzysowego, instytucje i przepisy
prawne uwzględniające instrumenty ochrony ludności UE [Hoffmann 2010, s. 98], współcześnie zawarte w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, którego aktywacja ma miejsce
po wniosku państwa dotkniętego zdarzeniem negatywnym, takim jak powódź [2001/792/
WE, Euratom]. Cel Mechanizmu określono jako: „pomoc w zapewnieniu lepszej ochrony,
przede wszystkim ludzi, ale także środowiska i mienia, włączając dziedzictwo kulturowe,
w przypadku poważnej sytuacji krytycznej, np. katastrofy naturalnej, technologicznej, radiologicznej lub środowiskowej występującej wewnątrz albo poza Wspólnotą, włączając
zanieczyszczenie mórz”. Komisja Europejska określiła szczegóły dotyczące praktycznego funkcjonowania Mechanizmu [Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 grudnia 2003 r.
(2004/277/WE, Euratom)], a po jego ocenie w 2007 r. dokonano istotnych przekształceń
[Decyzja Rady UE z dnia 8 listopada 2007 r. (2007/779/WE, Euratom)].
W ramach Komisji Europejskiej utworzono Centrum Monitoringu i Informacji (Monitoring and Information Centre, MIC, obecnie Emergency Response Coordination Centre, ERCC) [Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU, art. 7], zdolne do
reagowania w systemie całodobowym, zbudowano System Łączności i Informacji dla
Sytuacji Krytycznych (Common Emergency Communication and Coordination System,
CECIS) [Barcik 2007, s. 166] oraz program szkoleniowy obejmujący interwencje wspierające ochronę ludności [Bucałowski 2014, ss. 42–44].

Zagrożenia na obszarach wodnych i podmioty
ratownictwa wodnego
Około 72% powierzchni Ziemi pokrywają obszary wodne [http://iche2002.pl/zasoby-wodne-na-swiecie.html]. Woda nie jest środowiskiem życia człowieka, w związku z czym pobyt
na obszarze wodnym niesie za sobą ryzyko utraty życia poprzez utonięcie lub uszczerbku
na zdrowiu w przypadku podtopienia. Corocznie w Polsce zdarza się około 170 tys. różnych wypadków, a w wypadkach utonięcia traci życie kilkaset osób. Na wykresie 1 została
przedstawiona liczba wypadków utonięcia osób w Polsce w latach 1998–2017.
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Wykres 1. Wypadki utonięcia osób w Polsce w latach 1998–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji.

Zagrożenie życia w Polsce z powodu utonięcia jest dwukrotnie wyższe niż przeciętnie w pozostałych krajach UE. Według danych Policji, wykazanych na wykresie 1, w latach 1998–2017 w Polsce utonęło kilkanaście tysięcy osób [Statystyka]. W 1997, 2001,
2009 i 2010 roku powodzie spowodowały znaczne straty materialne i śmierć wielu osób.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta poziom wiedzy o metodach ratowania
życia lub zdrowia, konstruowane są coraz bardziej zaawansowane technicznie środki
ratownictwa, doskonalone są formy organizacyjne podmiotów działających w zakresie ratownictwa wodnego [Telak 2017, s. 15].
Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja i Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe (WOPR) o numerze KRS: 0000050111 z celem prowadzenia działań ratowniczych [Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r., art. 2 pkt 4] pełniły zadania na obszarach wodnych w zakresie bezpieczeństwa, współtworząc system bezpieczeństwa wewnętrznego i współdziałając z podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem powszechnym,
ochroną środowiska wodnego, prowadzeniem akcji ratowniczych na wodach podczas
zagrożeń powszechnych, awarii technicznych, katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych, w tym powodzi [Telak 2017, ss. 38–43, 142–146].
ILS (International Life Saving Federation), jako globalna organizacja działająca w zakresie zapobiegania utonięciom i rozwoju sportu ratowniczego, zakładająca łączenie
i wspieranie organizacji – stowarzyszeń i federacji – narodowych na świecie, które zajmują się ratowaniem życia ludzkiego w środowisku wodnym, zrzesza organizacje narodowe z około 25 mln ratowników wodnych. ILS realizuje szereg celów, do których należą:
–– unifikacja umiejętności ratowników wodnych, doskonalenie metod i środków ratownictwa wodnego, resuscytacji i udzielania pomocy poprzez ujednolicenie programów
nauczania i działania podejmowanego w ILS;
–– promocja sportowego ratownictwa wodnego;
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–– wspieranie międzynarodowych kongresów, konferencji, seminariów itd.;
–– ujednolicanie wyposażenia, informacji, symboli i reguł kontroli oraz regulacji korzystania ze środowiska wodnego [Telak 2017, ss. 21–29].
Europejski Oddział ILS (International Life Saving Federation of Europe, ILSE), podmiot
samodzielny, utworzony we wrześniu 1994 r., reprezentuje interesy organizacji z 5 mln ratowników wodnych, członków: pełnoprawnych – 37, zrzeszonych – 3, korespondentów – 3,
prowadzących działalność w dziedzinie bezpieczeństwa osób przebywających przede
wszystkim na obszarach wodnych w Europie. W ILSE działają następujące komisje:
–– Komisja Edukacji – dba o ujednolicenie wielostopniowego nauczania ratowników
wodnych w Europie;
–– Komisja Ratownictwa – działa w celu wprowadzania nowych technologii i metod,
poprawiających metodykę i techniki ratowania tonących;
–– Komisja Sportu – zajmuje się promowaniem sportu ratownictwa wodnego w Europie, a do jej kompetencji należy organizacja Mistrzostw Europy i Mistrzostw Europy
Juniorów w ratownictwie wodnym, opracowanie przepisów dla międzynarodowych
zawodów w sportowym ratownictwie wodnym [Telak 2017, ss. 29–35].
Ustawodawca, tworząc przepisy prawne w Polsce, nie wziął pod uwagę pełnego dorobku międzynarodowego w zakresie ratownictwa wodnego.
Stowarzyszenie polskich ratowników wodnych o zasięgu ogólnokrajowym – WOPR,
członek ILS – posiadało zasoby osobowe, strukturę odpowiadającą podziałowi administracyjnemu państwa i zasoby sprzętowe pozwalające efektywnie zapewniać bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
W sformalizowanym systemie bezpieczeństwa narodowego, w składzie z systemem
bezpieczeństwa wewnętrznego, sprawy wewnętrzne obejmują bezpieczeństwo publiczne i powszechne z nadzorem nad ratownictwem wodnym [Ustawa z dnia 4 września
1997 r., art. 29 ust 1]. Sprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w Polsce zostały uregulowane ustawą [Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.].
Administrowanie sprawami bezpieczeństwa stanowi część: „podsystemu celów,
zadań i wartości systemu administracji publicznej”, a administracja publiczna organizuje życie społeczne i gospodarcze oraz działa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju [Wrzosek 2008, s. 24 i n.]. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
nadzoruje krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG), którego zwierzchnikiem jest
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Za działania ratownicze z zakresu bezpieczeństwa powszechnego odpowiada PSP – zawodowa formacja przygotowana do walki z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Celem
KSRG, który obejmuje podmioty ustawowo wskazane do udziału w nim i wchodzące
w jego skład na podstawie umów cywilno-prawnych (w tym organizacje pozarządowe),
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jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia osób [Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.,
art. 1 ust. 1].
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał ponad 100 podmiotom zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego [https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/
nadzor-nad-ratownictwe], a stan ratownictwa i ochrony ludności, w tym ratownictwa
wodnego, został zdiagnozowany w 2014 r. [M.P. 2014, poz. 1076]. Fragmentacja zasobów
ratownictwa wodnego skutkowała po 2012 r. obniżeniem poziomu wyszkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego; w przyszłości zapewne zostanie to zrekompensowane stosowaniem autonomicznych środków pływających
i latających do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

Możliwości reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa
i zdarzenia negatywne na wodach
Ratownictwo wodne w Polsce mogą wykonywać uprawnione podmioty, po uzyskaniu
stosownej zgody, spełniające wymogi rozporządzeń:
·· Ministra Spraw Wewnętrznych:
–– w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym [Dz. U. z 2012 r., poz. 747];
–– w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag [Dz. U.
z 2012 r., poz. 286];
–– w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne [Dz. U. z 2012 r., poz. 261];
–– w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego [Dz. U z 2012 r.,
poz. 108];
·· Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na
potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania [Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537];
·· Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania [Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696];
·· Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy [Dz. U.
z 2007 r. Nr 60, poz. 408].
Ponadto MSWiA opublikowało interpretację przepisów prawnych dotyczących ratownictwa wodnego [Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego… 2017].
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Odpowiadając na pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety, 70 respondentów wyraziło opinię na tematy związane z bezpieczeństwem i zasobami reagowania na
wodach śródlądowych, które zostały przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i reagowania na wodach
śródlądowych
Opinia
Lp.

Temat
Ryzyko utonięcia w Polsce jest wysokie
Umiejętność pływania zmniejsza ryzyko utonięcia osoby
Należy prowadzić powszechną naukę pływania z dziećmi w wieku
10–12 lat
Działania profilaktyczne i prewencyjne mogą prowadzić do
zmniejszania liczby osób tonących
Funkcjonariusz służby publicznej powinien umieć pływać
Kandydat przed przyjęciem do „mundurowej” służby publicznej
ma wykazać się umiejętnością pływania
Posiadam wiedzę, jak funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy
Państwowa Straż Pożarna ma być podstawową służbą ratowniczą na
obszarach wodnych
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są w pełni
przygotowani do ratownictwa wodnego
Straż Graniczna realizuje zadania ratownictwa wodnego
Znane są cele WOPR
Służba prewencyjna Policji na wodach jest potrzebna
Fragmentacja zasobów WOPR była zasadna
Organizacje pozarządowe mają funkcjonować w ratownictwie
wodnym
Funkcjonowanie przedsiębiorstw jako podmiotów ratownictwa
wodnego jest zasadne
Należy wykorzystywać tradycje, dobre praktyki oraz wzory działania
krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
ratownictwa wodnego
Należy dążyć do globalnej unifikacji form i środków oraz metodyki
i technik stosowanych w ratownictwie wodnym
Współpraca służb publicznych oraz podmiotów ratownictwa
wodnego ma być rozwijana

Zdec.
Tak
10
47

Tak

Nie

45
20

11
3

Zdec.
Nie
1

51

19

36

33

1

34

30

4

23

30

13

14

34

15

1

5

19

30

4

7

37

11

25
2
17
1

41
23
26
15

1
22
1
16

8

45

4

1

40

8

26

42

18

41

23

29

1

1
2
1

1

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: zapisów w kwestionariuszach ankiet.

Respondenci wskazali, że ryzyko utonięcia w Polsce jest wysokie, a zmniejsza je
umiejętność pływania. Dzięki powszechnej nauce pływania dzieci w wieku 10–12 lat
oraz działaniom profilaktycznym i prewencyjnym można doprowadzić do zmniejszenia
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liczby osób tonących w polskich wodach. Funkcjonariusz służby publicznej powinien
umieć pływać i ta umiejętność ma być sprawdzona na etapie kwalifikacji do służby. Hipoteza robocza nie potwierdziła się, respondenci w większości uznali, że PSP nie powinna być podstawową formacją do realizacji ratownictwa na obszarach wodnych (przy
głosach: tak – 24, nie – 34). Wyrażono podzielone (przeciwstawne, po ok. 50%) poglądy
na temat zasadności fragmentacji zasobów WOPR. Natomiast jeśli chodzi o podmioty
(w tym przedsiębiorstwa) działające w ratownictwie wodnym, to uznano, że powinny
one korzystać z doświadczenia międzynarodowego, rozwijać współpracę i wykorzystywać dobre praktyki, doświadczenie i wiedzę organizacji międzynarodowych oraz dążyć
do unifikacji – ujednolicenia wyszkolenia, wyposażenia oraz taktyki i technik stosowanych przez ratowników wodnych. Wszyscy respondenci opowiedzieli się za integracją
zasobów mających wpływ na bezpieczeństwo na obszarach wodnych, a w przypadku
części pytań, pomimo wiedzy i doświadczenia zawodowego, nie potrafili oni wyrazić
swojej opinii.

Uwagi końcowe
Z przeprowadzonych badań wynika, że świadomość ryzyka utonięcia w wodzie jest wysoka, a jego redukowaniu służą działania prewencyjne i profilaktyczne. Nie ma bardziej
kompetentnej niż PSP formacji (służby publicznej) do działania w ratownictwie na obszarach wodnych. Gdyby nie doszło do fragmentacji WOPR na początku drugiej dekady XXI
w., można byłoby budować podsystem ratownictwa wodnego zbliżony do organizacji
podsystemu przeciwpożarowego, obejmujący zasoby PSP i ochotniczych straży pożarnych. Obecnie na poziomie powiatowym PSP mogłaby wiązać zasoby ratownictwa wodnego podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Straż Graniczna i Policja
(prowadząca działania prewencyjne na wodach) nie są przeznaczone do odgrywania
wiodącej roli w tym zakresie. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wykonujące ratownictwo wodne, nadzorowane przez MSWiA, realizują cele biznesowe, mając na
względzie przede wszystkim zysk.
Rozwój cywilizacyjny, powszechne stosowanie automatyzacji i robotyzacji spowodują, że ratownikom wodnym będą stawiane coraz mniejsze wymagania w zakresie umiejętności pływackich i tradycyjnych technik ratowniczych. Będą oni wypełniać
w części zadania operatorów sprzętu zdalnie kierowanego.
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Wnioski
1. W Polsce należy intensyfikować działania na rzecz zmniejszania liczby osób tonących.
2. Do wykorzystania pozostają zagraniczne i międzynarodowe doświadczenia

i standardy w zakresie ratownictwa wodnego, w tym zunifikowana metodyka i techniki oraz dobre praktyki, a także globalne programy szkolenia ratowników wodnych
i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego.
3. Należy zmodyfikować podsystem ratownictwa wodnego i rozszerzyć w nim
kompetencje komendantów powiatowych PSP.
4. Przy rozwoju podsystemu ratownictwa wodnego należy brać pod uwagę stosowanie bezzałogowych środków zdalnie sterowanych.
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Gra o informację w cyberprzestrzeni
Information Game in the Cyberspace
Abstract: A cybergame is taking place in front of our eyes. The game board is the cyberspace. The gameplay on a large scale uses information that become targets and weapons in
conducted attacks. There is also a place for cooperation here. Cybergame is a complicated
game played by many entities, including the state. The purpose of this article is to present
the rules of this game and describe its game board – cyberspace.
Key words: cyberwarfare, cyberwar, cybergame, cyberspace

Wstęp
Na naszych oczach rozegrała się rewolucja komunikacyjna i społeczna, której przyczynkiem
było stworzenie przez człowieka nowego środowiska – cyberprzestrzeni. Stanowi ona dzisiaj bez wątpienia główną arenę przetwarzania informacji, uznanych za zasób strategiczny
[por. Siek 2017, s. 38]. Zatem zapewnienie bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni
jest wyzwaniem dla całej gamy podmiotów, nie wyłączając państw i organizacji o zasięgu
międzynarodowym czy globalnym. To właśnie informacje stają się przedmiotem rozgrywki, rozumianej jako próba osiągnięcia korzyści informacyjnej w cyberprzestrzeni. Tocząca
się gra ma na celu uzyskanie przewagi w stosunku do konkurentów poprzez efektywne
pozyskiwanie, koordynowanie, wykorzystywanie i ochronę własnych zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni. Obejmuje ona infrastrukturalne, obliczeniowe i poznawcze
aspekty przetwarzania informacji [por. Tibbs 2013, s. 4]. Analogia działań w cyberprzestrzeni właśnie do globalnej gry o informacje pozwala na uchwycenie wielowymiarowej
i wciąż zagadkowej natury cyberprzestrzeni, a także jej ewaluacyjnego charakteru i dynamicznych zmian występujących wśród graczy (podmiotów w cyberprzestrzeni).
Przeprowadzona analiza dostępnych źródeł literaturowych umożliwiła scharakteryzowanie podmiotów prowadzących rozgrywkę o informacje w cyberprzestrzeni, co
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w pewnym stopniu pozwoliło także obnażyć słabości polskiego sytemu cyberbezpieczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest próba systematycznego przedstawienia działań toczących się w cyberprzestrzeni, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na
bezpieczeństwo zasobów informacyjnych oraz udzielenia odpowiedzi, jakie mogą być
główne scenariusze zapewniania cyberbezpieczeństwa. Artykuł prezentuje także sposób
wykorzystywania informacji przez podmioty w cyberprzestrzeni, zwracając uwagę na
wartość zasobów przetwarzanych dziś w Internecie.

Podmioty cyberprzestrzeni
W cyberprzestrzeni występują zarówno pojedynczy mali gracze, jak i giganci – wliczając
w to państwa (wraz z militarnymi komponentami), międzynarodowe organizacje czy korporacje. Przy dzisiejszym intensywnym rozwoju cyberprzestrzeni nie sposób wymienić
wszystkich podmiotów gry. Można jednak podzielić je na dwie podstawowe grupy – graczy ofensywnych i defensywnych.
Do pierwszej grupy można zaliczyć każdego człowieka i każdą organizację, ponieważ ofensywne akcje mogą prowadzić wszyscy, których celem jest np. kradzież danych,
szerzenie kłamstw czy utrudnianie dostępu do zasobów informacji. Zazwyczaj jednak
podmioty te ogranicza się do kilku grup, wśród których należy wymienić: ludzi działających wewnątrz organizacji, hakerów, przestępców, korporacje, terrorystów, a na końcu
również rządy [Denning 2002, ss. 28–30].
Spektrum podmiotów gry defensywnej także jest szerokie, bowiem wszyscy – od pojedynczych użytkowników cyberprzestrzeni począwszy, poprzez organizacje i państwa,
kończąc na molochach globalnych – prowadzą działania mające na celu ochronę informacji. Może tu chodzić o naszą prywatność (w przypadku jednostek), zachowanie konkurencji
i swoich zasobów (na poziomie przedsiębiorstw) czy zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego, a także prawa i porządku (na poziomie podmiotów państwowych).
Nierzadko gracze prowadzą jednocześnie również działania ofensywne i defensywne. Możliwa jest także walka, której cel dla obu stron konfliktu stanowi osiągnięcie
przewagi informacyjnej tylko w stosunku do jakiegoś konkretnego zasobu informacji
[Denning 2002, ss. 30–31].
Omówione działania to nic innego jak wojna o informacje, którą Piotr Sienkiewicz
widzi jako „całokształt działań ofensywnych i defensywnych koniecznych do uzyskania
przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem i osiągnięcia zamierzonych celów militarnych (politycznych). Istotą tak rozumianej walki informacyjnej jest:
1. Zniszczenie (lub degradacja wartości) zasobów informacyjnych przeciwnika oraz
stosowanych przez niego systemów informacyjnych;
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2. Zapewnienie bezpieczeństwa własnych zasobów informacyjnych i wykorzystanych systemów informacyjnych” [Sienkiewicz 2003, s. 375].
Jednak wymienianie graczy, których celem jest walka, to zawężenie pola gry. W cyberprzestrzeni odnaleźć można bowiem całkowicie pozytywnych graczy, których celem
jest współpraca. Te podmioty razem i w porozumieniu ze sobą opracowują wspólne
projekty w przestrzeni przetwarzania informacji, służące jej rozwojowi i doskonaleniu,
w tym także w aspekcie bezpieczeństwa.
Innym podziałem graczy, jaki możemy zastosować, jest rozróżnienie graczy państwowych i niepaństwowych. Do pierwszej grupy zaliczymy z pewnością struktury militarne,
wywiad i kontrwywiad, a także służby specjalne. W celu przeciwdziałania przestępczości,
jej wykrywania oraz ścigania powołano w jej obrębie specjalne struktury policyjne. Na poziomie państwowym w cyberprzestrzeni powstają także centra reakcji na incydenty komputerowe. Graczami w tym obszarze są również spółki skarbu państwa lub inne podmioty
gospodarcze, na których działalność decydujący wpływ ma państwo. Zadania tych podmiotów w odniesieniu do cyberprzestrzeni skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu
jej bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podmiotów w niej działających.
W Polsce wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymienia się: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także przedsiębiorstwa z sektora prywatnego
[Grzelak, Liedel 2012, ss. 136–137.]. Klasyfikacja podmiotów państwowych jest jeszcze
bardziej rozbudowana, gdy rozdzieli się ją na trzy wzajemnie uzupełniające się wymiary:
strategiczny, operacyjny oraz taktyczny [por. Trybulski, Trubalska 2017, s. 29].
Regulacje dotyczące cyberprzestrzeni w Polsce są jednak niespójne w zakresie prawno-instytucjonalnym i powodują rozproszenie, a także przenikanie kompetencji. Zwraca na to uwagę raport Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, podkreślając, że
w obecnej chwili przyjęcie wariantu zdecentralizowanego (rozproszonego) w dziedzinie
ochrony cyberprzestrzeni jest koniecznością ekonomiczną, ale ponad wszystko wymaga
„powołania instytucji koordynującej, która zapewni odpowiednie funkcjonowanie systemu zarówno w warstwie strategiczno-legislacyjnej jak również w aspekcie koordynacji
w warstwie operacyjnej” [NASK 2015, s. II]. Brak opracowania spójnych rozwiązań systemowych i prawnych ogranicza działania podmiotów, których celem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa [Grzelak, Liedel 2012, s. 130]. Przesłanką tworzonego porządku jest
przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2018 r. projekt ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa. Dzięki zawartym w nim nowym rozwiązaniom Polska ma szansę
w sposób bardziej skoordynowany zapewnić bezpieczeństwo państwa w tym obszarze
[Projekt ustawy 2018].
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Wśród podmiotów niepaństwowych można wymienić całą gamę przedsiębiorstw,
których działalność w całości lub w części opiera się na przetwarzaniu informacji w cyberprzestrzeni. Działają tu także w pojedynkę lub w grupach: wandale, crackerzy, haktywiści, przestępcy, frustraci, hakerzy, szpiedzy, a także różnego rodzaju ruchy społeczne.
Organizacje terrorystyczne w większości zalicza się również do podmiotów tej kategorii
(wyłączając państwa, których celem jest szerzenie lub inspirowanie cyberterroryzmu).
W przypadku jednych i drugich graczy niewykluczona jest współpraca zarówno
wewnątrz wymienionych grup, jak i między grupami. Podmioty państwowe często
współdziałają w ramach porozumień sojuszniczych oraz uwarunkowań prawa międzynarodowego, ze swoimi odpowiednikami w innych państwach, a także strukturami
międzynarodowymi. Jest to szczególnie widoczne w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Współpracują także z przedsiębiorcami z sektora prywatnego.
Przykładem takiego działania może być program CyberSecIdent „Cyberbezpieczeństwo
i eTożsamość” uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem
jest „podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023” [NCBR].
Ustrukturyzowanie to kolejny ważny aspekt z punktu widzenia analizy graczy, który
ma wpływ na ich strategie działania w cyberprzestrzeni. W tym podziale wyróżniamy
podmioty: proste – niestrukturalne, zaawansowane – strukturalne, a także kompleksowo skorelowane – wysoce strukturalne [Podraza, Potakowski, Wiak 2013, s. 38]. Podmioty z tej ostatniej grupy są zazwyczaj odpowiedzialne za najbardziej zaawansowane ataki
w cyberprzestrzeni [NAERC 2012, s. 5].

Cyberprzestrzeń
Cyberprzestrzeń to plansza rozgrywki o informację dla przedstawionych podmiotów. Jest
to globalny system socjotechniczny, powstały z konwergencji systemów społecznych (socjosfera), systemów informacji (infosfera) i systemów teleinformatycznych (technosfera)
[Sienkiewicz 2012, s. 325]. Cyberprzestrzeń jest sferą wymiany handlowej, działalności
państwa, kształcenia, a także rozrywki. Pod koniec XX w. zrozumiano także, że może w niej
dojść do wojny informacyjnej [Rattray 2004, s. 20]. Cyberprzestrzeń uznano za piąty wymiar walki [Lakomy 2015, s. 9], w którym wojna toczy się o zasób strategiczny – informacje
[por. Liedel 2010, ss. 41–45.]. Warto też podkreślić wirtualny charakter tej swoistej przestrzeni – rzeczywistość sztuczna, generowana przez komputery, sieci i Internet, miesza się
tu z tym, co rzeczywiste, a to, co militarne z tym, co cywilne [Cornish i in. 2010, s. 10].
Wszystkie te cechy oddają złożoność areny, na której toczy się rozgrywka. Zatem
zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni również musi mieć charakter złożony.
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Upraszczając analizę gry z punktu widzenia przetwarzania informacji, ograniczymy pojmowanie cyberprzestrzeni do czterech głównych składników powiązanych ze sobą:
–– fizycznych połączeń, udogodnień i urządzeń do przetwarzania, przechowywania
i przesyłania informacji;
–– oprogramowania i standardów umożliwiających użytkownikom dostęp do zasobów informacyjnych oraz ich przetwarzanie;
–– informacji – niezależnie od formatu ich przechowywania oraz sposobu udostępniania;
–– ludzi, którzy tworzą i przetwarzają zasoby informacji, tworzą nowe urządzenia
i oprogramowanie i szkolą innych.
Od wymienionych składników w zasadniczy sposób zależne jest bezpieczeństwo
przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, które może się ukonstytuować w:
–– opracowywaniu rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo – obejmujących sprzęt i oprogramowanie;
–– tworzeniu odpowiednio zabezpieczonych sieci i dostarczaniu usług;
–– umiejętnym posługiwaniu się sieciami i technikami informacyjnymi przez ludzi
[por. Rattray 2004, ss. 45–46].
Ergonomiczne zapewnianie bezpieczeństwa powinno rozpocząć się od opracowania rozwiązań, dostarczenia usług, a zakończyć na przekazywaniu umiejętności posługiwania się technikami informacyjnymi. Niestety plansza gry rządzi się swoimi zasadami
i jest nieco bardziej skomplikowana. Proces ciągłego tworzenia i rozwoju cyberprzestrzeni jest oparty na wzajemności. Użytkownicy wymuszają kierunki rozwoju sprzętu
i rozwiązań dostawców usług technicznych, i odwrotnie, rozwój sprzętu i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych powodują oddziaływanie na użytkowników.
Istnieje także dwukierunkowy przepływ między wytwórcami produktów technicznych
a dostawcami usług sieciowych, którzy wpływają wzajemnie na kształt planszy gry. To
wszystko sprawia, że aspekty bezpieczeństwa często są pomijane lub bagatelizowane
we wdrażanych urządzeniach czy usługach, a ludzie nie są dostatecznie przygotowani
do właściwego ich użytkowania.
Poruszając się dalej wśród wymienionych zasobów cyberprzestrzeni istotnych
z punktu widzenia przetwarzania informacji, można w niej wyodrębnić trzy warstwy (rysunek 1), wynikające z możliwych powiązań składników (połączeń – oprogramowania
– informacji – ludzi). Mianowicie jest to przestrzeń fizyczna, która umożliwia wymianę
zasobów – informacji (warstwa połączenia), przestrzeń przetwarzania (warstwa obliczania), która umożliwia interakcję i interpretację przetwarzanych informacji (warstwa
poznania).
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Rysunek 1. Warstwy cyberprzestrzeni

Źródło: opracowanie własne.

Cyberprzestrzeń jako obszar gry o informację
Taki podział przyjął także H. Tibbs, czyniąc z niego jeden ze swoich wyróżników dziewięciopolowej planszy gry o informację (rysunek 2) – odzwierciedlającej cyberprzestrzeń.
Jego diagram zawiera dziewięć pól. Kolumny odpowiadają wymienionym warstwom
cyberprzestrzeni – pierwsza z nich to warstwa fizycznego połączenia (pola 1, 4, 7), druga to
warstwa obliczania (pola 2, 5, 8). To ona dotyczy wszelkiego rodzaju oprogramowania, zarówno systemowego, jak i użytkowego. Ostatnia jest warstwa poznania (pola 3, 6, 9). W niej
informacje nabierają znaczenia, a na ich podstawie tworzona i przetwarzana jest wiedza.
Rysunek 2. Plansza gry

Źródło: Tibbs 2013. s. 32.
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Drugim czynnikiem kształtującym diagram jest siła (władza) rozciągająca się w pionie
od górnego wiersza wyrażającego współpracę (pola 1, 2, 3) poprzez drugi wiersz utożsamiany z kooptacją (pola 4, 5, 6), aż do ostatniego wyrażającego przymus (pola 7, 8, 9).
Wiersze te odpowiadają, począwszy od górnego: pozytywnej wzajemności społecznej
(współpracy), zrównoważonej wzajemności społecznej (kooptacji) oraz negatywnej wzajemności społecznej (przymusowi). Zatem działania w cyberprzestrzeni, uwzględniając
siłę, możemy podzielić odpowiednio na: politykę informacyjną (górny wiersz), siłę wymiany gospodarczej (środkowy wiersz) oraz siłę destrukcyjną – „realpolityk” [Tibbs 2013, s. 32].

Współpraca
W górnym wierszu występują, ogólnie rzecz ujmując, elementy współpracy między
graczami. W polu 1 (połączenie, współpraca) znajdują się wszystkie projekty dotyczące
sprzętu typu otwartego, w których implementacja zabezpieczeń jest jawna i powszechnie znana. Możemy tu znaleźć takie projekty jak np. ustandaryzowane sieci kratowe (ang.
mesh). Otwarte standardy łatwiej analizować pod kątem bezpieczeństwa. Ich specyfikacja jest jawna, a co za tym idzie, są prostsze do zaimplementowania i testowania.
Analogicznie w polu 2 (obliczanie, współpraca) swoje miejsce odnajduje wszelkiego
rodzaju oprogramowanie otwarte, udostępniane wszystkim (najczęściej za darmo lub
po kosztach dystrybucji). Legitymizacją takiego oprogramowania jest po prostu jego
funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dobrym przykładem może być otwarty system Linux
– sztandarowy przykład oprogramowania stworzonego jako open source. W obecnym
momencie jest ono jednym z najpoważniejszych konkurentów systemu Windows – stworzonego przez światowego giganta. To właśnie za sprawą Linuxa tak naprawdę powstał
i rozpowszechnił się nowy system pracy nad oprogramowaniem otwartym [Hofmokl,
2009, s. 94]. Dziś światowi giganci dołączają do gry otwartej właśnie tam, gdzie chodzi
o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Firma Microsoft na szczycie Open Compute
Project poinformowała o pracach nad wdrożeniem Project Cerberus (otwartej inicjatywy
bezpieczeństwa sprzętowego), mając nadzieję, że stanie się on standardem branżowym
w zakresie bezpieczeństwa [Lyons Hardcastle 2018].
W ostatnim polu 3 (poznawanie, współpraca) możemy wymienić takie projekty, oparte
na współpracy, jak Wikipedia, wykorzystująca system zbiorowego tworzenia treści – wiki. Ta
metoda edycji stron WWW umożliwia szybką publikację i edycję [Hofmokl 2008, s. 163]. Projekty te są ważne, gdyż ułatwiają dostęp do wiedzy, w tym dotyczącej cyberbezpieczeństwa.
W przeanalizowanym wierszu gra jest otwarta, jawna, toczy się na oczach wszystkich.
Rozgrywka ma nadzwyczaj pozytywny charakter, co przejawia się głównie w rozwoju sprzętu, oprogramowania i wspólnych projektów tworzonych w oparciu o wiedzę. Współpraca
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sprzyja tworzeniu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Właściwym odzwierciedleniem takiego działania są także projekty międzynarodowych podmiotów (jak UE czy NATO) na rzecz
bezpieczeństwa. Dla przykładu w Europejskiej Strategii Globalnej (ang. A Global Strategy for
the EU’s Foreign and Security Policy) podkreślono potrzebę zwiększenia cyberbezpieczeństwa, zwracając uwagę na konieczność podniesienia odporności infrastruktury krytycznej
i sieci przesyłowych oraz walkę z cyberprzestępczością. Stwierdzono również, że cyberbezpieczeństwo musi być włączone w inne polityki unijne, a współpraca w tym zakresie pogłębiana między państwami członkowskimi, a także NATO i USA [Wróblewska-Łysik 2016, s. 72].

Kooptacja
Pole 4 (połączenie, kooptacja) oraz pole 5 (obliczanie, kooptacja) można utożsamiać
z dominacją na rynku, odpowiednio: w pierwszej kolumnie sprzętu, w drugiej oprogramowania. W warstwie poznania w polu 6 mówimy zaś o usługach informacyjnych, marketingu i reklamie, czyli o obracaniu informacją i zarabianiu na niej.
W tym wierszu rozgrywkę prowadzą globalni giganci gospodarczy w milczeniu zdobywający coraz większe obszary cyberprzestrzeni, zazwyczaj za dobrowolną zgodą lub
bez wiedzy przyłączanych i manipulowanych podmiotów. Szczególnie czytelnym przykładem takich działań wydaje się rozprzestrzenianie oprogramowania, które ma swoje
źródło w jednej organizacji. Jego kod nie jest znany użytkownikom, w związku z czym
użytkownik końcowy nie ma niestety pewności co do bezpieczeństwa użytkowania.
Często oprogramowanie potentatów globalnych instalowane jest w instytucjach państwowych, kluczowych przedsiębiorstwach czy sektorze bankowym. Oczywiście globalni dostawcy oprogramowania zapewniającą użytkowników o bezpieczeństwie swoich
produktów, dbają o swoją renomę. Niemniej jednak oprogramowanie tworzone na tym
poziomie nie jest tak transparentne, jak ma to miejsce na planszy powyżej Nie jest wolne
od błędów, na przykład w postaci luk w swojej strukturze, które wykorzystane na skalę
globalną, mogą wprost przekładać się na globalną podatność.
Niewykluczona wydaje się także współpraca przedsiębiorców z podmiotami państwowymi, szczególnie gdy właściciele firm są utożsamiani z jednym z państw. W tej współpracy może chodzić na przykład o celowe instalowanie i rozprzestrzenianie luk w oprogramowaniu, dzięki którym można prowadzić inwigilację czy nawet działania destrukcyjne
(niszczenie informacji).
Również sprzęt może posiadać luki w swoim zabezpieczeniu. Mogą one zostać wykorzystane na przykład w działaniach określanych mianem „chippingu”, polegających
na umieszczaniu w sprzęcie uśpionych układów, niewykorzystywanych do normalnego funkcjonowania urządzeń, które można (jak lukę w oprogramowaniu) wykorzystać
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w przyszłości w celu przeprowadzenia ataku, np. do przechwytywania danych czy uszkodzenia samego urządzenia [Denning 2002, ss. 302–303]. Takie działania noszą znamiona
agresji i przesuwają podmioty do ostatniego wiersza.

Walka
To właśnie w tym obszarze firmy prowadzą walkę między sobą. „Szpiegostwo przemysłowe
lub gospodarcze – skierowane przeciwko tajemnicom przedsiębiorców – jest poważnym
problemem. Projekty, polityka cenowa, marketing, strategia ustalania stawek i podobne
dane zostały już naruszone za pomocą ataków w cyberprzestrzeni” [PCCIP 1997, s. 13].
Pole 7 (połączenie, przymus) reprezentuje atak kinetyczny na istniejącą infrastrukturę
informacyjną. To tutaj znajdują się wszystkie ataki na sprzęt, jego fizyczne uszkadzanie, przecinanie linii przesyłowych czy uszkadzanie innych elementów infrastruktury informacyjnej.
Pole 8 (przymus, obliczanie) z kolei związane jest z atakami oprogramowaniem –
najczęściej, chociaż nie zawsze – złośliwym. Tutaj swoje miejsce na planszy mają proste
wirusy oraz wyrafinowane oprogramowania złośliwe, jak „rodzina Stuxnet” [Bencsáth
i in. 2012, ss. 971–985], czy coraz popularniejsze ostatnio rodziny oprogramowania typu
ransomware (ang. ransom – okup, software – oprogramowanie) [Zeltser 2012]. Tutaj także znajdują się programy do kradzieży danych, w tym kradzieży własności intelektualnej.
W warstwie poznania – pole 9 (poznanie, przymus) znajdą się zaś zagrożenia dezinformacji czy operacji psychologicznych. Dezinformacja to wprowadzanie w błąd przez podanie nieprawdziwych informacji. W ujęciu wojskowym „to rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości i dokumentów dla wprowadzenia w błąd przeciwnika co do zamiaru,
organizacji i prowadzenia operacji lub walki, a także charakteru ich działania” [Nowacki
2015, s. 303]. Ta kolumna, jak już wspomniano, koncentruje się na odbiorze informacji
przez użytkowników. Manipulowanie percepcją w erze informacji zyskało nowe narzędzia,
przede wszystkim za sprawą rozwoju mediów, w których dodatkowo odnotowano wzrost
szybkości i agresywności przekazu [Rattray 2004, s. 29]. Niektórzy eksperci, podnosząc rangę zjawiska, zwiastują nawet nadejście broni masowej manipulacji [Sokała 2014, ss. 63–64].
Działania ukazane w tym wierszu mają charakter destrukcyjny. Choć wiersz ten jest
najbardziej czytelny (również medialny, ataki odbijają się szerokim echem), działania
w nim prowadzone odznaczają się niską legitymizacją.

Izolacja
Omówione przykłady współpracy na rzecz uzyskania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni to jedno z działań mogących poprawić cyberbezpieczeństwo. Współpraca dotyczy opracowywania
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standardów połączeń i sprzętu. Dzięki niej powstaje bezpieczne oprogramowanie służące rozwojowi cyberprzestrzeni, w tym oprogramowanie stricte przeznaczone do zapewniania bezpieczeństwa, jak np. programy antywirusowe. Warunkiem koniecznym współpracy nie jest od razu
tworzenie standardów, sprzętu czy oprogramowania otwartego, jednak należy podkreślić, że ta
gałąź zyskuje zwolenników. Coraz więcej firm wspiera otwartą współpracę i coraz więcej z nich
korzysta z rozwiązań typu otwartego. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa widoczna jest także
w zamkniętych projektach i najczęściej dotyczy ona wymiany doświadczeń i informacji. W sektorze bezpieczeństwa często przeradza się ona w tzw. zdrową rywalizację, której przejawem może
być współpraca producentów oprogramowania systemowego czy antywirusowego. Szczególnie
w drugiej grupie uwypukla się wyścig o to, kto pierwszy wykryje oprogramowanie złośliwe, a dobrą praktyką jest wzajemne informowanie się o wykrytych wirusach, lukach i podatnościach.
Jednak nie zawsze współpraca jest możliwa, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie
bezpieczeństwa na poziomie podmiotów państwowych. Przykładem mogą być algorytmy kryptograficzne stosowane w transmisji danych (szyfrowanie). Istnieje szereg dostępnych komercyjnie algorytmów, jednak wiele krajów, w tym Polska, nie chce bazować na
rozwiązaniach komercyjnych pochodzących od zagranicznych producentów. Przeważa
tutaj zasada ograniczonego zaufania. W Polsce przystąpiono do opracowania rodzimych
algorytmów szyfrujących. W 2013 r. w resorcie obrony narodowej powołano Narodowe
Centrum Kryptologii (NCK), którego zadaniem miało być konsolidowanie państwowych
kompetencji w zakresie kryptografii i kryptoanalizy, w tym opracowywanie narodowych
rozwiązań kryptograficznych. Niestety wskutek sporów kompetencyjnych, w tym wewnątrz resortu, jednostka nie wypełnia na dzień dzisiejszy swoich zadań statutowych dotyczących wsparcia kryptologicznego bezpieczeństwa narodowego [Adamski 2016, s. 45].
Narodowe algorytmy szyfrujące i szyfratory narodowe mają służyć bezpieczeństwu
właśnie dzięki izolacji informacji przetwarzanej w cyberprzestrzeni. Czyli w odmienny
od współpracy sposób zapewniać bezpieczeństwo, bazując na sile zabezpieczeń niemożliwych do rozpoznania i złamania przez przeciwników.
Innym przykładem częściowej izolacji cyberprzestrzeni jest sieć TOR (ang. The Onion
Router), powstała w celu umożliwienia komunikacji z obszarów mocno kontrolowanych
przez dyktatorskie rządy, które ograniczają dostęp do zasobów Internetu. Sieć została
szybko zaadaptowana przez świat przestępczy, ze względu na zapewnianie dużej anonimowości użytkowników. Sieć TOR jest też w pewnym sensie obszarem izolowanym,
kojarzonym z ciemną stroną Internetu. I choć dostać się może do niej każdy (wystarczy
zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania), barierę stanowi strach i brak odpowiednich informacji, a także umiejętności użytkowników [por. Krauz 2017].
Do podsieci Internetu, jak się wydawało, bezpiecznej, zaliczyć można system wymiany informacji międzybankowej SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial
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Telecommunication) odpowiedzialny za pośredniczenie w transakcjach między bankami
i innymi instytucjami finansowymi. Izolacja bazowała tu na niewielkiej liczbie zaawansowanych użytkowników znających szczegóły protokołów transmisji i zabezpieczeń w niej
stosowanych. Nie wystarczyło to jednak, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Sieć została
zaatakowana w 2016 r., co doprowadziło do katastrofalnych strat [CERT 2017, s. 7].

Wnioski
Zasady panujące w grze o informację w cyberprzestrzeni są skomplikowane, a dodatkowo, za sprawą postępu technologicznego, za którym podąża rozwój sprzętu i oprogramowania, wciąż ewoluują. Podejmowane są co prawda próby usystematyzowania
gry (wprowadzane są standardy sprzętu, połączeń czy oprogramowania), proces ten jest
jednak powolny i żmudny, często też spóźniony, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. Sami oddziałujemy na kształt planszy, uczestnicząc w rozwoju cyberprzestrzeni. Na razie nie kontrolujemy tego procesu, standardy często są wtórne w stosunku
do już wytworzonych urządzeń czy napisanych programów i aplikacji.
Zastosowane w artykule ograniczenie analizy działań w cyberprzestrzeni do trzech głównych płaszczyzn działania (warstw: połączenia, obliczania i poznania) umożliwiło wyciągnięcie wniosków ogólnych, w szczególności dotyczących podstawowych scenariuszy uzyskiwania cyberbezpieczeństwa. Konstytuują się tu dwa scenariusze – współpracy i izolacji.
Wskazano wiele podmiotów, które w różny sposób poruszają się po zdefiniowanej
planszy i zajmują na niej różne pozycje. Współpraca, kooptacja i przemoc to możliwe
sposoby oddziaływania podmiotów w cyberprzestrzeni.
Współpraca przynosi wymierne pozytywne rezultaty, w szczególności dla jednostek
i małych podmiotów. Oprogramowanie typu open source coraz częściej jest wykorzystywane w firmach czy przez prywatnych użytkowników. Przyczynia się także do rozwoju oprogramowania zamkniętego, którego producenci w sytuacji konkurencji muszą
udoskonalać swoje produkty. Warto tu jednak podkreślić, że nie wykazano istotnych
różnic w kwestii bezpieczeństwa obu grup oprogramowania [por. Schryen 2009, s. 7].
Rozpowszechnienie jednego typu oprogramowania, niezależnie od tego, czy jest komercyjne, czy też otwarte, może prowadzić do powstania globalnych podatności. Ataki
wykorzystujące konkretną, niezabezpieczoną lukę mogą mieć poważne konsekwencje,
nie wykluczając strat materialnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
Na naszych oczach rozgrywa się także prawdziwa walka (wojna) o informację, w której podmioty (nie wykluczając państw) sięgają po bezpardonowe środki ataków. W dolnej części omówionej planszy (gdzie rządzi siła przymusu) wojna toczy się na wszystkich
trzech płaszczyznach (połączenia, obliczania i poznania).
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Dokąd podąża świat w XXI wieku?
Where Does the World is Heading in the 21st Century?
Abstract: The purpose of the article is to determine the possible directions of change in the
architecture of international security, which in the second decade of the 21st century is the result
of intensification and reinforcement of threats mainly from international terrorism, fallen states,
massive emigration to Europe of civilian population from regions affected by armed conflicts, as
well as irresponsible politics of countries with power aspirations. Since the end of the Cold War,
international security policy has clearly become complicated. Instead of two opposing blocks,
which kept each other in “check”, ensuring at the same time the order and stability of the international security architecture, many actors have appeared today, whose cooperation or lack of it
depends on security in the global dimension. The current wars in Syria and Ukraine are evidence
of how difficult it is currently to undertake joint actions in the context of solving crisis situations
and overcoming conflicts. At present, threats have become comprehensive and interconnected
with each other creating a very dangerous “system of connected vessels”.
Key words: security policy, global and regional security, threats, uncertainty, imperial ambitions,
security architecture

Wstęp
Świat w okresie zimnej wojny był czytelny i prosty. Od czasu jej zakończenia międzynarodowa polityka bezpieczeństwa wyraźnie się skomplikowała. Zamiast dwóch przeciwstawnych bloków, które wzajemnie trzymają się w szachu, zapewniając przy tym
ład i stabilizację architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, pojawiło się wielu
aktorów, od których współpracy, lub jej braku, zależy bezpieczeństwo w wymiarze globalnym. O tym, jak trudno jest podejmować wspólne działania w ramach rozwiązywania sytuacji kryzysowych i pokonywania konfliktów, świadczą aktualnie prowadzone
wojny w Syrii i na Ukrainie. Obecnie zagrożenia są kompleksowe i wzajemnie ze sobą
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powiązane, tworzą bardzo niebezpieczny „system naczyń połączonych”. Dynamiczne
zmiany zachodzące we współczesnym świecie i środowisku operacyjnym, polegające
między innymi na prowadzeniu konfliktów poniżej progu otwartej wojny, wojen niekonwencjonalnych czy hybrydowych, czego przykładami są aneksja Krymu przez Federację Rosyjską i wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy, stanowią wyzwania,
z którymi nie może się uporać społeczność międzynarodowa. Brak też jednoznacznych
ocen zagrożeń płynących z Federacji Rosyjskiej, dokonywanych z perspektywy strategicznej. Jednak coraz więcej faktów świadczy o jej dążeniach do odbudowy wielkomocarstwowości i ambicjach dominacji w skali globalnej. Nie mniej trudne jest przejmowanie kontroli nad zagrożeniami transnarodowego terroryzmu. Jego zwalczanie jest
obecnie jednym z niewielu wspólnych priorytetów, na które formalnie zgodziła się społeczność międzynarodowa, wymaga dużego wysiłku i poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej. Zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, przeprowadzone w 2015
i 2016 roku, wyraźnie odsłoniły zarówno mocne, jak i słabe strony działań podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Z powodu powyższych uwarunkowań Zachód jako całość, i jego poszczególne państwa, jest bardziej niż kiedykolwiek zmuszony do przejmowania odpowiedzialności za
prowadzenie spójnej polityki bezpieczeństwa, dzielenie się zadaniami, a także ścisłą wymianę informacji wywiadowczych. W społecznościach demokratycznych trwa obecnie
debata na temat równowagi pomiędzy wolnością a ograniczeniami, wynikającymi z potrzeby zapewniania bezpieczeństwa, oraz zgodności podejmowanych działań z normami etycznymi i zasadami obowiązujących norm prawnych.

Założenia ogólne
W 1994 roku niemiecki badacz pokoju, Dieter Senghaas, w książce Dokąd dryfuje świat
przedstawił sześciokąt cywilizacyjny składający się z monopolu państwa, praworządności, demokratycznej partycypacji, sprawiedliwości społecznej, konstruktywnej kultury konfliktu oraz kontroli strefy wpływów [Senghaas 1994]. Pod koniec XX wieku idealistyczna wizja nowego porządku świata głoszona przez amerykańskiego prezydenta
George’a Busha zakładała pokojowe współistnienie narodów pod warunkiem spełnienia założeń sześciokąta, wskazanych przez niemieckiego politologa. Okazało się, że
pokój jest niezwykle delikatną i kruchą materią, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się
sytuacje kryzysowe. Dzisiaj, ponad dwadzieścia lat później, teza o pokojowym współistnieniu narodów wydaje się zbyt idealistyczna. Ze świata płyną wyraźne komunikaty
mówiące o niekiedy wręcz dramatycznym regresie w każdym z wymiarów wspomnianego wcześniej sześciokąta cywilizacyjnego. Coraz mocniej zarysowują się globalne
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dysproporcje w sferze politycznej, finansowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej,
które odzwierciedlają warunki życia ludzi na ziemi. W wielu miejscach na świecie powstają złożone i wieloaspektowe konflikty, które prowadzą do globalnej konfrontacji.
Społeczność międzynarodowa nie jest w stanie przejmować kontroli nad negatywnymi zjawiskami w sferze bezpieczeństwa, które mają zasięg regionalny i globalny, jak np.
wojna na Ukrainie i w Syrii, niestabilna sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu, dążenie
Chin i Federacji Rosyjskiej do zmiany geopolitycznego porządku świata i uzurpowanie
sobie prawa do kreowania nowych stref wpływów, upadek państw w Afryce, niepowodzenia międzynarodowych interwencji militarnych, rozprzestrzenianie się zjawiska
transnarodowego terroryzmu, masowe zjawiska migracyjne, powrót do wyścigu zbrojeń, a szczególnie pozyskiwanie przez niestabilne politycznie i ekonomicznie państwa
broni masowego rażenia, kryzys lewicowych rządów w Ameryce Łacińskiej, coraz mocniejsze podziały w Unii Europejskiej oraz nieprzewidywalna polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trampa.
Skala i zakres negatywnych zjawisk w świecie stale rosną, przekraczając możliwości
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe. Nierozwiązane
problemy dnia dzisiejszego pozostają uśpione i po pewnym czasie wracają ze zdwojoną siłą, a z drugiej strony wpływają na kształtowanie się przyszłych niepewności.
W percepcji publicznej jeden problem, który nie znajduje rozwiązania, wypierany
jest przez kolejny. Pewne jest, że przedstawione powyżej problemy, a także inne, które
na razie pozostają uśpione, znajdą się w agendzie w najbliższej przyszłości. Ze względu
na ich dużą liczbę, a także kompleksowość instytucje międzynarodowe czują się przytłoczone globalnymi problemami, a Stany Zjednoczone nie chcą już samodzielnie, lub
ponosząc główny ciężar, odpowiadać za porządek na świecie, podczas gdy inni wnoszą wkład, jaki uznają za stosowny. Chociaż Europa musi wziąć większą odpowiedzialność, to jednak, zamiast zaufania do Unii Europejskiej, umacnia się trend „samopomocy”
i skłaniania Niemiec i Francji do przejęcia niewdzięcznej roli „eurohegemona”. Ten ponury scenariusz narastającej niesprawności spowodowany jest przez długoterminowe
zmiany, które nie mają charakteru liniowego, lecz obrały kurs wykładniczy (tzw. kurs na
zderzenie), dopóki nie zostaną osiągnięte punkty krytyczne. Jedną z głównych przyczyn
powyższego stanu rzeczy jest pewien paradoks – znaczna część świata nadrabia zaległości w zakresie rozwoju, jednak tempo tego rozwoju nadal pozostaje słabe w starych
krajach uprzemysłowionych. Rozwój oznacza wzrost gospodarczy, lepszą opiekę zdrowotną, a w konsekwencji wzrost liczby ludności, rosnący poziom życia i wyższy dochód
na jednego mieszkańca (przy jednocześnie narastającej nierówności dochodów i majątku wewnątrz i pomiędzy państwami). W ciągu jednego pokolenia populacja świata
podwoiła się, wzrastając do 7,5 mld – co jest unikalnym historycznym procesem, który
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ukazuje, że długoterminowa liniowość przekształciła się w krótkoterminowy wzrost wykładniczy [Mann 2012]1.
Wszystko to razem prowadzi do zwiększenia konsumpcji, zanieczyszczenia gleb, minerałów, energii, wody, a więc zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych oraz
wystąpienia zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Skutkuje to wewnętrznymi konfliktami społecznymi dotyczącymi m.in.: możliwości zatrudnienia, perspektyw życiowych, ograniczonych zasobów, dochodów emerytalnych oraz powstania nowych form
kolonializmu przejawiających się grabieniem gruntów.

Cztery modele porządku światowego
Z jednej strony rośnie oczekiwanie, że zostanie zaprowadzony światowy ład, z drugiej
brakuje zdolności do zapewnienia jego stabilizacji. Obecnie nie istnieją niestety na świecie państwa, które mogą rządzić w pełni niezależnie, w związku z czym warto wyodrębnić cztery modele radzenia sobie państw z rosnącą anarchią na świecie [Menzel 2015].
Realistycznemu myśleniu najbardziej odpowiada zasada samopomocy, w myśl
której każde państwo próbuje własnymi siłami zapewnić realizację swoich interesów
w dysfunkcjonalnym świecie. Ponieważ są do tego potrzebne: bardzo duża siła, zdolności operacyjne i zasoby gospodarcze, dotyczy to dużych i silnych państw, a nie małych i słabych – zwłaszcza że te pierwsze zawsze mogą wybrać drogę izolacjonizmu.
W tym przypadku najbardziej widocznymi przykładami są Chiny i Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej.
Z kolei idealistycznemu myśleniu odpowiada zasada współpracy państw – w oparciu o podpisane traktaty, organizacje międzynarodowe, prawo międzynarodowe i działania bazujące na wspólnych wartościach. W tym przypadku prawo zastępuje władzę,
a podział pracy – samowystarczalność, czego najlepszym przykładem na świecie była
i jest Unia Europejska.
Jeśli natomiast nie uznajemy anarchii, a główny punkt odniesienia stanowi dla nas
hierarchia państw, możemy wyróżnić model hegemoniczny i imperialny, w którym to
wielkie mocarstwa zapewniają ład i porządek na świecie. Pierwszy z wymienionych opiera
się na tzw. „dobrotliwym hegemonie” – jego najwyższej wydajności, posiadanych przez
niego zdolnościach oraz akceptacji przez inne państwa faktu, że będą podążały za nim,
ponieważ – dzięki zapewnieniu międzynarodowego dobra publicznego i posiadanej „charyzmie” w obszarze rozwoju cywilizacyjnego (soft power) – jest gwarantem światowego
1
Metafora „efektu kija hokejowego” pierwotnie była używana w odniesieniu do globalnego ocieplenia, jednak
tu także może mieć zastosowanie [Mann 2012].
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porządku. Stany Zjednoczone po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku rolę hegemona przejęły w odniesieniu do państw Zachodu, a po 1990 roku – na całym świecie.
Z kolei model imperialny panowania nad porządkiem światowym nie potrzebuje wyznawców, wykorzystuje niewolę i poddaństwo. Oczywiście zapewnia tzw. dobra klubowe dla wcześniej podporządkowanych państw, ale przede wszystkim w oparciu o ich
zasoby. Najlepszym przykładem tego rodzaju modelu był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich do czasu jego rozpadu w 1991 roku.

Porządek (nieporządek) w bipolarnym i unilateralnym
świecie
W bipolarnym (dwubiegunowym) układzie sił problem zapewnienia ładu międzynarodowego przez światowe rządy koncentruje się na tym, kto zapewnia, w jaki sposób oraz
w czyim interesie międzynarodowe dobra publiczne, takie jak bezpieczeństwo (wojskowe) oraz stabilizacja (gospodarcza). Dobra publiczne definiuje się według kryteriów
niewykluczalności i braku rywalizacji. Są one wydzielane przez wiodące państwo, które
określa zasady ich wykorzystania. Z kolei dobra (towary) prywatne mogą występować
wówczas, gdy przeciwstawne kryteria zostają spełnione, a rynek określa zasady ich wykorzystania. Jeśli nie ma rywalizacji, mówi się o wspólnych dobrach, które są dostępne
jako darmowe dary natury dla zrównoważonego wykorzystania, którego rozdział określany jest przez odpowiednie rozporządzenie. Natomiast w przypadku braku niewykluczalności mówi się o „dobrach klubowych”, których zasady wykorzystania określa statut
stowarzyszenia.
Z kolei jeśli chodzi o międzynarodowe dobra publiczne, to trzecim kryterium jest ich
nieodpłatność. Wówczas tylko hegemon lub jego „podatnik” mają prawo rozporządzalności, a pozostali występują w roli wolnych podmiotów. Międzynarodowe „dobra (towary) klubowe” mają regionalny zasięg, ponieważ są dostępne tylko dla państw należących
do pewnego kręgu interesów. Z uwagi na to, że są one wykorzystywane do finansowania
kosztów, nie są wolnymi środkami. Najtrudniejszym zadaniem jest regulacja wspólnych
dóbr (zasobów) międzynarodowych (przestrzeń powietrzna, akweny morskie, systemy
rzeczne, regiony polarne), które są zawsze zagrożone ich nadużywaniem przez przeciwstawne strony, co w konsekwencji może prowadzić do wybuchu konfliktu [Ostrom 2011].
To wyjaśnia, dlaczego międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska są tak mało skuteczne w praktyce.
W tym względzie bipolarna konstelacja – pomimo konfliktu Wschód–Zachód –gwarantowała stabilizację aż do 1990 roku. Wówczas to Stany Zjednoczone zapewniały międzynarodowe dobra publiczne, a Związek Radziecki – regionalne „dobra klubowe” dla
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państw Układu Warszawskiego i innych krajów bloku socjalistycznego, takich jak Kuba
czy Wietnam.
Gwałtowne zmiany sytuacji geopolitycznej na świecie po 1990 roku i rozpad Związku
Radzieckiego doprowadziły do sytuacji, w której USA z dnia na dzień stały się hegemonem
w skali globalnej. „Moment jednobiegunowy” przerodził się w stan [Krauthammer 1991,
ss. 22–33], a Stany Zjednoczone, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w skali globalnej2, stały się gwarantem światowego systemu finansowego (z dolarem amerykańskim jako walutą
rezerwową), zapewniając bezpieczeństwo tankowcom na trasie przemieszczenia do Zatoki
Perskiej, budując globalne systemy komunikacyjne i teleinformatyczne oraz wiele innych.
Od czasu zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku USA przyjęły na siebie
także rolę „światowego policjanta” – biorąc odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państw sprzymierzonych w ramach „wojny z terrorem”. Jednak
wraz z nadejściem administracji Obamy w 2009 roku pojawiły się oznaki, że Stany Zjednoczone nie mogą już odgrywać roli hegemona (m.in. ze względu na podwójny deficyt
budżetowy). Sytuacja ta spowodowała konieczność podziału amerykańskiego obciążenia na region Europy Zachodniej, Azji i Zatoki Perskiej. Oczywiście dla kraju wielkości
USA istnieje też alternatywa w postaci izolacjonizmu, jednak wówczas „Pancernik USA”
stałby się „Fortecą USA”, a zamiast „Ameryka jako numer jeden” nazwano by ją „Ameryka pierwsza”. Wydaje się, że hasło kandydata na prezydenta USA, Donalda Trumpa,
„Uczyńmy znów Amer ykę wielką” (ang. Make America Great Again), w świadomy lub też
nieświadomy sposób wyraża obniżenie rangi, a wręcz spadek pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej3.
Reasumując, należy stwierdzić, że żadna z przedstawionych powyżej opcji (samopomoc, współpraca, model hegemoniczny i imperialny) nie ma obecnie zastosowania
– mimo że zasada samopomocy wydaje się bardziej atrakcyjna, biorąc pod uwagę narastający w wielu krajach populizm.

Dzięki posiadanym na całym świecie bazom wojskowym.
Slogan Make America Great Again został utworzony w 1979 roku w czasie, gdy Stany Zjednoczone cierpiały od
dłuższego czasu na skutek stagflacji, będącej konsekwencją kryzysu naftowego. Fraza Let’s Make America Great
Again pojawiła się na przypinkach i plakatach w trakcie kampanii prezydenckiej Ronalda Reagana w roku 1980.
Przed kampanią wyborczą Donalda Trumpa, trwającą od roku 2015, slogan ten był kojarzony wyłącznie z całą
prezydenturą Ronalda Reagana w latach 1981–1989. Po tym jak Ronald Reagan opuścił urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, slogan został użyty przez Donalda Trumpa.
2
3
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Porządek (nieporządek) multipolarny
Ponieważ Stany Zjednoczone wykazują obecnie tendencje izolacjonistyczne, jak miało
to miejsce przed I wojną światową i ponownie w okresie międzywojennym, warto zastanowić się, kto mógłby przejąć rolę USA samodzielnie lub chociaż udzielić im wsparcia.
Chiny, których PKB do 2030/2035 roku przewyższy PKB amerykańskie, są pierwszym
kandydatem do podziału obciążenia za porządek światowy. Jednak w przeciwieństwie do
Japonii, która w latach 80. ubiegłego wieku była uważana za ekonomicznego pretendenta, Chiny nie chcą być „młodszym partnerem” USA. Nieprzerwanie, tradycyjnie postrzegają
siebie jako „kraj środka”. W związku z tym odmawiają podziału obowiązków we wszystkich
dziedzinach, które nie leżą w interesie Chin – zwłaszcza że USA nie są gotowe do dzielenia się
rolą hegemona. Działania Chin koncentrują się na Azji Środkowej („Nowy Jedwabny Szlak”),
asymetrycznym handlu z Rosją (gotowe towary za surowce naturalne), Afryce Wschodniej
(zdobywanie ziemi za dostawy żywności), Morzu Czerwonym i Zatoce Perskiej, by zapewnić
sobie dostawy ropy naftowej. W tym celu Chiny inwestują w sektory towarowe wielu krajów,
utrzymując dobre stosunki z tzw. państwami zbójeckimi, które znajdują się pod presją i naciskiem Zachodu. Ponadto Chiny są i będą aktywne w organizacjach międzynarodowych bez
udziału USA, takich jak: BRICS, Bank Rozwoju, Szanghajska Organizacja Współpracy, Eurazjatycka Unia Gospodarcza, projekt „Jedwabny Szlak”. Poza tym w przypadku Floty Pacyfiku
Chiny napędzają zbrojenia, które nie są potrzebne do obrony narodowej, lecz do zabezpieczenia szlaków morskich do akwenu Oceanu Indyjskiego.
Chiński model rozwijającego się państwa, łączący wzrost z autorytarnym systemem politycznym, emanuje szczególnym rodzajem tzw. miękkiej siły (soft power), która dla azjatyckich i afrykańskich despotów jest atrakcyjną alternatywą wobec zachodniego modelu, w znaczeniu przedstawionego wcześniej cywilizacyjnego sześciokąta.
Teoretycznie Chiny są gotowe dostarczać „dobra klubowe” państwom, które znajdują
się w obszarze ich zainteresowania, ale twierdzą przy tym, że kraj dalej się rozwija.
Podkreślenia wymaga, że kraj ten w skali globalnej postrzega siebie nieprzerwanie
jako „wolnego gracza” utrzymującego ścisłą wymianę handlową z USA. Dla Europy
– borykającej się z kryzysami rozciągającymi się od Ukrainy przez Kaukaz aż do Bliskiego Wschodu – oznacza to, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych słabnie, a Chiny
pozostają pasywne.
Z Federacją Rosyjską jest natomiast całkowicie inaczej. Po przezwyciężeniu kryzysu
„ery transformacyjnej” Jelcyna, praktycznie od czasów drugiej kadencji prezydentury Putina realizowana jest rewizjonistyczna polityka, której cel stanowi odzyskanie dawnych sowieckich wpływów. Od wielu już lat jest to „rdzeń putinizmu”. Dla osiągnięcia celów strategicznych Kreml w zschynchronizowany sposób wykorzystuje z powodzeniem instrumenty
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polityczne4, ekonomiczne5 i militarne6. Szczególnie międzynarodowe zaangażowanie Rosji w Syrii nie jest rozumiane jako dzielenie się ciężarem z USA, lecz jako próba zmniejszenia
zasięgu amerykańskiej hegemonii. Pod tym względem rosyjski rewizjonizm ma szczególnie antyamerykański wymiar. W Syrii priorytetowym celem nie jest walka z tzw. państwem
islamskim, lecz wspieranie reżimu Assada – w celu utrzymania reszty państwa arabskiego
na wybrzeżu pod kontrolą i przy gwarancjach Rosji, mając bazę marynarki wojennej w basenie Morza Śródziemnego (podobnie jak na Krymie). Będzie tam stacjonowała rosyjska
Flota Kaspijska, a nie Czarnomorska, ze względu na możliwość przegrupowania drogą powietrzną przez Iran i Irak. Z kolei Stany Zjednoczone zostały skonfrontowane z paradoksalną sytuacją, gdyż z jednej strony muszą wspierać Kurdów w walce przeciwko tzw. państwu
islamskiemu, a z drugiej – współpracować z Turcją, chociaż Turcy i Kurdowie walczą ze
sobą na wielu frontach.

Główne kierunki rozwoju
W ten sposób Federacja Rosyjska zaostrza i jeszcze bardziej pogłębia skomplikowane
konflikty, które pierwotnie miały odrębne korzenie. Przede wszystkim jednak trzy nadrzędne wydarzenia rozwijają się i zbiegają w bardzo niebezpieczny sposób.
Pierwszym z nich jest religijny zarzut konfliktu7, który wynika ze starej schizmy islamu
między sunnitami a szyitami. Ujawnił się on i współcześnie wzmocnił w hegemonicznym
konflikcie pomiędzy Arabią Saudyjska a państwami Zatoki Perskiej i Iranem. Obecnie we
wszystkich państwach arabskich, które są religijnie podzielone, Iran wspiera szyitów, arabskie państwa naftowe interweniują finansowo po stronie sunnickiej poprzez dostawy broni oraz, jak w przypadku Jemenu – militarnie. Z drugiej strony liczne konflikty są „stylizowane” na walkę pomiędzy chrześcijaństwem a islamem, np. dla bojowników tzw. Państwa
Islamskiego Amerykanie i Europejczycy są po prostu „krzyżowcami”. W takim ujęciu łączy
się religijna wrogość z wielowiekową tradycją. Zarówno konflikty wewnętrzne, np. w Nigerii, jak i globalny islamistyczny terroryzm spotykają się z takimi religijnymi oskarżeniami.
Drugą zmianą, która odgrywa bardzo ważną rolę w obecnym „pakiecie kryzysowym”,
jest rosnąca niezwyciężalność w skali światowej, wynikająca z upadku wielu państw postkolonialnych, które bardzo często tylko na papierze lub w stolicach swoich krajów wiedziały, jak wykorzystywać symbolikę państwową bez dostarczania dóbr publicznych swoim
Konfrontacja w Organizacji Narodowców Zjednoczonych i blokowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Warunkowane eksportem gazu i przebiegiem tras rurociągów i gazociągów.
6
Ukraina i Syria.
7
Zjawisko, które w znaczny sposób dotyczy tylko monoteistycznych religii mających absolutne roszczenia do
prawdy.
4
5
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obywatelom. W tym przypadku konflikt Wschód–Zachód wywierał stabilizujący wpływ,
ponieważ obie strony wspierały swoich „klientów” bronią, instruktorami, pomocą rozwojową i finansową, a tym samym priorytetową orientacją emerytalną, która sprzeciwiała
się rozwojowi zgodnie z modelem zachodnim. Po 1990 roku pomoc sowiecka dla państw
bloku wschodniego drastycznie spadła, a pomoc zachodnia dla własnych sojuszników została zredukowana lub też narzucona z politycznymi wymogami. Wówczas w tę próżnię
wkroczyły Chiny, a Rosja może obecnie pójść w ich ślady, z powodu ignorowania i łamania
praw człowieka.
Po trzecie – mamy obecnie do czynienia z transformacją terroryzmu do postaci quasipaństwowego gracza. Al-kaida była prototypem globalnie operującej sieci, która potrzebowała bezpiecznych kryjówek i ośrodków treningowych (baz szkoleniowych). Nowe pokolenie, przede wszystkim zaś ISIS, buduje struktury państwowe, w których aktorzy mają
monopol na władzę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlatego też nie tylko Zachód, ale
i cały świat powinien zmierzyć się z tym radykalnie alternatywnym modelem społecznym.
Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że obecnie terroryzm staje się atrakcyjny dla
osób wykluczonych, bez perspektyw na życie. Ponieważ negocjacje z takimi organizacjami jak ISIS są wykluczone, a USA po doświadczeniach w Afganistanie i Iraku rezygnuje
z użycia wojsk lądowych, pozostaje tylko wojna z użyciem środków bezzałogowych, a na
koniec wsparcie autorytarnych reżimów w krajach, którym zagraża terroryzm.

Zakończenie
Z przedstawionych w artykule rozważań wynika, że rozliczne kryzysy doprowadziły do
urzeczywistnienia się scenariusza, który w latach 70. ubiegłego wieku przedstawił socjolog
i ekonomista Albert O. Hirschman w książce pt. Wyjście, głos i lojalność (ang. Exit, Voice and
Loyality) [Hirschman 1974]. Po długich okresach bierności autorytarnych systemów, niepowodzeniach państw oraz próbach przeciwstawienia się temu przez niektóre społeczeństwa (Arabska Wiosna) wielu ludzi w obliczu braku perspektyw i wojny zostanie zmuszonych do wyboru emigracji. Gwałtowny wzrost liczby ludności w ciągu ostatnich 30–40 lat
w niektórych miejscach osiągnął punkt krytyczny, powodując implozję systemów społecznych i politycznych. Opcja wyjścia stała się ogólną konsekwencją wielu punktów zapalnych
na świecie bez względu na to, jakie są tego przyczyny. W najbliższej przyszłości nie należy
się spodziewać kolejnych pasm kryzysów. Będzie raczej istniało zagrożenie destabilizacją
wciąż jeszcze stabilnych wysp, a region kryzysowy będzie wykraczał poza Saharę.
Ze względu na fakt, że Stany Zjednoczone cały czas się wahają, Chiny pozostają bierne,
a Federacja Rosyjska kontynuuje swoją rewizjonistyczną politykę, to właśnie Europa będzie zmuszona w większym niż dotychczas stopniu do działania w celu ochrony własnych
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interesów i zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności na swoich obrzeżach. Jednak obecnie pole manewru Unii Europejskiej i jej zdolność do efektywnego działania zostały w bardzo dużym stopniu ograniczone przez kryzys w jej państwach członkowskich. Wydaje się, że
w ostatnim czasie UE nie jest już systemem integracji, który przynosi korzyści i chroni, lecz
systemem przyczyniającym się do powstania uczucia niepewności (także w zakresie bezpieczeństwa). Unia Europejska jest zagrożona i traci swoją skuteczność działania, i co gorsze, jest
dyskredytowana i przedstawiana przez niektóre państwa jako niedemokratyczna instytucja,
co podważa jej legitymizację. Ten trend, będący wynikiem radykalnego upolitycznienia społecznego, staje się coraz bardziej widoczny zarówno w niektórych częściach społeczeństw,
jak i rządach państw członkowskich UE. W ostatnim czasie uwidocznił to problem migracji oraz uchodźstwa, który najbardziej politycznie spolaryzował i zmobilizował populację
wielu krajów Unii Europejskiej oraz doprowadził do licznych sporów pomiędzy państwami
członkowskimi. Populizm, służący upraszczaniu i agresywnemu kwestionowaniu ustalonego porządku, wraz ze zjawiskiem upolitycznienia i polaryzacji, stanowi czynnik eskalujący.
W związku z powyższym skuteczna ogólnoeuropejska strategia sprostania wyzwaniom,
a w szczególności rosnącemu ruchowi uchodźstwa wydaje się raczej mało prawdopodobna
ze względu na liczbę istniejących problemów. Zwłaszcza że projekt „Unia Europejska” jako
całość jest dzisiaj w kryzysie, który jeszcze zaledwie kilka lat temu był niewyobrażalny. Polityczny cel w zakresie zwalczania przyczyn uchodźstwa może zostać osiągnięty wyłącznie
w perspektywie długoterminowej. Dlatego też w krótkim okresie czasu możliwe są dwa
scenariusze. Pierwszy – w którym Europa powróci do zasady „samopomocy” i stosowania
przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej modelu węgierskiego, co oznaczałoby
uprzywilejowanie własnych interesów, a w konsekwencji prowadziłoby do zaostrzenia kry
zysu w Europie. Drugi scenariusz – zakładający hegemoniczne rozwiązanie, w którym Niemcy
i Francja będą zmuszone odgrywać wiodącą rolę i iść naprzód. W „dobroczynnym wariancie”
oznaczałoby to, że Niemcy i Francja pokryją większą część kosztów personelu europejskiej
agencji ochrony granic FRONTEX, operacji morskiej w akwenie Morza Śródziemnego, budowy pierwszych obozów dla uchodźców w Grecji, Hiszpanii i Włoszech, a także płatności dla
Turcji, Egiptu czy też Jordanii – tak, by uchodźcy pozostali w obozach.
W złym wariancie Niemcy i Francja koncentrowałyby się na kontroli i ochronie własnych
granic, zmniejszaniu własnej atrakcyjności poprzez ograniczanie świadczeń socjalnych,
przyśpieszaniu procedur azylowych oraz zintensyfikowaniu repatriacji. Oznaczałoby to
również, że istniałoby tylko niemieckie i francuskie, a nie europejskie prawo emigracyjne.
Jednak to, który scenariusz będzie faktycznie realizowany i jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej zależy wyłącznie od niej samej, a przede wszystkim zaś od „przebudzenia się”
niektórych jej państw członkowskich. UE ma szansę na poradzenie sobie z wielowymiarową utratą legitymacji i reputacji poprzez połączenie wysiłków i konsolidację. Z jednej strony
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jest wielu takich, którzy w obliczu niespotykanego wcześniej rozmiaru połączonych ze sobą
zagrożeń bezpieczeństwa nawołują do „elastycznej UE w luźnej rodzinie państw”, nie mają
spójnego programu odbudowy Unii Europejskiej. Z kolei inni, którzy szukają „małej i elastycznej UE”, nie mają pojęcia, jak utrzymać jej jedność. Unia Europejska zredukowana do
jednolitego rynku nie ograniczyłaby populizmu w państwach członkowskich w większym
stopniu niż w rdzennej Europie. Niemniej jednak istnieje potrzeba merytorycznej i rzeczowej dyskusji nad politycznymi filarami spójnej UE.
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Musimy zatem przenieść walkę na terytorium wroga,
aby spalić dłonie podkładające ogień w naszych krajach.
Frontem walki uczynić w tym celu cały świat […].
By się zatem dostosować do tej nowej rzeczywistości,
musimy się przygotować na walkę,
która nie ograniczy się do pojedynczego regionu,
walkę, która obejmie wewnętrznych wrogów
– odszczepieńców i zewnętrznego wroga
w postaci żydowsko-krzyżowego przymierza.
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Czy Polsce zagraża fundamentalizm islamski?
Is Poland Threatened by Islamic Fundamentalism?
Abstract: The main scientific problem is contained in the question: What are the threats to
the security of Poland caused by Islamic fundamentalists? The answer was given through
three complementary issues:
1) presentation of mechanisms creating terrorist attitudes, inspired by religion,
2) presentation of the sources and types of Islamic fundamentalism threats for the security of Poland,
3) a set of recommendations how to counter Islamic fundamentalism.
This is a review article. Its aim is a multidimensional analysis of threats inspired by Islamic fundamentalism. An attempt was made to explain why Islamic fundamentalism favors terrorism.
Key words: security, threats, Islamic fundamentalism, religion, terrorism

Wstęp
Istotnym tematem, który aktualnie zyskał na znaczeniu i przebił się do narracji o bezpieczeństwie Polski, jest fundamentalizm islamski, w tym przede wszystkim jego destrukcyjny

Jan Zych

wpływ oraz inspiracja do przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Główny problem
naukowy poruszany w artykule zawarto w pytaniu: czy, a jeśli tak, to jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski powoduje fundamentalizm islamski?
Odpowiedzi udzielono, przedstawiając trzy komplementarne względem siebie zagadnienia:
1) mechanizmy kreujące postawy terrorystyczne inspirowane islamem (aspekt religijny);
2) źródła i rodzaje zagrożeń, jakie fundamentalizm islamski powoduje dla bezpieczeństwa Polski (aspekt kulturowy);
3) zbiór rekomendacji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wywoływanym
przez fundamentalistów islamskich (aspekt edukacyjny).
Zidentyfikowanie, w jaki sposób fundamentalizm islamski może zagrażać bezpieczeństwu Polski, jest szczególnie trudne, ponieważ realizowane badania w tej domenie są raczej
retrospektywne i niejawne. Analitycy posiadający certyfikat bezpieczeństwa osobowego
o klauzuli, odpowiednio: zastrzeżone, poufne, tajne lub ściśle tajne, analizują w zdecydowanej większości dane ze zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości, niż działają prospektywnie, antycypując stany przyszłe, o dużym stopniu prawdopodobieństwa. Dodatkową trudnością jest to, że w analizach statystycznych tego typu zdarzenia wymykają się na obrzeża
krzywej Gaussa. Wydaje się to zrozumiałe, gdyż zazwyczaj celowe działania destruktorów/
terrorystów mają charakter jednostkowy, specyficzny lub unikatowy, przez co nie poddają
się mechanizmom wnioskowania przez analogię (która jest zresztą zawodnym sposobem
wnioskowania). Prowadzenie badań na prawdziwych obiektach i z ludźmi byłoby sprzeczne z prawem, zbyt niebezpieczne, nadmiernie kosztowne i nieracjonalne. Toteż badania
koncentrują się na zrozumieniu istoty konstytuowania się postawy fundamentalisty islamskiego w perspektywach: historycznej, religijnej, kulturowej, psychologicznej, procesów
globalizacji i dostępności nowych technologii. Nie ma prostych i oczywistych odpowiedzi
na pytania dotyczące zagrożeń dla Polski, zagrożeń, które mimo że się do tej pory nie ziściły, przez odpowiedzialne zespoły analityków muszą być i są brane pod uwagę.
Po wprowadzeniu w sytuację problemową (prezentację najistotniejszych faktów
historycznych dotyczących kształtowania się fundamentalizmu islamskiego) przejdźmy do badań, które opierały się przede wszystkim na analizowaniu treści dokumentów
[Apanowicz 2002, s. 89] z wykorzystaniem analizy przyczynowo-skutkowej, zorientowanej na prognozowanie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski.
Problem fundamentalizmu islamskiego zagrażającemu Polsce należy rozpatrywać w kontekście współczesnego środowiska międzynarodowego, które staje się coraz bardziej niestabilne, niepewne i nieprzewidywalne [Pietraś, Olchowski 2011, s. 10],
a „błędnie wyznawana” religia islamu stanowi jeden z głównych czynników sprawczych
288

Czy Polsce zagraża fundamentalizm islamski?

działań destrukcyjnych. W pracy Globalizacja polityki światowej czytamy, że współczesne
stosunki międzynarodowe w dobie narastającej globalizacji cechuje stosowanie przemocy. Aktualnie największe zagrożenia w tym obszarze wiążą się z fundamentalizmem
islamskim. Dostrzega się także przesłanki dla zagrożenia bezpieczeństwa Polski wynikające z migracji wyznawców islamu do Europy. Polska jest postrzegana jako kraj tranzytowy, w którym zamach terrorystyczny (np. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie czy Łodzi)
może być łatwiejszy do zorganizowania i przeprowadzenia niż w Brukseli, Madrycie,
Berlinie czy Paryżu. W dobie mediów społecznościowych i telewizji on-line każde tego
typu zdarzenie będzie nagłośnione, czego świadomi są destruktorzy. Zamach na terenie Polski może być logistycznie łatwiejszy i tańszy do wykonania, zaś efekt w mediach
goniących za sensacją, w myśl hasła: bad news is good news, good news is no news, and no
news is bad news, będzie porównywalny.
Globalizacja, mająca wpływ na upowszechnianie skrajnych odłamów islamu, jest
podstawowym zjawiskiem determinującym międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa tej części Europy, do której przynależy Polska. Rozumienie, jak religia może determinować zachowania swoich wyznawców, stanowi kontekst problemów strategicznych
nie tylko Europy, ale całego współczesnego świata. W zjawisku globalizacji, którego kołem zamachowym jest religia, R. Kuźniar wyodrębnia dwie główne, równoległe tendencje, wzajemnie na siebie oddziałujące. Tendencja pierwsza obejmuje kompleks zjawisk
i czynników związanych z niestabilnością na tle religijnym, kulturowym czy ekonomicznym. Tendencja druga wiąże się ze wzrostem potencjału militarnego państw z hegemonicznymi aspiracjami. Rozważania dotyczące bezpieczeństwa Polski Kuźniar konstatuje
następująco: „każda próba zwięzłej analizy i prezentacji międzynarodowego środowiska
bezpieczeństwa Polski wczesnej fazy epoki globalizacji będzie selektywna i arbitralna,
a w rezultacie dyskusyjna […]. Poważna próba rozumienia związków zachodzących między religią, polityką a siłą zbrojną wprzęgniętą w realizację celów tej pierwszej, z pozycji
analityka musi nieuchronnie prowadzić do clausewitzowskiej konstatacji, iż podobnie
jak wojna, ta relacja «rozbiega się we wszystkich kierunkach, nie ma granic…». […] Niestety, religia jest spoiwem, wokół którego integrują się fundamentaliści islamscy” [Kuźniar 2006, ss. 275, 354].
Przez ostatnie dwie dekady liczba krwawych zamachów inspirowanych religią znacząco wzrosła w stosunku do zamachów, które były podyktowane innymi względami,
np. ideologią polityczną, rywalizacją gospodarczą czy dostępem do rzadkich zasobów
ziemi (rysunek 1).
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Rysunek 1. Kalendarium zamachów terrorystycznych inspirowanych religią
w ostatnich dwóch dekadach

Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując problem zamachów terrorystycznych o podłożu religijnym w perspektywie globalnej, można wyraźnie zauważyć pierwszoplanową rolę terroryzmu fundamentalistów religijnych. Ten trend szczególnie uwidocznił się wraz z początkiem wojny
w Syrii. Do chwili obecnej, tj. do maja 2018 r., konflikt ten pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar
śmiertelnych i zmusił miliony ludzi do emigracji do Europy, która postrzegana jest przez
rzesze imigrantów jako ziemia obiecana i kraina dobrobytu. Tym masowym migracjom
towarzyszy transfer religii, kultury, mentalności, modelu stosunku do pracy oraz wielu
kanonów zachowań, trudnych do zaakceptowania w demokracji i kulturze europejskiej.
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Wspomnianym lokalnym turbulencjom od lat towarzyszą walki, rywalizacje i konflikty o podłożu religijnym. W Europie rzesze imigrantów mogą zaspokoić podstawowe potrzeby egzystencjalne, mają natomiast ogromne trudności związane z asymilacją
w nowym środowisku społeczno-kulturowym. Imigranci narzucają nowym społecznościom, do których przybyli, błędnie intepretowane zasady własnej religii, własne systemy
wartości, wywiedzione z traktowanych selektywnie kanonów religijnych, które często
są karykaturą istoty islamu i stoją w sprzeczności z zastanym europejskim porządkiem
prawnym i kulturowym.
To zagubienie „nowych” mieszkańców Europy, frustracje, niezadowolenie, względnie niski poziom intelektualny i ograniczenia mentalne wykorzystują ekstremiści religijni, którzy z cynizmem tłumaczą swoją działalność terrorystyczną przypuszczeniem,
jakoby Allach pragnął ofiar wrogów islamu, przez co kolejne grupy wyznawców islamu
inspirowane są do walki z niewiernymi (mieszkańcami Europy) [Schbley 2004, s. 223].
Jak zatem w tym kontekście postrzegać zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego
Polski? Czy Polsce zagraża fundamentalizm islamski, a jeśli tak, to jak skutecznie przeciwstawić się temu zjawisku? Jakie działania zaradcze podjąć, aby niebezpieczeństwo
w porę zidentyfikować oraz umiejętnie zredukować do wartości pomijalnie małych?
Polska aktualnie boryka się z wieloma problemami, które bez wątpienia stanowią
źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Należą do nich: odradzanie się ruchów skrajnie narodowych, niska kultura prawna, przejawiająca się zbyt liberalnym
stosunkiem do kwestii nieprzestrzegania ładu prawnego, wymykający się spod kontroli
przepływ imigrantów w granicach Unii Europejskiej (UE), bieda w mikroregionach o wysokim stopniu bezrobocia, wieloletnie zaniedbania dotyczące budowania bezpiecznej
infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i technicznej, wciąż niedostatecznie rozwinięty monitoring wizyjny. Do tego dochodzą nowe zjawiska ze sfery cyber, takie jak: blockchain, działania hybrydowe czy wojny informacyjne [Zych 2017a, ss. 224–242].
Dostrzegając różnego rodzaju niepokoje, których katalog jest w zasadzie nieograniczony, nie możemy zapominać o problemie zagrożenia terrorystycznego związanego
z ekstremizmem islamskim, któremu należy nadać właściwą rangę, a w każdym razie
należy zrozumieć mechanizmy powstawania tego niebezpiecznego dla bezpieczeństwa
publicznego zjawiska. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostaną rozważania na temat fundamentalistów islamskich oraz ich motywacji do działań terrorystycznych inspirowanych religią.
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Zagrożenia bezpieczeństwa ze strony fundamentalistów
islamskich
Fundamentalizm religijny zakłada powrót do źródeł wiary i religijną odnowę życia politycznego i społecznego [Kobzarska-Bar 2014, s. 167]. Fundamentaliści islamscy „postulują ścisłe przestrzeganie prawa muzułmańskiego i ochronę tożsamości kulturowej przed
obcymi wpływami, a tym samym pragną powrotu do «fundamentów» islamu i umocnienia jego cywilizacji poprzez aktywność polityczną, kaznodziejstwo lub metody terrorystyczne” [Grabowski 2013, s. 19].
Fundamentalizm poprzez upolitycznienie religii dąży do ustanowienia władzy Boga,
która powinna zastąpić współczesny, dominujący w Europie zsekularyzowany porządek
administracyjny, prawny i kulturowy. Warte zacytowania wydaje się stanowisko J. Daneckiego, który uważa, że „immanentną cechą każdego ruchu fundamentalistycznego jest
antyzachodnia postawa, duma z własnej przeszłości, upolitycznienie religii i podejmowanie dążeń mających na celu przejęcie władzy” [Danecki 2003, s. 123].
Nie można też wykluczyć przypadków, kiedy fundamentalizm islamski stanowi reakcję obronną na zagrożenie muzułmańskiej tożsamości – reakcję wywołaną ekspansją
biznesowo-kulturową Zachodu. Ekstremiści religijni odbierają wszelkie wartości zsekularyzowanego Zachodu jako źródło potencjalnego zagrożenia dla muzułmańskiego
stylu życia. Kwestionowanie władzy Allacha nad światem czy popularyzacja konsumpcjonizmu przez muzułmanów traktowane są jako przejaw pychy i arogancji [Deeb 1992,
s. 55]. Świat Europy Zachodniej i Środkowej jawi się fundamentalistom islamskim jako
świat moralnego upadku i dekadencji. Jest to świat skazany na zniszczenie, na którego
zgliszczach należy zbudować nowy świetlany ład – oczywiście ład made in islam.
Fundamentaliści islamscy kwestionują zachodnie normy, standardy, modele życia, demokrację, ustrój, normy prawne, łącząc je z terminem dżahilijja (odnoszącym się do okresu
niewiary i ignorancji, jaki miał miejsce w Arabii przed narodzinami Mahometa). Jak zauważa R. Borkowski: „Ideologia fundamentalizmu islamskiego zawiera silny ładunek protestu
społecznego i niesie sfrustrowanym nadzieję na lepszą przyszłość. Hasła walki z korupcją,
idea sprawiedliwości społecznej, postulat stosowania wysokich standardów moralnych
oraz żądania wobec świata szacunku dla islamu są akceptowane przez wielu muzułmanów, jako ideologia nadająca poczucie wspólnoty i sensu życia” [Borkowski 2006, s. 155].
Jak pisze S. Huntington, współcześnie Zachód i świat islamu są w pewnym sensie
skazane na zderzenie cywilizacji [Huntington 2006]. Cywilizacja Zachodu, do której Polska aspiruje, jest przez fundamentalistów islamskich postrzegana jako cywilizacja świecka, w której nastąpił rozkład religijnych, najbardziej wartościowych form współżycia.
Fundamentaliści, odrzucając ideę rozdziału polityki od religii, w zasadzie jawnie wyznają
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totalitaryzm, opierając się na założeniu, że ich reżim ma prawo ingerować we wszystkie
dziedziny życia obywateli i sprawować nad nimi kontrolę, za pomocą wszelkich możliwych środków oddziaływania.
Radykalni fundamentaliści zakładają, że terroryzm jest bronią słabszych wobec silniejszego, aktualnie – systemu zachodniego. Można dostrzec symptomy konwergencji
fundamentalizmu i terroryzmu. Nawet jeśli ideologii fundamentalizmu nie cechuje ekstremizm działania, typowy dla terroryzmu, to terroryzm może czerpać inspirację z fundamentalizmu.
Racjonalizacja świata i zanik roli religii w życiu człowieka generują aktywność szeregowych wyznawców Allacha, tęskniących za powrotem do dominującej roli religii. Owa
walka, postrzegana w kategoriach religijnych, jest konfrontacją dobra ze złem, odbieraną przez radykalnych fundamentalistów jako walka o przetrwanie ich tożsamości, religii
nadającej sens życiu. Rewolucja irańska i radziecka interwencja w Afganistanie stanowiły
punkty kulminacyjne w rozwoju tego rodzaju fundamentalizmu.
Problem kreowania postaw ekstremistycznych jest niezmiernie złożony i wielowątkowy. Wspomniana wcześniej rewolucja w Iranie czy wojna w Afganistanie to dwa przykłady ukazujące proces kreowania postaw terrorysty inspirowanych religią.

Poczucie bezpieczeństwa zagrożone terroryzmem
o podłożu religijnym
Terroryzm, którego inspiracją jest błędnie pojmowana i wyznawana religia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski (chodzi tu w szczególności o fundamentalizm islamski). Fundamentaliści wzywają do zmiany obecnej sytuacji, zwrócenia uwagi na wymagające rozwiązania problemy czy niesprawiedliwość społeczną (pojmowaną zgodnie z ich
optyką). Cele fundamentalistów islamskich mogą być osiągane przy użyciu aktów terroru, odpowiednio nagłośnionych dla opinii publicznej. Poprzez te działania, na zasadzie
sprzężenia zwrotnego, wywierają oni nacisk na rządy, aby podejmowały decyzje zgodnie
z ich oczekiwaniami. Co do zasady społeczności ludzkie unikają stanów niestabilnych,
a tam, gdzie jest to możliwe, ustępują, idąc na różnego rodzaju kompromisy.
Margaret Thatcher nieprzypadkowo powiedziała, że środki masowego przekazu stanowią „tlen dla terrorystów” [Stohl 2008, s. 7]. Kultura Zachodu bazuje obecnie na szerzeniu szoku i przerażenia, z kolei rosnąca konkurencyjność na scenie medialnej oraz nowoczesny system nieprzerwanego publikowania komunikatów wymagają bezustannej
pogoni za sensacją i poszukiwania spektakularnych zdarzeń, a takimi są bez wątpienia
akty terrorystyczne. Niestety, dla współczesnych mediów oglądalność/poczytność jest
nadal głównym kryterium skuteczności dziennikarskiej, a hasło bad news is good news
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wciąż pozostaje aktualne. Możliwości wykorzystania współczesnych mass mediów, w tym
mediów społecznościowych, pozwalają potwierdzić tezę, że stanowią one propagandowy
tlen dla terrorystów. Powszechna dostępność telewizji i Internetu daje terrorystom szansę
dystrybucji własnego przekazu, usprawiedliwiania, a nawet gloryfikowania aktów terroru
[Duda 2002, s. 79]. Podobne incydenty i zjawiska mogą ulec zwielokrotnieniu i, co gorsza,
skłonić terrorystów do stosowania coraz brutalniejszych metod działania, co prowadzi do
eskalacji zagrożenia terroryzmem. Nieustanne epatowanie tą problematyką przez media
może też wywołać powszechną psychozę przed nieokreślonym wrogiem. Rodzi się wówczas „fałszywe poczucie braku bezpieczeństwa” (ang. false sense of insecurity) [Borkowski
2006, s. 261], ale prawdą jest też – parafrazując Becka, Brzezińskiego, Sienkiewicza, Kuźniara i wielu innych – że współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem ryzyka, zaś fundamentalizm islamski jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski.

Źle pojmowana religia kanwą kształtowania postaw
fundamentalistycznych
Warto mieć na względzie tezę, że w działalności naukowej, zorientowanej na wspomaganie służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe lub szerzej: bezpieczeństwo Polski, właściwe jest rozumowanie w kategoriach wysoce prawdopodobnych scenariuszy
przyszłości (również tych negatywnych i niepożądanych). Analitycy antycypujący stany
przyszłe pozostawiają na tych scenariuszach swoisty odcisk palca, będący odzwierciedleniem profilu wykształcenia, nabytych doświadczeń, dostępu do informacji źródłowych,
poziomu erudycyjnego oraz wysoce specjalistycznej wiedzy niezbędnej do dostrzegania
nawet subtelnych przesłanek ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Jest to
szczególnie istotne w naukach społecznych, w tym naukach o bezpieczeństwie i obronności, które coraz śmielej implementują interdyscyplinaryzm. W procesie interpretacji
zjawisk społecznych o niezwykle złożonym charakterze punkt widzenia/baza kompetencyjna analityka/badacza – w bardzo głębokim rozumieniu tego pojęcia – odgrywa
i będzie odgrywać zasadniczą rolę, nawet jeśli pojawią się inne koncepcje, a nawet teorie
o charakterze uniwersalnym (nie dedykowane konkretnej dyscyplinie naukowej).
Warto zaadaptować do problematyki bezpieczeństwa myśl J. Kozieleckiego – w procesie poznania naukowego zbyt pobieżne lub zbyt płytkie, zbyt wczesne lub zbyt późne
kończenie czynności eksploracyjnych zmniejsza skuteczność działania [Kozielecki 1998,
ss. 183–184]. Osadzenie w konkretnym kontekście dociekań (np. cyklicznych raportów dla
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy wsparcia procesu decyzyjnego wybranej komórki zarządzania kryzysowego) pozwala zaakcentować szczególnie ważną kwestię, mianowicie łączenie teorii i wyników działań empirycznych za pomocą scenariuszy przyszłości.
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Terroryzm religijny, w tym fundamentalizm islamski, nie jest odkryciem współczesności,
lecz nieprzerwanie daje o sobie znać z różnym natężeniem i intensywnością. Pod koniec XX
w. osiągnął swoje apogeum, a w pierwszych dekadach XXI w. przybrał bardziej wyrafinowane formy. Był i w dalszym ciągu jest techniką zaadaptowaną na potrzeby „słabszych” wobec
„silniejszych” – fundamentaliści islamscy notorycznie działają z pozycji słabszego, gdyż nie są
zdolni konfrontować się z przeciwnikiem na równorzędnych dla obydwu stron warunkach. Terroryzm o podłożu religijnym nigdy nie pojawiał się spontanicznie, zawsze był wyrazem narastającej przez lata frustracji społeczeństwa. W praktyce fundamentaliści islamscy, chcąc podjąć
konkretne działania przeciw bezpieczeństwu Polski, mogą wykorzystać terroryzm, ponieważ:
–– jest stosunkowo łatwy do zastosowania;
–– stanowi względnie prosty sposób na zwrócenie uwagi opinii publicznej;
–– Polska jest sojusznikiem znienawidzonych Stanów Zjednoczonych oraz członkiem NATO;
–– Polska jest częścią świata kojarzonego z kulturą zachodnią;
–– udany atak terrorystyczny, spektakularne okrucieństwo terrorystów i jego następstwa ilustrują zazwyczaj niezdolność operacyjną danego rządu do rządzenia, co
wzmocniłoby retorykę islamistów.
W przypadku fundamentalistów islamskich dokonujących aktów terroru czynnikiem
inicjującym jest religia. Bezpośredni wykonawcy aktów terroru są indoktrynowani przez
przywódców przekazami odwołującymi się do sfery religijnej, emocjonalnej, a więc trudno
mierzalnej, trudno zauważalnej i bez wątpienia subiektywnej. Współczesną indoktrynację
religijną uzupełniają nowe, sieciowe techniki komunikacyjne, które sprzyjają szybkiemu
obiegowi informacji. Komunikat, zdjęcie, film czy wpis w mediach społecznościowych docierają w dowolne miejsce na świecie niemalże w czasie rzeczywistym [Zych 2017b]. Przekaz
multimedialny biskupa, kardynała, imama, cadyka, rabina czy samozwańczego guru sekty
religijnej istotnie przyczynia się dzisiaj do zainicjowania lub wygaszenia destrukcyjnej akcji.
Nowoczesne technologie w rękach radykałów to obosieczny miecz. W szczególności postęp
telekomunikacyjny spowodował, że świat faktycznie stał się multimedialną wioską, w której
nie sposób się schować. Wiedzą o tym terroryści, łącząc odpowiednio historię, religię, wiarę
i tradycję z Internetem, działania sieciowe z mediami społecznościowymi [Zych 2017b].
Każda religijna doktryna bazuje na dogmatycznym rdzeniu wiary. Czasami istnieje autorytet personalny, jak papież, czy instytucjonalny, jak rzymska Kongregacja
do spraw Wiary, która określa, jakie interpretacje odbiegają od dogmatu danej religii i w konsekwencji, które są nieortodoksyjne. Skrajna, niekontrolowana forma religii
zazwyczaj zaczyna przemieniać się w fundamentalizm, gdy strażnicy i reprezentanci
wiary ignorują poznawczo-refleksyjne argumenty pluralistycznego społeczeństwa
i utrzymują, odwołując się nawet do przemocy, że ich doktryna ma uniwersalistycznie
wiążący charakter i jest „politycznie akceptowalna” [Borradori 2008, s. 59].
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Problemem terroryzmu inspirowanego religią zajęła się w 1991 r. Papieska Rada
do spraw Dialogu Międzyreligijnego. Członkowie tej Rady zwrócili uwagę na fakt, że pokój może zagwarantować respektowanie przez wyznawców odmiennych religii czterech
podstawowych punktów:
1) dialogu życia,
2) dialogu działania,
3) dialogu doświadczenia religijnego,
4) dialogu wymiany teologicznej.
Na szczególną uwagę zasługuje czwarty punkt, który kładzie nacisk na tolerancję
i szacunek do innowierców. Warunkiem ich osiągnięcia jest podjęcie, na drodze edukacji, walki ze stereotypami na temat islamu. Przeważająca część społeczeństwa polskiego zna islam jedynie powierzchownie, współczesny tzw. statystyczny Polak nie rozumie
podstawowych pojęć dotyczących innej religii, w związku z czym słowa szari’at czy dżihad automatycznie kojarzą mu się z zagrożeniem terrorystycznym ze strony islamistów.

Podsumowanie
Chcąc wskazać sposoby powiązania prezentowanej wiedzy i doświadczeń z możliwościami ich zastosowania, innymi słowy operacjonalizacji, we współczesnej praktyce z zakresu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, najważniejsze rekomendacje ujęto syntetycznie w punktach:
·· Należy wypracować lepsze niż dotychczas mechanizmy gromadzenia, eksploracji
i raportowań identyfikujących zagrożenia bezpieczeństwa Polski, których kanwą jest
„błędnie wyznawana” religia islamu.
·· Służby zarządzania kryzysowego, wybrane komórki odpowiedzialne za BN oraz
analitycy służb specjalnych powinni wypracować mechanizmy wczesnej identyfikacji
wszelkiego rodzaju działań destrukcyjnych ze strony fundamentalistów islamskich.
·· Efektywne prowadzenie prac analitycznych w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania
zagrożeniom ze strony fundamentalistów islamskich wymaga umiejętnego łączenia szerokiej wiedzy kontekstowej z wysokospecjalistyczną wiedzą wąskodziedzinową.
·· Identyfikując zagrożenia inspirowane religią islamu, należy być zorientowanym na
kreowanie zdarzeń prawdopodobnych, negatywnych, wyrafinowanych, nastawionych na masowe zniszczenia i takich, które nigdy dotąd się nie wydarzyły (brak jak
dotąd materiałów faktograficznych).
·· Służby zarządzania kryzysowego oraz wybrane komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski powinny mieć przygotowane procedury działania na okoliczność tego
typu ataków. W opinii analityków pytanie o to, czy w Polsce nastąpi atak terrorystyczny
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ze strony fundamentalistów islamskich, należy zastąpić pytaniami typu: Kiedy taki atak
nastąpi? Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani? Jakie przedsięwzięcia należy zrealizować, póki jest jeszcze czas na realizację przedsięwzięć w długim horyzoncie czasowym? „Kopanie studni, gdy będzie chciało nam się pić”, byłoby błędną strategią.
·· W odpowiedzi na problem postawiony w tytule artykułu nie pojawi się jedna predykcyjna koncepcja naukowa tłumacząca precyzyjnie całość procesów analitycznodecyzyjnych; prawdopodobnie będzie istniało równolegle wiele różnych teorii wzajemnie się uzupełniających.
·· Na wiele pytań być może nigdy nie uzyskamy racjonalnej i wyczerpującej odpowiedzi,
np.: Dlaczego fundamentalista islamski uważa mordowanie niewinnych ludzi, w tym kobiet i dzieci, za właściwe, a nawet wskazane? Co wpłynęło na ukształtowanie takiej postawy? Czy rację ma noblista S. Weinberg, mówiąc, że z religią i bez niej dobrzy ludzie zachowują się dobrze, a źli – źle, ale do tego, żeby dobry człowiek czynił zło, potrzeba religii?
Za konkluzję artykułu niech posłuży myśl Hungtingtona: „W dającej się przewidzieć
przyszłości nie będzie uniwersalnych cywilizacji, natomiast istnieć będzie wielość rywalizujących ze sobą cywilizacji. Każda z nich musi się nauczyć, jak współżyć z pozostałymi”
[Huntington 2006, s. 49].
Czy zatem Polsce zagraża fundamentalizm islamski? Odpowiedź brzmi – tak, dlatego powinniśmy w porę nauczyć się nad nim panować. Aby zapewnić w Polsce bezpieczeństwo publiczne na odpowiednio wysokim poziomie, tak żeby możliwe było przeciwstawienie się ewentualnym działaniom fundamentalistów islamskich, należy zacząć
od wyedukowania społeczeństwa, by mogło właściwie identyfikować zagrożenia oraz
umiejętnie zniwelować je do poziomu akceptowalnego.
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Threats for International Security Resulting from
the Phenomena Having the Features of Global Shock
Abstract: The aim of the article is to discuss phenomena that are characterized by global
shock and which are the result of sudden and unpredictable events with severe, destructive
consequences covering at least two continents, and which may appear in the perspective
of the next two decades. The article presents the consequences for the world resulting from
the emergence of the global economic and financial crisis. The character and manner of
international rivalry that can lead to geopolitical changes have been explained. The threats
that will appear in cyberspace and their consequences for international security are characterized. Other phenomena that are characterized by global shock were pointed out.
Key words: global shock, economic and financial crisis, geopolitics, cyberspace, security

Introduction
The phenomena of global shock are results of sudden and unforeseeable events with
severe disruptive consequences covering at least two continents. Spread events in time,
such as those related to the natural environment emanating from the global climate change or the risks to public finances resulting from increasing human longevity is not a global
shock because the society has still the time to prepare for the consequences of these types
of events and mitigate them. The same applies to disruptive events within one country or
region. Even if consequences of these events require international assistance they cannot
count as global shock, since they do not meet the criteria of being sudden, dramatic and
having unpredictable effects across at least two continents [Future… 2011, p. 2].
Events followed by other events with global shock effect are relatively infrequent
because they require many specific circumstances to occur in the same time; hence
the difficulty of modeling such events. However, they are likely to become increasingly frequent. Some of them may re-occur and the others may be quite new, therefore
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practically unforeseeable. The causes are usually complex and numerous, as mentioned above. Some of them include the growing intensity of the flow of goods, services, people and capital, and the constantly growing interdependence of production
and delivery systems and their infrastructures. Progressing urbanization increases the
concentration of goods and economic activities as well as the related critical for the
society systems [Future… 2011, p. 6].
Concentration, or even centralization has become an important factor determining
the prosperity of transportation and financial centers. Network structures have a positive
impact on the efficiency of service sector and ensure their continuity, especially in the case
of disruptions or malfunctions. However, the risk of eliminating such a center brings about
unpredictable and downright incalculable effects. It may lead to losses in productivity and
funds, foreign investments and access to export and import of food, water, electricity or
other valuable natural resources. In such a situation, the international societies must face
the challenges of preparing to the risk of global shock and build greater system robustness
to this type of negative phenomena affecting the whole globe [Future… 2011, p. 6].
Thus the identified problematic situation leads to formulating the main research
problem in a form of the following question: What global shock phenomena will affect the
global and regional security within the next two decades? In order to solve the main research problem, it was divided thereby creating the following detailed questions:
1) What consequences may the economic and financial global crisis cause to the world?
2) What geopolitical challenges and risks will the change in the character of international competition pose?
3) What effects will cyberspace threats have for the international security?
4) What other global shock phenomena may occur within the next two decades?
The aim of the research of which results are presented in this article is identification
of the challenges and threats posed by the global shock disastrous phenomena.

Economic and financial crisis
In the opinion of experts, the coming decades will produce great shifts on the map of
the worldwide economy. Strong economies will try to inhibit the decline in economic
development and maintain lifestyles despite shrinking the working-age populations and
weakening the GDP growth rate. Developing economy will focus on maintaining some
progress, eliminating poverty and integrating the constantly growing working-age populations into their economy [Global… 2017, p. 11].
Economic reforms in China and other Asian countries have minimized the number of
people living in poverty (with the income below 2 dollars per day) from 35% in 1990 to
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10% in 2016. During the recent decades, the global boom in low-cost manufacturing applied by local manufacturers in Asia exerted negative impact on the number of employments and the height of incomes received by the middle class in Europe and the United
States. On the other hand, some commodities have become cheaper, so the developing
economies experienced slight growth [Global… 2017, p.11].
The worldwide economic and financial crisis of 2008 and the shock of the price
fall of some goods caused a decrease in the world trade level and hindered the access
to credits, resulting in the incomes reductions in the developing economies and extreme slowdowns in economic growth [Global… 2015, p. 14]. The budget deficit and
the money reprint have considerably increased in the developing countries, which
still did not make it possible to return to the pre-crisis situation. In other words, the
world’s capability of absorption of the next financial shock will significantly decrease
[Taking… 2015, p. 42]. This crisis of complex nature has actually lead to reduction in the
life standards of millions people deprived of employment and income, spread poverty
further and deepened social imbalance. These experiences point out to the occurrence of high unpredictability and volatility in the world economic market. Also, it has
become clearer that in an uncertain situation the market is sensitive and vulnerable to
the global shock events.
Experts claim that during the next five years the global economic growth will become weaker and the worldwide economy will make efforts to gain the profits at the
pre-crisis level of 2008. Global economy will be also pressured by the policy threatening
open trade with China, while China is striving to achieve economic growth based on
domestic consumption growth. Consequently, the greatest world economies will likely
operate below the historical standards. Fragile world economic growth will not support
the reduction of poverty [Global… 2017, p. 12]. Slight economic slowdowns are also expected in China, Brazil and Russia [World… 2015, p. 21]. Likewise, the focus should be
more on the stability of Europe than the economic growths to encourage the poverty
reductions [Global Trends… 2015, p. 51]. One of the reasons of the economic slowdown
might be political divisions and the difficulty of reaching compromises in the issues of
the future Europe. What is more, El Niño effect will likely cause droughts and therefore
rapid decline in the plant production and sharp growth in the food prices in Africa, Asia
and Latin America [World… 2015, p. 45].
The recent global economic shock was an effect of slump in the prices of oil in early
2015 [Hirsch 2014] which some months later reflected in the commodity price drop. The
‘Black Monday’ stock exchange of 24 August 2015 in Shanghai saw simultaneous corrections in worldwide stock markets and decrease in the prices of oil, copper and other resources on a single day [Kaczmarczyk 2015]. Financial market technologies have a wide range
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of sensitivities and are particularly exposed to hacker attacks. Owing to this fact, the ‘Lazarus’ company alone has incurred losses of about 1 trillion dollars [Cambridge… 2017, p. 7].
During the next decades financial crises will likely occur more frequently because markets are becoming more interdependent and correlated. Failure of any financial system in
any place of the world can have its effects felt across the globe. Asset bubbles, credit liquidity
failures and malfunction of the bank sector may turn out to be the culprit of the next crises.
According to the International Currency Foundation, the global debt reached the record of
152 trillion dollars in October 2016 [Cambridge… 2017, p. 7]. The next financial crisis may be
caused exactly by the market debt and artificial increase in the prices of real properties.
Recent decades have brought economic growth, technological transformations and
economic-nature integrations which do not reflect balanced distribution of profits in the
world countries or different segments of society. Weak economic growth in some countries and changes of economic activities have been observed recently. The segmentation arisen from events beyond human control had their collective consequences in the
revival of trends of closed internal-oriented economy, and the trends of limited import in
trade or migrations. Trade restrictive measures in the form of non-tariff barriers is usually
observed in face of increasing global financial crisis both in developing and developed
countries [Dugarova 2017, p. 7].

Geopolitical risks
Experts say that the world is entering the era of increased geopolitical risk and uncertainty. Growing nationalism and revisionism trends emerging from the international order
trend and the benefits from globalization are being observed. These trends have resulted
in dramatic demographic changes, military tensions, social unrest and anti-Western terrorism. These phenomena prove that the world is entering in the era of increased likelihood of conflicts, social unrest and disorder [Cambridge… 2017, p. 7].
New countries aspiring to the position of the world leaders challenge the international establishments and seek to adjust the principles to their own interests. Challenging the international norms and system of value threaten the political and economic
systems, the security structure and consensus. China, the Russian Federation and other
state actors, such as ISIL seek to introduce regional changes favorable for them [Global
Trends… 2017, p. 44]. The commonness of proxy war and reckless behaviors of some actors provoke local conflicts which can easily escalate into conventional armed conflicts.
The likelihood of international conflicts is quite restricted but can manifest in different
level aggression. The future global competition is likely to bear the features of hybridism
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and will hypothetically proceed in the gray zone1, with controllable level of aggression,
somewhere between peace and war. We will face the conflict below the level of open
war2, unconventional wars3, and/or hybrid wars4 , such as the annexation of Crimea by
the Russian Federation and supporting separatists in Eastern Ukraine, proclamation and
expansion of The Islamic State or China’s aggression in the South-China Sea. The conflicts will not rather be too intense but multi-dimensional, and they will tend to appear
more in the civil than military context [Mackinlay 2002]. Furthermore, globalization will
undermine some states capacity of solving conflicts independently, especially by only
military measures. The balance between state and non-state actors’ involvement into
the settlement of conflicts can also vary. Globalization will also impose the necessity of
centralized network operations aimed to maintain the international security. Paradoxically, though, epistemic network will generate favorable conditions for illegal activities

Warfare in the gray zone is a form of conflict where political goals are being achieved through integrated campaigns employing mainly non-kinetic tools. The level of violence is deliberately regulated, but its amplitude
never crosses the threshold of overt conflict. There is no specific time frame set for achieving specific outcomes.
The objectives of ongoing competition are achieved gradually [Mazarr 2015, p. 56].
2
The warfare in the gray zone is a term that implies also deliberate multidimensional activities of a state just
below the threshold of aggressive use of military forces. According to F. Hoffman, in such conflicts, adversaries
employ an integrated suite of national and subnational instruments of power in an ambiguous war to reach specified strategic objectives operating below the threshold of overt conflict. To increase the effectiveness of military power adversaries employ proxy forces having no clear signs of nationality, which makes them impossible to
uncloak [Hoffman 2016, p 26]. A slightly different interpretation of the gray zone war is proposed by P. Kapusta.
Referring to the challenges of the gray zone warfare, his definition is rather more general and embraces also nonstate actors. In the understanding of P. Kapusta, the gray zone involves competitive interactions among and within
states and non-state actors that fall between the duality of war and peace. The duality is a cause of ambiguity. Such
ambiguities result from the nature of conflict, obscurity of the actors involved, uncertainty about the relevant
policy and legal aspects [Kapusta 2015, p. 20].
3
There are many definitions of unconventional war in the literature. However, the meaning of this term varies
from country to country, and from institution to institution. For the US Army Special Forces, the unconventional
warfare involves activities conducted to enable a resistance movement or insurgency to defeat or overthrow a government or occupying power by operating through or with an underground, auxiliary, and guerrilla force in a denied
area [Special… 2010, p. 1].
4
Essential element of the hybrid warfare is triggering planned and desired effects which are synchronized.
A. Deep takes an innovative approach claims that the effects achieved thanks to applying asymmetric techniques and tactics, are being synchronized across multiple battlefields [Deep 2015, p. 1]. Multidimensional character
of warfare and significance of synergistic effects have been observed by F. Hoffman. His descriptive approach to
hybrid threats and war seems to be quite convincing. He claims that hybrid threats incorporate various modes of
warfare and include conventional capabilities, irregular tactics employed by irregular formations, terrorist acts,
widespread violence, intimidation, and criminal chaos. He continues saying that hybrid wars can be conducted
by both states and non-state actors. These multi-modal activities can be conducted by separate units, or even by
one unit, but are generally operationally and tactically directed within the main battle space to achieve synergistic effects in the physical and psychological dimensions of conflict [Hoffman 2007, p. 37].
1
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and encourage the development of a wide palette of threats, ranging from cyber threats
to the proliferation of the mass destruction weapon [Le Gloannec 2013, p. 5].
The military frictions between the largest world powers will probably continue to
grow. Formal accession of the Russian Federation into the Syrian war increased tensions
in the whole Middle East and turn out inflammatory in the relations with Turkey. Russian
tendencies towards extending their influences have raised reasonable concerns among
NATO members and made them invest more in defense. At the Pacific Ocean, instabilities
arise from China’s aggressive policy and territorial conflicts with Japan, Vietnam, Malaysia
and Philippines. The most fearful are the conflicts between states possessing the mass destruction weapon. Tense relations between India and Pakistan continue to constitute a hot
spot. The conflict between North Korea and the United States do not stop growing. North
Korea warned against a missile strike on American Guam island in the Pacific Ocean. American intelligence report on the nuclear potential of North Korea indicates that North Korea
has already developed miniaturized nuclear warhead, and Kim Dzong Un exercises control
over 60 warheads [Konflikt… 2017]. Military intervention into the crisis related to the North
Korea nuclear weapon would have incalculable implications for the global security.
Authoritarian regimes are likely to reinterpret and manipulate human rights. It will
probably make it difficult to reach consensus in the international arena. Ex-territorial
obligation of some states to protecting the rights of the suffered and supporting them
based on the rule of humanitarian assistance, will have negative implications for their
own societies [Global Trends…2–17, p. 44].
Considering the campaign against the Islamic State after proclamation of the caliphate in Iraq and Syria, the international terrorism is entering a new phase. It may imply
extensive operations in Libya, Yemen and Central Africa, and undergo transformation.
We can expect new virtual organizations seeking to intensify their activities mainly in
the cyberspace. Dispersion of the members of the Islamic State is likely to lead to more
terrorist attacks in the Western Europe, similar to those that took place during recent two
years in France, Belgium, the United Kingdom and Germany. Therefore, the competition
and consolidation of the Islamic States operations with Al-Qaeda is likely to end, which
will certainly aggravate terrorist campaigns against the West [Cambridge… 2017, p. 8].
Experts predict that in the near future the pressuring phenomenon of global competition will give rise to global unrest and insecurities. Dominant states will limit their cooperation in the global issues and aggressively assert their interests in regional matters.
International norms and institutions will likely suffer from depreciation, while the system
of international order will gradually disintegrate, altering the regional areas of influence
[Global Trends… 2017, p. 44].
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Risks in cyberspace
During the next decades, the consequences of rapid development and dependency on information technology will continue to expand and exert greater impact on day-to-day life
of societies and all dimensions of the global security. Cyberspace will constitute the technical foundation on which the world relies to cooperate, communicate and run businesses. Cyberspace, as a global domain and global common good, is constantly expanding its
reach not only by wireless connection and communication, but also sneaker-netted connectors to fill the gaps. The range and impact of cyberspace is all-time extending, which
can be seen in the way of function of the household appliances. The cyberspace gains in
importance by proving effective use of the infrastructure that the state and citizens can exploit for rendering communication, energy, fuel, transportation and food-related and other
services. Thus, controlling the intersecting electromagnetic spectrum of the cyberspace is
tantamount to controlling the information environment [Porche 2016, p. 2].
Cyberspace can be metaphorically compared to a balloon which is constantly being filled with more and more air. As more and more air keeps getting inside, the surface is getting sensitive and more likely to burst. The balloon surface is stretching thin
whereas the volume of air inside is growing. This example can successfully illustrate the
cybersecurity environment. On everyday basis, as the number of devices operating in
the cyberspace grows so does the “attack surface area” of cyberspace. Cybersecurity
resources, likewise the balloon surface are stretching, which means that they must face
the challenges of complexity and constant growth in the number of wired devices. The
volume of air inside of the balloon is growing and so is the amount of data passively or
actively uploaded on the Internet every day [Porche 2016, p. 3].
Therefore, there is a trend of constantly growing cyberspace filled with more and more
amounts of (often critical) data, becoming extremely vulnerable to any type of threat. The
second trend points to increasing number of negative actors seeking to use the cyberspace for criminal or malicious purposes. Some actors will identify the cyber vulnerabilities of
their adversaries and exploit against them in the international competition to reach their
own objectives. It is because such a war being waged in the cyberspace is far cheaper than
the conventional war using armed forces and, what is more, cyberspace makes it difficult
to identify the person involved and prove its involvement before the international society. On the other hand, the rapid technological jump is likely to be caused by developing
countries. To conduct hostile activity, they can make use of wireless networks or render wired networks vulnerable to cyberattacks as part of the critic infrastructure of the attacked
state. Examples of the use of cyber-technologies to reach strategic and tactical goals have
been observed in Estonia and Georgia [Strategic Trends 2010, p. 150].
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The number of cyberattacks by malevolent actors and economic disruptions do not stop
growing. Also, alarming is the fact that adversaries are gaining experience in using new techniques and making modifications in the methods of attack. In 2016, the number of recordbreaking hacker attacks involving data theft and the number of financial crime attempts was
revealed. Also, unprecedented intensity of the denial of service has been recorded [Cambridge… 2017, p. 10]. In 2016, the telecommunication systems in Poland suffered cyberattacks
[Goetting 2016] and the same happened to Norwegian banking, financial and telecommunication systems two years earlier [Extent… 2014]. Cyberattack on Ukrainian power grid in
December 2015 deprived over 225 000 users of electricity, which demonstrated how harmful
can be the consequences of cyberattacks for the economy and society [Cyber-Attack… 2017].
Power cuts from accidental causes or intentional human activity pose the main risk
to today’s economy which widely uses information technologies. Cyberattacks can generate especially negative consequences if network-oriented and result in complete
power outage. Many countries are not secured in case of sudden cyberattack due to
lack of necessary capacities. For example, in Turkey almost 90% people suffered blackouts in 2015. In 2015, about 80% of Pakistan and largest part of Kuwait was deprived of
electricity. Other power cuts resulted from cyberattacks were also recorded in Egypt,
Bangladesh, South Africa, New Zealand, Malta and Philippines [Cambridge… 2017, p. 10].
Because of relatively low costs, perceived payoff and lack of significant consequences, many international actors use cyberspace for reconnaissance, espionage and cyberattacks. Moscow, Peking and the other non-state actors can see the significance of
offensive capabilities for operation in cyberspace and treat it as an important geostrategic tool. Some states, aggressively trying to achieve their political benefits, will paradoxically discuss imposing restrictions on the use of this type of tool, while simultaneously
developing new capacities [Clapper 2016, p. 3].
Future cyberspace operations will aim to change or manipulate data to influence the policy-makers, reduce confidence in existing systems and inflict physical effects on the potential
adversary. An example of it can be interference of the Russian Federation into the USA presidential elections in 2016 [Piotrowski 2017]. Russian cyber-actors are spreading false information on commercial websites, through social media in order to manipulate the public opinion
and cause consternation. Also, Chinese military doctrine includes cyberspace operations to
befuddle potential opponent, modify databases, transmit false information and manipulate its flow, as well as influence the public opinion. These operations are counted on misjudgment of the situation run by opponent and making wrong decisions [Clapper 2016, p. 2].
Surge of cyber-espionage, cyber-terrorism and cyber-crime activities pose a threat to
the global security, particularly on account of the dependency of political, economic and
military systems on the information generated or transmitted through the cyberspace.
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The expanding complexity of today’s global systems and their network interrelations produce a knock-on effect (likewise the financial crisis of 2007) if disrupted, and create favorable conditions for cyberspace events, generating the effect of shock. Co-existence of the
civil and military, national and international/coalition infrastructure requires a new look on
the issue of cybersecurity. Necessary becomes the protection of key, global systems, international and partner collaboration, and building resilience to threats and global system of
the cybersecurity management.

Other phenomena of global shock
Collapse of the states being crucial for global economic development could undermine the
regional and global stability or cause the effect of shock. For example, cessation of oil production due to internal instabilities or external factors in other countries such as Nigeria, Iran,
Saudi Arabia or Russia, would have negative consequences for the world market, disrupting
global energy supplies. This would affect global energy markets causing economic, social
and political disturbances. Similar consequences would emerge from international tensions
with China as the top producer and exporter of raw materials [Strategic Trends… 2010, p. 92].
China’s economic problems, as one of the largest world economies could have global economic and financial repercussions. Economic crisis can reduce wages of unqualified people
from the Far East, or even Africa. China, however, also exhibits several vulnerabilities, such
as a centralized government, political corruption, and an economy overly reliant on foreign
investment and net exports for growth [Global Trends… 2017, p. 66].
The rapid development of Chinese economy and the economies of other developing states cause huge environmental pollution which now impinge on the human
well-being. The upshot of the environmental pollution are extreme climate changes
and the atmospheric phenomena generating global, negative consequences. These
are windstorms, earthquakes, typhoons, whirlwinds, tsunami, flooding, droughts, heatwaves, freezes, volcanic eruptions, etc. [Cambridge… 2017, p. 9].
Global trends – the world population growth, migrations, world trade, climate change, urbanization and poverty – will be conducive to spreading infections and infectious
diseases such as Zika, Ebola, H5N1 or H7N9. Climate transformations can, for instance,
create favorable conditions for diseases transmittable by mosquitoes such as malaria.
And, contaminated water can cause the outbreak of cholera or any other grave diseases and create conditions for transmission of viruses and bacteria [Keesing 2010, p. 647].
Mass pandemics, as the consequence of people’s cross-resistance to antibiotics can contribute to limiting global travels, global trade slowdown, production reduction, which
can pose the risk of global economic shock.
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Technology revolution can lead to invention of alternative energy resources and the
global economy dependency on the supply of oil and gas. Cheap energy produced, for
instance, by solar farms, sourced via photovoltaic installations or cold nuclear fusion
[Zimna… 2014] may cause shock in countries where economic growth relies on export
of oil and gas, and may lead to economic marginalization.
Such an effect of shock can also come as a result of loss in the global communication.
Now, if we were to face the gigantic solar storm as of the times of Charlemagne or in 1859, it
would have widespread catastrophic consequences. Within just a few hours, we would see
damage to the power grids all over the world. It would mean a damage to communication
networks, loss of all data stored in our computers, tablets and smartphones and, finally,
paralysis of the entire economy. All digital materials, including bank data, exchange quotations, libraries, archives, etc. would be irretrievably lost. Complete destruction of satellite
navigation would cause a number of plane catastrophes and the communication paralysis.
Repair of the energetic grids alone would take many years [Łepkowski 2017].
Primacy of some countries within new technologies and development of new ones,
unforeseen military capabilities may be valuable in the strategic terms and bring a
change in the global security architecture. Application of advanced nanotechnology,
biotechnology, or artificial intelligence may result in the defeat of the Western military
force, while maintaining the capacities of potential adversary, and global domination
[Strategic Trends 2010, p. 92].
The global (shock) risk index map developed by Cambridge University scientists indicates an increase in the risk of international conflict compared to 2015. As a result of the
improved banking liquidity, the risk of financial crisis has slightly decreased even though
remains at the highest possible level. Therefore, the likelihood of collapse of the global
economy is tantamount to the risk of international conflict outbreak, and both the risks
come first in the global risk ranking [Cambridge… 2017, p. 13].
In comparison to 2015, the risk of global pandemics has slightly gone down in the ranking. Extreme storms and winds are ranked similarly. Earthquake and flooding are ranked
fifth and sixth. In comparison to 2015, the global risk from cyberspace threats elevated by
20%. The likelihood of separatist conflicts and state bankruptcy has considerably increased. The risk of global shock from the surge in the natural resources prices downgraded.
And, to the surprise of British scientists, terrorism is ranked eleventh, which is very low.
Occurrence of the other events, such as global floods, blackouts, epidemics and solar flares
are ranked very low. Finally, the global social unrest, freezes, heatwaves, nuclear incidents
and tsunami occupied the lowest position in the ranking [Cambridge… 2017, p. 13].
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Conclusions
It seems that the most dangerous scenario for the world future can be concurrence of the
global shock events when one effect will follow the other, thus leading to other disastrous events. The most tragic escalation of the consequences may take place when several
disastrous phenomena bearing the features of the global shock will appear separately
and then produce cumulative effects. Occurrence of the phenomena of cascade effect
could be observed, for example, in Japan when the earthquake caused tsunami, and
tsunami caused malfunction of the nuclear power station. Correlation of the potential
mechanisms making other events happen has become a significant element of risk estimation, which, in turn, should constitute foundation for planning the mechanisms of
managing the consequences. Because of the increasing insecurities of the contemporary
world, it is necessary to define and understand the complexity and the co-relations between phenomena and to learn the risk structure and its varied impact on the cascade
events consequences. A complex approach to the global shock events is particularly necessary on account of the global economic, infrastructure and social correlations. On the
other hand, the great anxieties about the future make it difficult to model this type of
phenomena, reduce the existing sensitivities and gather suitable response capabilities,
and minimize their consequences. Because of the range of the reasons and consequences of the events, preventive actions must be applied on the global scale. Solving problems related to the complex risk will require having specialized agencies participating in
formulation of the multi-sector international policy and the process of coordination of
the activities undertaken by every state. The complexity of the disastrous phenomena
require way more than the knowledge limited to systematic accumulation, integration
and synthesis of the current information. The conclusions drawn from the past, data bases, and the experience going beyond conventional expertise, and geographic borders
indicating the range of applying a defined policy for overcoming risks are also necessary.
It seems crucial to coordinate not only the sector activities, but also the activities of all
states on international scale. Moreover, the other factor which should not be ignored is
collaboration with non-state institutions and the experts of private sector.
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Polish-Russian Relations in the Baltic Sea Region in the First
Decade of the Order Transformation and in the Years 2014–2018
Abstract: The Polish-Russian relations in the area of the Baltic Sea for years were determined by the geostrategic situation of this region. In the decade of 90s of the 20th century, due
to the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation had to reorganize the security
system in mutual relations, as well as with external entities. New status quo was extremely
important for Poland, for whom the security was in the so-called gray zone, in a state without any allies. Despite of the political tsunami – collapse of the current international order,
Polish-Russian relations in the period of political transformation can be characterised by
a desire to establish positive terms and conditions of cooperation with the neighbouring
state. However, the relations deteriorated as a result of Poland taking the road to the West,
which resulted in the manifestation of Russian geopolitical ambitions, which in the 21st century turned into a phase of disintegration and limited inter-state contacts.
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Wprowadzenie
Relacje polsko-rosyjskie w regionie Morza Bałtyckiego związane są ze strategicznym położeniem tego obszaru, pozwalającym na kreowanie procesów polityczno-militarnych nie tylko
w regionie, ale i w całej Europie Północno-Wschodniej. Akwen ten, do którego Rosja posiada
bezpośredni dostęp, pełni jedną z głównych ról w jej strategicznej koncepcji obronnej. Świadczy
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o tym wysoko rozwinięty czynnik militarny, wyrażony przez silną reprezentację resortów siłowych, które znacznie przewyższają potrzeby obronne regionu. Ponadto dostęp do Bałtyku
umożliwia kształtowanie regionalnej sytuacji politycznej i wykorzystanie jej do oddziaływania
na sąsiadujące państwa, a tym samym monitorowania sytuacji na samym akwenie.
Znaczenie strategiczne regionu bałtyckiego zyskało szczególny wymiar w pierwszej
dekadzie transformacji ustrojowej (1989–1999) oraz w latach 2014–2018. W obu przypadkach Federacja Rosyjska ujawniła metody zmierzające do zdobycia dominującej roli
w obszarze poradzieckim oraz odzyskania dawnej strefy wpływów.
Demontaż bloku wschodniego okazał się korzystny dla Polski, która od tego momentu mogła suwerennie kreować własną politykę bezpieczeństwa. Sprzyjająca koniunktura międzynarodowa pozwoliła sternikom w Warszawie określić zupełnie nowe
cele, które związane były z polityką prozachodnią. Obranie drogi ku euroatlantyckim
strukturom bezpieczeństwa było sprzeczne z interesami strategicznymi Rosji, co spowodowało, że relacje na linii Warszawa–Moskwa wkroczyły w trudną fazę.
Odmienna percepcja bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego ponownie dała
o sobie znać w latach 2014–2018 w wyniku pogwałcenia integralności Ukrainy oraz działań propagandowo-informacyjnych stosowanych w państwach Pribałtiki. Wydarzenia te
stanowiły manifestację rosyjskich ambicji geopolitycznych w starym imperialnym stylu.
Powrót do modelu bezpieczeństwa opartego na bezprecedensowych dobrze skoordynowanych działaniach, popartych licznymi prowokacjami, unaocznił nową formę zagrożenia bezpieczeństwa, którą określono mianem wojny hybrydowej (ang. hybrid warfare).
Nowa forma prowadzenia walki spowodowała, że stosunki polsko-rosyjskie przybrały
postać ograniczonych kontaktów międzypaństwowych.
Powyższe wprowadzenie ukazuje wielopłaszczyznowość i wieloaspektowość podjętej problematyki badawczej. Świadomość ta pozwoliła sformułować cel pracy, jakim
stało się zaprezentowanie trudnych relacji polsko-rosyjskich w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej (1989–1999) oraz w latach 2014–2018 w regionie Morza Bałtyckiego.

Relacje polsko-rosyjskie w pierwszej dekadzie
transformacji ustrojowej 1989–1999
Zmiany, które nastąpiły po rozpadzie Związku Radzieckiego, spowodowały, że Polska musiała ułożyć swoje stosunki z jego prawną i polityczną sukcesorką – Federacją
Rosyjską. Na pierwszy plan wysuwała się przede wszystkim kwestia zdemontowania
dotychczasowych zależności i podległości [Kuźniar 2001, s. 84]. Do najistotniejszych
spraw w tamtym okresie należy zaliczyć: „wycofanie się wojsk, kwestie gospodarcze,
oraz podstawy traktatowe i polityczne nowych stosunków” [Kuźniar 2001, s. 84].
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Negocjacje dotyczące wycofania się wojsk rozpoczęły się jeszcze przed rozpadem
Związku Radzieckiego. Jako pierwszy rokowania w tym temacie podjął minister spraw
zagranicznych Krzysztof Skubiszewski w październiku 1990 roku. Podczas wizyty w Moskwie podpisał dokument noszący nazwę Deklaracja o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, dzięki któremu strona polska uzyskała wolną drogę do podjęcia negocjacji w sprawie wycofywania Armii Radzieckiej [Zięba 2010, s. 218]. Dalsze rokowania były niezwykle
trudne i często zawieszane ze względu na chęć utrzymania przez Moskwę dotychczasowej strefy wpływów, o czym świadczyła proponowana przez Kreml tak zwana klauzula
bezpieczeństwa oparta na doktrynie Fallina-Kwicińskiego1. Dyrektywa ta miała na celu
powstrzymanie Polski przed uczestnictwem w sojuszach uznawanych przez stronę rosyjską za wrogie, ponadto zakazywała zawierania układów obronnych oraz udostępniania terytorium dla obcych sił zbrojnych [Kuźniar 2008, s. 77]. Idea proponowana przez
stronę radziecką była nie do zaakceptowania przez stronę polską ze względu na podjęcie działań związanych z przynależnością do struktur atlantyckich.
Momentem przełomowym w kwestii wycofania się wojsk radzieckich z Polski były
rokowania, które odbyły się w dniach 11–13 lutego 1991 roku w Warszawie. W trakcie negocjacji strona rosyjska ogłosiła, że wycofanie powinno rozpocząć się w maju 1991 roku,
a zakończyć w połowie 1994 roku [Strzelczyk 2002, s. 146]. Tym samym należy podkreślić, że deklaracja radzieckich oficjeli była niezwykle istotna, ponieważ w istocie stanowiła zgodę na wycofanie wojsk. Przełom w relacjach polsko-radzieckich doprowadził
do parafowania traktatu dwustronnego, który zawierał porozumienie o tranzycie przez
terytorium Polski wojsk wycofywanych z Niemiec. Ratyfikowanie układu nastąpiło podczas wizyty prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy w Rosji w maju 1991 roku
[Strzelczyk 2002, s. 350].
Wizyta polskiej głowy państwa w Moskwie miała niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Do najważniejszych kwestii, które zostały wówczas przypieczętowane,
należy zaliczyć podpisanie Traktatu między Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską o przyjaznej
i dobrosąsiedzkiej współpracy. Ratyfikowanie traktatu zarysowało szeroki projekt bilateralnej
współpracy, do którego dołączono wspólne oświadczenia potępiające stalinizm, a w szczególności „te przejawy które bezpośrednio dotyczyły stosunków między obydwoma narodami” [Menkiszak, Piotrowski 2002, s. 218]. Ponadto towarzysząca polskiemu prezydentowi
Doktryna Fallina-Kwicińskiego powstała w kwietniu 1991 roku i pochodziła od nazwisk jej twórców: Walentina Fallina który w latach 1989–1991 był kierownikiem Wydziału Międzynarodowego KC KPZR, oraz Julija
Kwicińskiego ambasadora ZSRR w RFN w latach 1986–1990. Doktryna ta miała na celu wypracowanie nowych
form współpracy z byłymi satelitami, tak aby Moskwa zachowała w nich wpływy. Zachętą zaś do dalszego
utrzymywania więzi z Rosją miała być współpraca gospodarcza, a w szczególności uzależnienie od dostaw
ropy i gazu. Zob. Strzelczyk 2002, s. 133.
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delegacja z ministrem Skubiszewskim na czele uzgodniła, że operacja wycofywania żołnierzy rosyjskich2 zakończy się do końca 1993 roku.
Podsumowując, wizytę Lecha Wałęsy w Moskwie należy uznać za przełomową dla
polskiej polityki bezpieczeństwa. Ratyfikowanie Traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej
współpracy stworzyło podwaliny pod nowe stosunki dwustronne, zamykając długi etap
rokowań dotyczących zasad wycofywania wojsk rosyjskich [Strzelczyk 2002, s. 364]. Dla
Polski oznaczało to zlikwidowanie więzów imperialnej zależności, a co za tym idzie, otwarcie dużego pola manewru w polityce bezpieczeństwa. Wizyta Lecha Wałęsy kończyła etap pionierskich relacji polsko-rosyjskich, w efekcie czego Moskwa powoli przestała
pełnić rolę priorytetową w polskiej polityce zagranicznej, a kontakty z nią miały na celu
stworzenie dobrego wizerunku Polski na Zachodzie.
Kolejnym ważnym etapem w relacjach Warszawa–Moskwa była wizyta prezydenta
Rosji Borysa Jelcyna w Warszawie 24 sierpnia 1993 roku. Spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą miało przede wszystkim wymiar polityczny, jego efektem była tak zwana „zgoda Jelcyna” na przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Taka
deklaracja ze strony rosyjskiej głowy państwa była potrzebna nie tyle Polsce, ile Zachodowi, gdyż dzięki niej ruszył proces rozszerzania Sojuszu. Tym samym podpisanie
pisma w tej sprawie likwidowało ponury system jałtański, a zarazem otwierało drogę
do pełnej suwerenności – Polska mogła samodzielnie kreować własne interesy i cele
strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa. Idąc dalej, wizyta Borysa Jelcyna w Warszawie kończyła etap zgodnych stosunków dwustronnych. Nigdy później relacje pomiędzy Polską a Rosją nie były tak dobre. Wkrótce stosunki między Warszawą a Moskwą
uległy znacznemu pogorszeniu.
Pierwszym sygnałem świadczącym o zmianie rosyjskiego stanowiska w stosunku do
Polski był poufny list wysłany przez prezydenta Borysa Jelcyna do przywódców państw
zachodnich, w którym to wyparł się deklaracji warszawskiej [Kuźniar 2008, s. 155]. Wysunięcie na pierwszy plan imperialnych zapędów Moskwy spowodowało, że w postawie
Rosji wobec Polski zaczęła dominować rozmyślna polityka negatywna. Miała ona dwa
zasadnicze cele. Pierwszym było udowodnienie państwom zachodnim, że przyjęcie Polski do Sojuszu wiąże się z ryzykiem, ze względu na tradycyjną antyrosyjskość Polaków
[Kuźniar 2001, s. 107]. Z kolei drugim było skarcenie Warszawy za to, że podjęła starania
na rzecz członkostwa w NATO. W następstwie tego rozpoczęła się wojna dyplomatyczna
na linii Warszawa–Moskwa na oświadczenia, w której obie strony próbowały przekonać
Zachód do swoich argumentów.
2
Ostatni żołnierze rosyjscy z Północnej Grupy Wojsk oraz 4. Armii Lotniczej w Legnicy opuścili Polskę 16 września 1993 roku.
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Pogorszenie się relacji z Rosją spowodowało, że Polska podjęła szereg inicjatyw
zmierzających do poprawy stosunków dwustronnych. Do najważniejszych z nich należy
zaliczyć program współpracy handlowej (kryptonim „Wokulski”), finansowej (kryptonim
„Wspólnicy”) i inwestycyjnej [Lewandowska, Krzemień 1994, s. 1]. Inicjatorem całego
przedsięwzięcia był ówczesny minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski, który podkreślał chęć współpracy ze stroną rosyjską, nie zapominając, że głównym celem
strategicznym Polski jest członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. W efekcie tych
działań klimat polityczny w stosunkach z Rosją nie uległ poprawie.
Impas w relacjach dwustronnych spowodowany był przede wszystkim zupełnie innym postrzeganiem bezpieczeństwa europejskiego przez Moskwę. Główny cel Federacji
Rosyjskiej sprowadzał się do stworzenia systemu bezpieczeństwa opartego na „koncercie mocarstw”, w którym słabsi – czytaj: Polska – grają co najwyżej drugie skrzypce. Taka
strategia podyktowana była chęcią odzyskania pozycji światowego mocarstwa, opartego na strefie wpływów byłego Związku Radzieckiego. Tym samym polska ofensywa nastawiona na polepszenie stosunków dwustronnych z Rosją pozostała bez odpowiedzi3.
Ważną cezurą w stosunkach polsko-rosyjskich było objęcie urzędu prezydenta RP
przez wywodzącego się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej Aleksandra Kwaśniewskiego.
Wybór nowej głowy państwa zaowocował ożywieniem dialogu polsko-rosyjskiego. Jego
pokłosiem było powołanie polsko-rosyjskiego „okrągłego stołu” ekspertów, który miał za
zadanie rozładownie napięć o charakterze politycznym na linii Warszawa–Moskwa.
Powrót do rozmów ze stroną rosyjską posłużył przygotowaniu oficjalnej wizyty prezydenta Kwaśniewskiego na Kremlu [Kuźniar 2008, s. 158]. Podczas spotkania z prezydentem Borysem Jelcynem polski przywódca zapewnił, że kraj nie zejdzie z drogi reform
obranych w 1989 roku, a kurs na członkostwo w strukturach euroatlantyckich jest priorytetem polskiej polityki bezpieczeństwa. Wygłaszając te słowa, podkreślał, że polskie
członkostwo w NATO nie będzie wymierzone w Rosję. Pomimo że prezydent Aleksander
Kwaśniewski odwiedzał Rosję jeszcze osiem razy, to klimat polityczny w stosunkach pomiędzy dwoma państwami nie uległ poprawie. Kolejne lata (1997–1998) przyniosły jeszcze większe ochłodzenie, na co wpływ miały zaawansowane prace nad akcesją Polski do
NATO [Kuźniar 2008, s. 159].
Polska dyplomacja nie składała broni, czego efektem były wizyty polskich władz w Rosji, podczas których ponowione zostały propozycje współpracy. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wizytę 14 marca 1994 roku
w Moskwie premiera Waldemara Pawlaka oraz na Kremlu – Marszałka Sejmu Józefa Oleksego. Rezultatem było
podpisanie kilku mniej istotnych umów, do których należy zaliczyć: Umowę o zasadach zatrudniania Polaków
w Rosji i Rosjan w Polsce, Umowę o współpracy w dziedzinie polityki antymonopolowej, Umowę o kwarantannie i ochronie roślin oraz Umowę o wczesnym powiadamianiu w razie awarii jądrowych. Zob. Pawlicki,
Malczyk 1994, s. 1; Malczyk 1994, s. 6.
3
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Brak akceptacji Rosji dla członkostwa Polski w NATO został wyrażony podpisaniem
Aktu Stanowiącego Rosja–NATO [Lewandowska 1997, s. 3]. Akt ten poruszał kwestie współpracy w sprawach bezpieczeństwa, a w rezultacie był zabezpieczeniem rosyjskich interesów w regionie Morza Bałtyckiego. Podpisanie Karty Rosja–NATO wywołało niepokoje
w Polsce, o czym świadczyło zobowiązanie Sojuszu do nierozmieszczania na stałe znaczących sił bojowych na terytorium Rzeczpospolitej [Weremiuk 2015, s. 104]. Należy podkreślić, że obawy dotyczące polskiej polityki bezpieczeństwa niepotrzebnie dostarczały
argumentów antypolsko nastawionym partiom i mediom politycznym w Rosji, mówiącym
o polskiej „rusofobii”.
Impas w stosunkach polsko-rosyjskich nie został przełamany przez kolejny rząd,
utworzony przez Akcję Wyborczą Solidarność i Unię Wolności. Pomimo zapewnień ówczesnego premiera RP Jerzego Buzka, który deklarował chęć „stosunków tak dobrych jak
dobre jest wzajemne zrozumienie naszych języków i kultur”, do aktywizacji z Moskwą
nie doszło, na co niewątpliwe miała wpływ koalicja rządząca, głodna historycznych rozliczeń [Krzemień 1997, s. 6]. Niełatwe stosunki z Rosją w latach 90. XX wieku ostatecznie
dopełniło podpisanie przez Polskę w marcu 1999 roku protokołu ratyfikacyjnego przystąpienia do NATO.

Stosunki polsko-rosyjskie w latach 2014–2018
Stosunki polsko-rosyjskie w XXI wieku ponownie, jak miało to miejsce w drugiej połowie
lat 90., wkroczyły w trudną fazę, w której kluczową rolę odgrywa odmienna wizja systemu bezpieczeństwa. Główną sceną, na której rozgrywa się manifestacja ambicji geopolitycznych, pozostaje region Morza Bałtyckiego. Dla Federacji Rosyjskiej jest to niezwykle
istotny obszar strategiczny, na którym dąży ona do utrzymania swoich wpływów. Z kolei
dla Polski region ten stanowi platformę współpracy transatlantyckiej oraz pole rozwoju
relacji sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi.
Obecność NATO w basenie Morza Bałtyckiego odbierana jest przez Rosję jako zagrożenie dla jej interesów, co doprowadziło do redefiniowania przez Kreml strategii bezpieczeństwa europejskiego. Głównym motywem takiego posunięcia było podważanie
wiarygodności Polski w oczach światowej opinii publicznej, a idąc dalej, wywarcie politycznego wpływu na państwa zachodnie, tak żeby utrudnić wypracowanie jednolitego
stanowiska w regionie Bałtyku [Weremiuk 2015, s. 130].
Odmienna percepcja powoduje, że działania polskiej polityki bezpieczeństwa są traktowane przez Moskwę jako posunięcia agresywne, czego przykładem było udzielenie poparcia
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dla ukraińskiego Euromajdanu4. Wyraz sympatii dla narodu ukraińskiego na Kremlu odebrano
jako zagrożenie własnej strefy wpływów. Tym samym Rosja zaczęła niezwykle gwałtownie reagować na wszelkie przejawy wsparcia dla Ukrainy. Wyrazem tego stała się rozmyślna polityka
negatywna nastawiona na kreowanie kolejnych kryzysów zewnętrznych i ognisk napięć. Tym
bardziej, że możliwość oddziaływania Rosji na środowisko regionu Morza Bałtyckiego wzrosło
wskutek wykorzystania na Ukrainie „nowego modelu” wojny, która na Zachodzie zyskała miano wojny hybrydowej.
Oceniając zagrożenie dla Polski związane z sytuacją na Ukrainie, warto zwrócić uwagę na możliwość niejawnego zastosowania przemocy zbrojnej, czyli agresji poniżej progu wojny. Oznacza to, że Rosja może wykorzystać działania hybrydowe do celowego
ograniczania skali prowadzonych operacji zbrojnych, po to aby udaremnić zdefiniowanie w sposób jednoznaczny stanu wojny, tym samym osłabić wsparcie ze strony organizacji międzynarodowych [Skoneczny 2015, s. 45]. Należy jednak podkreślić, że z punktu
widzenia bezpieczeństwa Polski prawdopodobieństwo zastosowania „modelu ukraińskiego” jest znaczenie mniejsze niż w przypadku państw mniej stabilnych [Liedel 2015,
s. 55]. System obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego sprawia, że Polska powinna być
bardziej skoncentrowana na zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią i infosferą.
Takie obawy są uzasadnione, bowiem Rosja należy do krajów najlepiej przygotowanych
do ataków hakerów, ponadto posiada wojska do „operacji informacyjnych”. Dowodem
istnienia silnie rozwiniętego sektora nowoczesnych technologii Federacji Rosyjskiej
jest funkcjonowanie na jej terytorium jednostek, które zajmują się infiltracją Sieci. Odpowiednikiem takiej organizacji jest „Russian Business Network”, która prowadzi jawną
działalność (np. audyty informatyczne, testy), ale dodatkowo posiada znaczący arsenał
cyberbroni, wykorzystywany na zlecenie rządu rosyjskiego [Górecki 2014, s. 9].
W przypadku rosyjskich działań hybrydowych w infosferze dużą rolę odgrywa umiejętnie zorganizowana propaganda. Jej istotnym elementem jest straszenie i szantażowanie konsekwencjami ewentualnego konfliktu zbrojnego, z konfliktem nuklearnym
włącznie. Preteksty dla takich operacji informacyjnych stwarzają celowo prowokowane
incydenty militarne oraz manewry wojskowe. Presja militarna, jaką wywiera Rosja na
państwa w regionie Morza Bałtyckiego, jest bardzo wysoka. W 2014 roku liczba incydentów w porównaniu z poprzednimi latami wzrosła w całym NATO dwukrotnie, a w rejonie
Morza Bałtyckiego – aż czterokrotnie [Gocuł 2014, s. 4]. O zwiększeniu aktywności wojsk

Euromajdan – fala największych manifestacji, które rozpoczęły się dnia 21 listopada 2013 roku w centrum
Kijowa. Protesty były odpowiedzią na decyzję rządu Ukrainy o wstrzymaniu przygotowań do podpisania porozumienia stowarzyszeniowego z Unią Europejską. W sieciach społecznościowych i mediach te wydarzenia
nazwano „Euromajdanem”.
4
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rosyjskich świadczy bezprecedensowe naruszanie przestrzeni powietrznej Sojuszu, czego przykładem były incydenty z grudnia 2014 roku, kiedy to NATO przechwyciło nad
Bałtykiem trzy eskadry rosyjskich bombowców5. Do najczęstszych prowokacji dochodzi
w krajach bałtyckich, w wąskim korytarzu powietrznym, ciągnącym się od rosyjskiej części Morza Bałtyckiego przy Kaliningradzie do Sankt Petersburga. W 2016 roku za pomocą
transporterów wojskowych oraz myśliwców Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii siedem razy [Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną… 2017].
Oceniając zagrożenie dla Polski związane z rosyjską aktywnością w rejonie Bałtyku,
nietrudno zauważyć, że dużo większe wyzwanie stanowią organizowane na wielką skalę ćwiczenia i manewry wojskowe odbywające się przy polskiej granicy, jako państwa
frontowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do największych z nich należy zaliczyć manewry „Zapad 2013”. Oficjalny scenariusz rosyjsko-białoruskich ćwiczeń zakładał przeprowadzenie symulacji operacji, jaka może zaistnieć w sytuacji konfliktu religijno-etnicznego lub zagrożenia atakiem terrorystycznym. Zupełnie inne informacje przekazał
sztokholmski dziennik „Svenska Dagbladet”, według którego pod pozorem manewrów
obronnych ćwiczono inwazję na Polskę i państwa bałtyckie [Ryska övningen större…
2017]. Ponadto gazeta dowodziła, że wbrew oficjalnym zapewnieniom strony rosyjskiej
w manewrach brało udział nawet 70 tys. żołnierzy [Ryska övningen större… 2017]. Aby
ukryć ten fakt, Rosja zorganizowała w tym samym czasie ćwiczenia pod kryptonimem
„Współdziałanie 2013”, podczas których około 600 żołnierzy przeprowadziło na terytorium Białorusi wspólną operację antyterrorystyczną [Radziwinowicz 2017a].
Zagrożenie militarne ze strony Rosji potęgują manewry wojsk desantowo-szturmowych, jak na przykład te z lutego 2016 roku w obwodzie pskowskim, położonym w północno-zachodniej części Rosji przy granicy z Białorusią, Łotwą i Estonią. Celem ćwiczeń było
przetestowanie umiejętności rosyjskiej kawalerii powietrznej, czyli żołnierzy transportowanych w rejon operacji wojskowej za pomocą śmigłowców. W efekcie rosyjskie ćwiczenia
militarne w ostatnich latach wyglądają jak przygotowanie do „wycięcia” militarnego korytarza do Kaliningradu w przypadku konfliktu, czyli w praktyce najechania któregoś z państw
bałtyckich. Sytuacja ta przekłada się na sytuację kryzysową w stosunkach Polska–Rosja.
Kolejnym istotnym elementem stanowiącym przykład wywierania militarnej presji na Sojusz Północnoatlantycki w regionie Morza Bałtyckiego były rosyjsko-chińskie

5
Podczas incydentu na Morzu Bałtyckim w grudniu 2014 roku NATO zidentyfikowało pięć szkolno-bojowych
samolotów Tu-134. Ponadto niebo nad Bałtykiem przemierzały dwa samoloty transportowe An-72 oraz dwa
bombowce średniego zasięgu Tu-22. Zlokalizowano również bombowce dalekiego zasięgu Tu-95, które mogą
przenosić pociski z głowicami jądrowymi. Naprzeciw rosyjskim bombowcom NATO trzykrotnie wysyłało swoje
myśliwce F-16 i CF-188 Hornet stacjonujące na Litwie.
Zob. NATO przechwyciło nad Bałtykiem… 2017.
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ćwiczenia morskie pod kryptonimem „Morska Współpraca-2017”. Organizacja manewrów, które odbyły się blisko polskiego wybrzeża, w porcie Bałtijsk i na wodach
południowo-wschodniego Bałtyku, nie była przypadkowa. Rosjanie prawdopodobnie
specjalnie zorganizowali ćwiczenia blisko granicy z Polską, aby pokazać swoją reakcję
na politykę bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Oficjalny scenariusz ćwiczeń zakładał organizowanie obrony przeciwlotniczej i zwalczanie okrętów podwodnych i nawodnych oraz wspólną akcję przeciwko piratom, którzy
opanowali statek. Do realizacji tej strategii strona chińska delegowała niszczyciel typu
052D Hefei, fregatę Junczen oraz jednostkę wspomagająca Lomahu. Z kolei Rosja wystawiła korwety nowej generacji projektu 20380 Stierieguszczij i Bojkij oraz śmigłowce
wielozadaniowe Ka-27, samoloty bombowe Su-24 i transportowe An-26 [Radziwinowicz
2017b]. Pomimo niewielkiej skali manewry stanowiły dobrą okazję do propagandowego
oddziaływania skierowanego do państw bałtyckich w regionie Morza Bałtyckiego.
Rosyjska demonstracja siły militarnej, będąca elementem działań hybrydowych, skupia się również na wykorzystywaniu jako straszaka rakiet dalekiego zasięgu oraz szantażu militarnym Polski. Rozmieszczenie w sąsiedztwie granicy z Polską pocisków balistycznych Iskander o zasięgu od 300 do 500 km może szachować nie tylko Polskę, ale również
kraje bałtyckie i skandynawskie. Należy podkreślić, że Iskandery służą do niszczenia
ośrodków dowodzenia, instalacji wojskowych, pasów startowych, ponadto mogą przenosić ładunki atomowe. To także niezwykle skuteczny element propagandy, bowiem ich
rozmieszczenie na bardzo niewielkim terytorium, z bardzo ograniczoną siecią drogową,
z dużą liczbą mostów, jest wątpliwe z punktu widzenia racjonalnych rozwiązań strategicznych [Wrzosek 2018]. Przyjmując założenie, że rozmieszczenie pocisków Iskander ma
większe znaczenie polityczne niż wojskowe, nie należy mimo wszystko lekceważyć tego
gestu, lecz traktować go jako konkretne zagrożenie dla Polski.
Wykorzystanie rosyjskiego sektora siłowego jest ściśle skorelowane z drugim aspektem, który stanowi kość niezgody dla Rosjan – polskim zaangażowaniem militarnym
u boku Stanów Zjednoczonych. Związana z tym polityka obronna Sojuszu Północnoatlantyckiego ukierunkowana jest na powstrzymanie agresywnej polityki, jaką stosuje Rosja wobec państw nadbałtyckich. Tym samym NATO w dużej mierze powraca do
koncepcji zbiorowej obrony, zgodnie z którą zapewnienie własnego bezpieczeństwa
wymaga również obecności na wschodzie Europy [Antczak, Marcinkowski 2016, s. 16].
Kluczowe decyzje w tej kwestii zostały podjęte w wrześniu 2014 roku na szczycie NATO
w Newport.
Rezultatem walijskich obrad było wypracowanie długoterminowej odpowiedzi
NATO na zagrożenia związane z wschodnią flanką Sojuszu. Z perspektywy Polski walijski szczyt przyniósł strategiczne rozwiązania przyspieszające mechanizmy reakcji NATO
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w sytuacjach kryzysowych. Należy do nich zaliczyć przyjęcie Planu Gotowości Sojuszniczej (ang. Readiness Action Plan), który zakłada wzmocnienie Sił Odpowiedzi NATO (ang.
NATO Response Force), w tym utworzenie sił bardzo wysokiej gotowości (ang. Very High
Readiness Joint Task Force). Tym samym państwa członkowskie zobowiązały się do utrzymywania ciągłej obecności i działalności na lądzie, powietrzu i na morzu we wschodniej
flance NATO. Oznaczało to, że Sojusz musi zwiększyć intensywność ćwiczeń wojskowych
na tym obszarze, a ich scenariusz powinien odpowiadać realnym zagrożeniom.
Prawdziwym sprawdzianem dla strategii przyjętej w Newport były wielonarodowe
ćwiczenia pod kryptonimem „Anakonda 2016”. W manewrach wzięło udział około 31 tys.
żołnierzy, z czego 12 tys. wydzieliło Wojsko Polskie, natomiast większość jednostek sojuszniczych stanowili przedstawiciele sił Stanów Zjednoczonych [Ruszyła Anakonda…].
Ta bezprecedensowa skala ćwiczeń była militarną demonstracją Sojuszu i zarazem odpowiedzią na rosyjskie manewry „Zapad”. Manewry okazały się sukcesem, udowadniając, że NATO jest zdolne do obrony Polski i republik bałtyckich.
Na pytanie o przyszły kierunek polityki obronnej Polski, dla której najważniejszym
wyzwaniem stała się Rosja, miał odpowiedzieć szczyt NATO w Warszawie. Podczas obrad w stolicy Polski przedstawiciele 29 państw członkowskich uznali, że priorytetem
transatlantyckiej wspólnoty jest obrona integralności terytorialnej i bezpieczeństwa
wszystkich państw i narodów wchodzących w skład Sojuszu [Rotfeld 2016, s. 10]. Tym
samym warszawski szczyt stanowił sygnał odrodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego,
polegający na demonstracji odpowiedzi na aktualne i potencjalne zagrożenie na flance
wschodniej NATO. Tak obrany kierunek w polityce bezpieczeństwa był oficjalnym wskazaniem na zagrożenie w postaci Federacji Rosyjskiej.
Beneficjentem tej sytuacji stały się kraje bałtyckie i Polska, bowiem do najważniejszych ustaleń szczytu NATO w Warszawie należała decyzja o dyslokacji na terenie tych
państw czterech grup batalionowych. Dodatkowo Stany Zjednoczone zadeklarowały
przerzucenie na terytorium państw flanki wschodniej sprzętu dla sił równych ciężkiej
brygadzie pancernej, czyli około 4,5 tys. żołnierzy [Wieliński, Wroński 2016, s. 2]. W skład
wyposażenia brygady weszło 87 czołgów Abrams A1, ponad 300 pojazdów gąsienicowych, w tym działa samobieżne Paladin, transportery Bradley oraz ponad 2 tys. pojazdów kołowych [Wroński 2016, s. 6]. Konsekwencją szczytu NATO była również decyzja
o zwiększeniu do 40 tys. sił natychmiastowego reagowania, które będą gotowe do przemieszczania w rejon konfliktu w ciągu kilku dni. Oprócz wspomnianych sił, które mogą
być skutecznym narzędziem obrony w warunkach prowadzenia wojny hybrydowej,
warszawski szczyt ogłosił wstępną gotowość natowskiego dowództwa obrony przeciwrakietowej. Baza, która ma powstać do końca 2018 roku w Redzikowie pod Słupskiem,
ma wzmocnić zdolności NATO do obrony kolektywnej oraz stanowić ważny instrument
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odstraszania. Instalacja w Polsce, która będzie częścią amerykańskiej architektury bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, ma służyć do przechowywania i odpalania
rakiet ziemia-powietrze SM-3. Polsce krok ten może przynieść wymierne korzyści strategiczne i obronne, ale przede wszystkim zacieśnić jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Budowa tarczy antyrakietowej w Polsce spotkała się ze zdecydowaną krytyką ze
strony Rosji, która odebrała ten ruch jako realne ryzyko dla rosyjskich sił odstraszania
nuklearnego. Argumentacja rosyjskiej dyplomacji sugeruje, że budowa tarczy narusza
układ INF (ang. Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces)6 , ponieważ może służyć do
wystrzeliwania pocisków manewrujących średniego zasięgu. Destabilizowanie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, do którego według Rosji dąży Sojusz Północnoatlantycki, powoduje, że Moskwa nie zrezygnuje z dalszych kroków w sferze militaryzacji
oraz gotowości bojowej środków ofensywnych, które mogą zagrozić państwom regionu
Morza Bałtyckiego.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy podkreślić, że decyzje podjęte
na szczycie NATO w Warszawie, udało się zrealizować. W Polsce stacjonują wojska sojusznicze w ramach dwóch inicjatyw: natowskiej i amerykańskiej. W ramach współpracy
z Sojuszem Północnoatlantyckim w okolicach Orzysza została utworzona grupa bojowa
(ang. Enhanced Forwad Presence), w skład której wchodzą wojska Stanów Zjednoczonych,
Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji. Oprócz stacjonujących wojsk sojuszniczych
w Polsce mieszczą się struktury dowodzące wojskami NATO i USA na całej wschodniej
flance. Koordynacją zajmuje się sformowana w Elblągu Wielonarodowa Dywizja Północny-Wschód. Ponadto w ramach podtrzymania więzi transatlantyckiej oraz współpracy
ze stroną amerykańską w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu stacjonuje
Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ang. Armored Brigade Combat Team).
Ten kolejny etap wzmacniania bezpieczeństwa Polski w ramach NATO oraz strategicznego partnerstwa z USA został odebrany w Moskwie jako zagrożenie, polegające
na osłabieniu hegemonicznej pozycji Rosji w regionie Morza Bałtyckiego. Tym samym
realne wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego dopisało kolejną
kwestię zaliczaną do spraw trudnych w relacjach polsko-rosyjskich.

6
Układ INF (ang. Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces) podpisany został 8 grudnia 1987 roku przez prezydenta USA Ronalda Reagana oraz sekretarza generalnego KPZR Michaiła Gorbaczowa. Celem układu była likwidacja wszystkich rozmieszczonych w Europie pocisków średniego zasięgu (INF). Traktat był zakończeniem
rokowań rozpoczętych w Genewie w listopadzie 1981 roku. Umowa zawarta przez oba mocarstwa zakładała
likwidację rakiet typu: Cruise, Pershing i SS-20. Porozumienie waszyngtońskie okazało się fundamentalnym układem dotyczącym realnego rozbrojenia jądrowego o ogromnym znaczeniu politycznym. Zob. Gaddis 2007, s. 268.
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Zakończenie
Reasumując, stosunki polsko-rosyjskie w regionie Morza Bałtyckiego w okresie transformacji ustrojowej oraz w latach 2014–2018 należy ocenić jako dalekie od dobrych. Kością
niezgody od początku lat 90. XX wieku pozostaje odmienna wizja bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Obszar ten ma niezwykle istotne znaczenie zarówno dla żywotnych
interesów Polski, jak i dla Rosji, której celem jest odzyskanie geopolitycznej kontroli nad
tym akwenem oraz odbudowanie dawnej strefy wpływów z czasów Związku Radzieckiego.
W pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej dobre stosunki z Federacją Rosyjską traktowane były przez Polskę jako jeden z priorytetów polityki bezpieczeństwa po 1991 roku. Dobre, a przynajmniej poprawne stosunki z dotychczasowym suwerenem były jednym z warunków przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mając tego świadomość, Rosja
dążyła do kreowania Polski jako państwa antyrosyjskiego. Czynnik ten spowodował, że polska polityka wschodnia była z jednej strony sporym wyzwaniem dla Warszawy, z drugiej zaś
sporym ograniczeniem dla Rosji, jak i byłych państw bloku wschodniego. Tym samym polska
polityka wobec Kremla ograniczała się jedynie do relacji dotyczących bezpieczeństwa i rozszerzenia NATO, na czym niewątpliwie ucierpiały kontakty gospodarcze i dwustronne.
Dążenie do zbliżenia i współpracy z państwami zachodnimi oraz akcesja do Sojuszu Północnoatlantyckiego jeszcze pogorszyły niełatwe już relacje między dwoma państwami. Na
Kremlu odebrano to jako rozszerzenie strefy wpływów NATO, tym samym zagrożenie dla
żywotnych interesów w tzw. bliskiej zagranicy. Ze względu na odmienną koncepcję bezpieczeństwa w regionie priorytetem narodowym w Moskwie stało się wzmocnienie obronności kraju oraz odbudowa potęgi sił zbrojnych. Deklarowana przez Rosję gotowość do
traktowania siły militarnej jako jednego z narzędzi realizacji polityki bezpieczeństwa budzi
w Polsce niepokój. Tym bardziej, że dążenie do uzyskania dominującej roli na obszarze poradzieckim odbywa się z wykorzystaniem działań o charakterze hybrydowym. Presja informacyjno-militarna, jaką stosuje Kreml w regionie Morza Bałtyckiego, może płynnie przejść
w agresję podprogową. Z punktu widzenia Polski oznacza to, że jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest długofalowa stabilizacja obszaru bałtyckiego, czego potwierdzeniem
było rozlokowanie w regionie batalionowych grup bojowych oraz Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego – w ramach współpracy dwustronnej ze Stanami Zjednoczonymi.
Badania dokonane na potrzeby niniejszego artykułu oraz przedstawione w nim rozważania pozwoliły na wyciągnięcie końcowego wniosku, że stosunki polsko-rosyjskie
w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej oraz w latach 2014–2018 w regionie Morza Bałtyckiego charakteryzowały i charakteryzują się niepewnością, a ich konsekwencje były i są nieprzewidywalne, tym samym stanowiąc jedno z podstawowych wyzwań
polskiej polityki bezpieczeństwa.
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transformation. The aim of the article is to evaluate the modernization of the armed forces
that took place over the last decade and to point to the direction of its further changes.
The article reviews the reforms carried out by Russian defense ministers Anatoly Serdyukov
and Sergei Shoygu. It explains what conclusions result from the involvement of the Russian
armed forces in the conflict in Ukraine and in Syria. The changes that will take place in particular types of armed forces in the near and longer term are indicated.
Key words: Russia, armed forces, experience, modernization, deterrence, Ukraine, Syria

Wstęp
Podstawy metodyczne prezentowanego artykułu zostały wyartykułowane w części
pierwszej, natomiast celem części drugiej jest przybliżenie problemów związanych z modernizacją rosyjskich sił zbrojnych.

Modernizacja rosyjskich sił zbrojnych
Z przeprowadzonych analiz wynika, że pododdziały Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
(FR) przeszły gruntowną transformację, co potwierdziło ich wyposażenie, zdyscyplinowanie i profesjonalne zachowanie się w trakcie aneksji Krymu. W porównaniu do wojny
w Gruzji, która miała miejsce w 2008 roku, wojska rosyjskie zaangażowane w konflikcie
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na Ukrainie prezentowały dużą elastyczność działania i zdolność adaptowania się do
warunków operacyjnych, co znacznie ułatwiało osiąganie wyznaczonych celów politycznych. Zakres i skala zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatniej dekady, nie mogą być
bagatelizowane przez Zachód, mimo że nie wszystkie jednostki wojskowe Sił Zbrojnych
FR prezentują tak wysoki poziom wyszkolenia i przygotowania do prowadzenia współczesnych konfliktów jak elitarne pododdziały, które wzięły udział w operacji krymskiej.
Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że rosyjskie siły zbrojne nie przypominają
postsowieckiej armii [Giles 2016, s. 13].
Siły zbrojne po upadku Związku Radzieckiego, mimo że odziedziczyły imponujący
arsenał, z powodu ograniczeń finansowych znalazły się w fazie rozkładu. Przez kolejne
piętnaście lat wiele ciekawych koncepcji modernizacji sił zbrojnych upadło ze względu na
niechęć liderów militarnych do przeprowadzania jakichkolwiek zmian i brak woli politycznej [Klein 2015, s. 10]. Te reformy, które udało się wdrożyć, były chaotyczne i praktycznie
bezproduktywne [Blank 1997]. W opinii Aleksandra Khramchikhina do końca 2000 roku
rosyjska armia znalazła się na skraju dezintegracji, a jej siłę bojową stanowiły grupy samodzielnie funkcjonujących pododdziałów uzbrojone w kałasznikowy [Khramchikhin 2018,
s. 7]. Innymi słowy, przez prawie dwie dekady Rosja była papierowym tygrysem. Z tego
powodu nie angażowała się w duże konflikty, prowadziła jednak z sąsiadami tzw. wojny
zastępcze, działania nieregularne i operacje specjalne. Efektywność sił zbrojnych była raczej niewielka. W wojnie z Czeczenią poziom realizacji zadań bojowych był niesatysfakcjonujący, dlatego też szybko przekształcono działania wojenne w operację policyjną, za
którą odpowiedzialność wzięło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [Gressel 2016, s. 2].
Brak pieniędzy i biurokratyczny opór wobec przeprowadzenia transformacji sił
zbrojnych miały swoje konsekwencje podczas wojny z Gruzją w 2008 roku. Aby zapobiec
integracji Gruzji z Zachodem, Moskwa zdecydowała o użyciu elitarnych pododdziałów
powietrzno-desantowych w połączeniu z wojskami lądowymi, siłami powietrznymi i marynarką wojenną, jednak okazało się, że ich mobilność jest zbyt niska [Harris 2018, s. 10].
Wojska nie były też na tyle zgrane, by prowadzić działania bojowe w warunkach Kaukazu. Duże problemy stwarzali żołnierze z poboru, nieprzygotowani do prowadzenia działań wojennych. Planowanie operacyjne okazało się mało elastyczne i nie uwzględniało
potrzeby koordynowania działań pomiędzy różnymi rodzajami sił zbrojnych i wojsk. Ze
względu na niską świadomość sytuacyjną dochodziło do częstego ostrzału własnych
wojsk. Nie wykorzystano posiadanej przewagi w powietrzu, a linie zaopatrzeniowe
były zbyt długie i źle zorganizowane. W przeciwieństwie do rosyjskich pododdziały
gruzińskie okazały się bardziej zmotywowane do walki. Dzięki nowoczesnym środkom
noktowizyjnym i komunikacyjnym były efektywniejsze niż rosyjskie, chociaż nie posiadały ciężkich czołgów i środków obrony przeciwlotniczej [Gressel 2016, s. 2]. Rosyjska
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operacja okazała się nieefektywna, nie osiągnięto zakładanych celów strategicznych.
Popełniono wiele błędów związanych z dowodzeniem wojskami, a zabezpieczenie logistyczne należy uznać za kompletną katastrofę. Te negatywne doświadczenia stały się
podstawą do przeprowadzenia głębokich reform Sił Zbrojnych FR [Harris 2018, s. 10].
Rosyjski minister obrony Anatolij Serdiukow w 2008 roku zapoczątkował ambitne
reformy, które miały na celu transformację ciężkiej, masowej postsowieckiej organizacji
wojskowej przygotowanej do prowadzenia na wielką skalę wojny lądowej w szybko mobilizowane i elastycznie funkcjonujące pododdziały sił zbrojnych, gotowe do prowadzenia
małych, regionalnych konfliktów i działań o charakterze ekspedycyjnym [Russell 2015, s. 9].
Głównym celem politycznym wprowadzanych reform obronnych było zniwelowanie występujących dysproporcji w porównaniu do zdolności posiadanych przez inne mocarstwa
oraz zredukowanie wrażliwości na możliwość globalnego uderzenia, głównie przez Stany
Zjednoczone. Rosji potrzebne było też przywrócenie wiarygodności militarnej na arenie
międzynarodowej, stanowiącej główny czynnik odstraszania. Z drugiej strony to siły zbrojne były i są dogodnym narzędziem do prowadzenia polityki zagranicznej i zaspokajania
ambicji strategicznych liderów politycznych [Giles 2016, s. 13].
Wnioski z badań wskazują, że pochodnym celem reform była chęć przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym w wymiarze globalnym i zapewnienie własnym wojskom
swobody działania na całym globie. Aspiracje długofalowe Rosji były więc ukierunkowane na wykreowanie stref uprzywilejowanych, w których mogły być zrealizowane
interesy Moskwy. Aspiracje te mogą również tłumaczyć długoterminową perspektywę
transformacji ukierunkowaną na wejście sił zbrojnych w trzecią dekadę XXI wieku. Z drugiej strony silna armia jest atrybutem mocarstwowości państwa i zawsze służy do zaspokojenia jego ambicji. W tym miejscu należy jednak przyznać rację Sergeyowi Karaganovi,
który twierdzi, że silna armia kompensuje relatywnie słabą rosyjską sferę ekonomiczną,
technologiczną, ideologiczną i psychologiczną [Karaganov 2012].
Wysiłki reform obronnych zostały ukierunkowane na pozyskanie nowych zdolności
operacyjnych i utrzymanie wysokiej gotowości bojowej wojsk [Klein 2015, s. 10]. Założono zredukowanie personelu z 1,3 miliona do 1 miliona w 2016 roku [Thornton 2011, s.
20] oraz liczby okręgów wojskowych, które jednocześnie pełniły rolę dowództw strategicznych, z sześciu do czterech [Гаврилов 2010]. W 2015 roku powołano do życia piąte
dowództwo odpowiedzialne za działania operacyjne w strefie arktycznej, a także zredukowano liczbę stanowisk administracyjnych i zabezpieczających. Jednocześnie w skład
dowództw strategicznych włączono wojska powietrzno-desantowe i strategiczne wojska rakietowe. Nowe struktury dowodzenia siłami zbrojnymi pozwoliły na skrócenie
procesów decyzyjnych i umożliwiły prowadzenie zintegrowanych operacji połączonych
[Klein 2015, s. 16].
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Zmiana systemu dowodzenia wprowadzona przez A. Serdiukowa łączyła się również
z wyeliminowaniem szczebla dywizji i korpusu. Podstawowy moduł sił zbrojnych stanowiły brygady bezpośrednio podporządkowane dowódcy armii. Jednocześnie były one
podstawowym modułem taktycznym, posiadającym w swoich strukturach organizacyjnych elementy wsparcia bojowego i logistyki, co pozwalało na samodzielne prowadzenie działań operacyjnych bez potrzeby angażowania szczebla nadrzędnego [Thornton
2011, s. 22]. Wyeliminowanie ze struktury dowodzenia szczebla dywizyjnego i korpuśnego pozwala oczywiście na wprowadzenie oszczędności finansowych, ale niestety stanowi dużą przeszkodę w sprawnym kierowaniu dużymi operacjami militarnymi.
Reformy systemu dowodzenia i kierowania obroną państwa były kontynuowane
w latach późniejszych, a szczególnie po dojściu do władzy Siergieja Szojgu. 1 grudnia
2014 roku zostało utworzone Narodowe Centrum Kierowania Obroną FR w celu zintegrowania systemu zarządzania z wojennymi strukturami administracji państwa i gospodarki oraz przygotowania się do prowadzenia obrony na wypadek wojny. Na wszystkich
poziomach dowodzenia rozpoczęły pracę etatowe dyżurne zmiany operacyjne o takiej
samej strukturze pokojowej i wojennej. Zadania centrum obejmują monitoring wszystkich obszarów działalności sił zbrojnych i wojennego systemu dowodzenia w odniesieniu do przedsięwzięć określonych w planie obrony państwa oraz wybranych podmiotów
zaangażowanych na rzecz bezpieczeństwa. Kierowniczą rolę w centrum sprawuje szef
Sztabu Generalnego, ale w jego skład wchodzą także osoby cywilne piastujące funkcje
państwowe. Kompleksowe myślenie o osiąganiu celów politycznych wymaga bowiem
wspólnego działania podmiotu militarnego i szeroko rozumianej sfery cywilnej. W ocenie szefa Sztabu Generalnego SZ FR w obecnych warunkach wielokrotnie wzrosła liczba
informacji, skrócił się cykl jej wymiany z tygodni i dób do godzin i minut, co powoduje
potrzebę stałego monitoringu procesów zachodzących na świecie, w kraju i w siłach
zbrojnych oraz prowadzenia stałej kompleksowej analizy sytuacji, a także wypracowywania wariantów reagowania na jej zmiany. Nowa struktura zapewnia skrócenie cyklu
przekazywania informacji oraz realizację procesu kierowania w czasie rzeczywistym.
W centrum odbywa się koordynacja działaniami 49 ministerstw i agencji, między innymi
ministerstwa spraw wewnętrznych i sytuacji nadzwyczajnych. W konsekwencji możliwe
jest zintegrowane zastosowanie wszystkich narzędzi oddziaływania znajdujących się
w dyspozycji państwa i prowadzenie działań nielinearnych [Баранец 2014].
Pierwszy etap reform był skoncentrowany na profesjonalizacji sił zbrojnych i wykreowaniu przywódców. Zredukowano liczbę oficerów, rozwiązano korpus chorążych i wprowadzono nowy model szkolenia podoficerów, co pozwoliło na ukształtowanie piramidalnej struktury zatrudnienia i przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy liczbą żołnierzy
znajdujących się w sztabach a żołnierzami służącymi w pododdziałach bojowych. Od
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2000 roku systematycznie rośnie liczba żołnierzy zawodowych i ograniczana jest liczba
poborowych. Dzięki temu możliwe było wprowadzanie skomplikowanego pod względem
technicznym sprzętu bojowego. Zmieniono też system edukacyjny [Gressel 2016, s. 3].
Druga faza reform została przeprowadzona po 2012 roku pod kierownictwem S. Szojgu. Nowe spojrzenie na reformy opierało się na zmianie wizji prowadzenia rywalizacji
w wymiarze międzynarodowym. Powrócono do idei prowadzenia dużych, intensywnych
konfliktów zbrojnych z użyciem broni nuklearnej, z jednoczesnym koncentrowaniem się
na nowych formach prowadzenia rywalizacji, opierających się na koncepcji wojny hybrydowej. Założono, że siły zbrojne w dalszym ciągu będą odgrywały fundamentalną
rolę w realizacji interesów Rosji [Giles 2017, s. 2]. Przyjęto więc tzw. rozwiązania mieszane. Założono, że zrestrukturyzowane siły zbrojne muszą być w stanie wypełniać szereg
funkcji, takich jak odstraszanie nuklearne i nienuklearne, prowadzenie wojny konwencjonalnej oraz nuklearnej, a także działania nielinearne i antyterrorystyczne [Klein 2015,
s. 10]. S. Szojgu skonsolidował reformy, a jednocześnie dokonał pewnej ich weryfikacji.
W rezultacie przywrócono dywizyjny szczebel dowodzenia i przygotowano się do prowadzenia dużych operacji militarnych. Zmieniono też dyslokację jednostek wojskowych.
Na dużą uwagę zasługuje fakt przybliżenia wielu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych FR do granicy z Ukrainą na przełomie 2012 i 2013 roku [Harris 2018, s. 11].
Transformacja była skoncentrowana na podnoszeniu gotowości bojowej wojsk, zmianie ich struktur organizacyjnych oraz zasad zabezpieczenia logistycznego, tak aby w krótkim czasie jak największa liczba oddziałów i pododdziałów była gotowa do przemieszczenia w rejony operacyjne i prowadzenia działań bojowych. W celu podniesienia zdolności
do reagowania na zagrożenia pojawiające się u granic FR zaplanowano zwiększenie liczby
mobilizowanych jednostek wojskowych i prowadzenie intensywnych ćwiczeń wojskowych. Skrócono do 24 godzin czas osiągania gotowości do działania przez jednostki powietrzno-desantowe i zrestrukturyzowane brygady ogólnowojskowe, co było niezwykłym
osiągnięciem w porównaniu do czasów sprzed wojny w Czeczeni, kiedy niektóre dywizje
przygotowywały się do prowadzenia działań bojowych około roku [Gressel 2016, s. 3].
Doświadczenia z konfliktu na Ukrainie potwierdzają tezę, że siły zbrojne w krótkim
czasie od podjęcia decyzji politycznych o ich użyciu są zdolne do podejmowania wyzwań związanych z przemieszczaniem się pokaźnych formacji na duże odległości, logistycznym zabezpieczeniem i prowadzeniem operacji bojowych rozłożonych w czasie.
Aneksja Krymu jest dowodem na to, że wybrane jednostki Sił Zbrojnych FR pozostają w wysokim stopniu gotowości bojowej do prowadzenia eksterytorialnych operacji
specjalnych, wymagających posiadania niezawodnych środków komunikacji. Sprawnie przeprowadzone działania militarne pokazują, że komponent specjalny potrafi
współpracować z elitarnymi pododdziałami zmechanizowanymi, charakteryzującymi
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się wysoką mobilnością i kompetencjami do prowadzenia działań operacyjnych. Podsumowując, można stwierdzić, że Krym wykazał się dużą efektywnością siły militarnej
w osiąganiu celów politycznych [Kofman 2016, s. 9].
Inaczej przebiegał konflikt na wschodzie Ukrainy. Rosja stosowała wojnę polityczną,
działania nieregularne, hybrydowe i konwencjonalne. Działania konwencjonalne jednak
miały swoją specyfikę – samodzielne, batalionowe grupy bojowe wysyłano w głąb terytorium Ukrainy do angażowania się w decydujące bitwy, np. w Słowiańsku czy Debalcewie.
Bardzo często ugrupowanie bojowe składało się z pododdziałów mieszanych, np. wojsk
specjalnych, powietrzno-desantowych i piechoty, co nie odzwierciedlało ani struktury
organizacyjnej rosyjskich wojsk, ani ich założeń doktrynalnych. Rezultaty bezpośrednich
starć z regularną armią ukraińską wskazują, że wojska rosyjskie miały znaczną przewagę
techniczną [Kofman 2016, s. 10]. Ponadto zarówno w przypadku Krymu, jak i wschodniej Ukrainy Rosja była w stanie utrzymywać miesiącami przy granicy od 40 000 do nawet 150 000 żołnierzy, a w głębi terytorium prowadzić ćwiczenia z wojskami w liczbie do
80 000 żołnierzy, co stanowiło znaczny czynnik odstraszania i zastraszania Ukrainy; podobnie jak rakietowe ostrzały artyleryjskie prowadzone z terytorium Rosji [Gressel 2016, s. 4].
Rosja w konflikcie z Ukrainą testowała i wciąż testuje nowe zdolności bojowe, a szczególnie zdolności do precyzyjnego rażenia, prowadzenia walki elektronicznej, oddziaływania w cyberprzestrzeni, środki bezpilotowe i artyleryjskie czy zaawansowane technologicznie pojazdy do transportu żołnierzy na polu walki. Na przykład środki bezpilotowe
były wykorzystywane nie tylko do prowadzenia rozpoznania i przenoszenia uzbrojenia,
ale i prowadzenia uderzeń bezpośrednich na obiekty przeciwnika, niczym ataki samobójcze prowadzone przez kamikaze [Giles 2017, s. 7].
We wrześniu 2015 roku po udzieleniu politycznego wsparcia reżimowi Baszszara alAsada Rosja rozpoczęła prowadzenie, pierwszej od interwencji w Afganistanie w 1979 roku,
operacji o charakterze ekspedycyjnym, angażując siły powietrzne i wojska specjalne oraz
wydzielone siły marynarki wojennej i wojsk lądowych. Do prowadzenia operacji przeciwko
tzw. Państwu Islamskiemu zaangażowano bombowce strategiczne, nowe śmigłowce bojowe, lotnictwo taktyczne oraz samoloty rozpoznania i walki elektronicznej [Kofman 2016,
s. 11]. Rosja wykorzystała Syrię do weryfikacji programów modernizacyjnych sił zbrojnych,
w tym systemów zaawansowanej broni konwencjonalnej pozwalających na projekcję siły
w dowolnych zakątkach świata. Sprawdzono skuteczność rakietowych pocisków manewrujących typu cruise. Rakiety Kalibr były wystrzeliwane z okrętów znajdujących się na Morzu Kaspijskim i Morzu Śródziemnym [Kolejny nosiciel pocisków… 2017]. Pociski cruise były
również odpalane z ponaddźwiękowego bombowca strategicznego o zmiennej geometrii
skrzydeł Tu-160M1 Blackjack [Tu-160] oraz ciężkiego bombowca Tu-95MS Bear H [Butowski]
i znad terytorium Iranu z samolotu Tu-22M3 Backfire [NI:]. Ocena przeprowadzonych operacji
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świadczy o posiadaniu przez Rosję strategicznych zdolności, z którymi powinien liczyć się
świat [Russia Military Power… 2017, s. 44].
Doświadczenia z konfliktów zbrojnych mają z reguły o wiele większe znaczenie niż
ćwiczenia na poligonach. W ich rezultacie poprzez użycie systemów broni i wyposażenia znacznie wzrastają zdolności do prowadzenia działań wojennych. Ukraina i Syria to
zupełnie inne przypadki, tym niemniej można uznać, że są komplementarne ze względu
na przeprowadzony trening, testowanie uzbrojenia, stosowaną taktykę i struktury organizacyjne wojsk. Na Ukrainie sprawdzono przebieg konfrontacji z przeciwnikiem posiadającym podobne uzbrojenie i wyposażenie, o czym świadczą podobne czołgi, bojowe
wozy piechoty czy środki bezpilotowe. W Syrii natomiast przetestowano systemy walki
elektronicznej, nowej generacji środki bezpilotowe, systemy komunikacyjne i broń przeciwpancerną. Pojawiły się też unikalne możliwości praktycznego przećwiczenia koordynowania działań powietrzno-lądowych czy interakcji z lokalnymi bojownikami. Rosja
zademonstrowała gotowość do skrytego i bezkolizyjnego przemieszczenia na duże odległości wojsk ze sprzętem bojowym i natychmiastowego wykorzystania posiadanych
zdolności bojowych w walce [Giles 2017, s. 3]. Konflikt na Ukrainie i zaangażowanie w Syrii pokazują, że rosyjscy żołnierze posiadają duże doświadczenie wojenne, a zdolności FR
pozwalają na prowadzenie szeroko zakrojonych działań konwencjonalnych.
Priorytetowe znaczenie podczas transformacji rosyjskich sił zbrojnych mają siły
nuklearne, gdyż pozwalają one na zachowanie mocarstwowych ambicji Rosji. Ich podstawową funkcją jest prowadzenie efektywnego odstraszania. Zapisy doktrynalne zakładają wykorzystanie sił strategicznych do wykonania uderzenia wyprzedzającego,
uderzenia po wcześniejszym uprzedzeniu lub uderzenia odwetowego (bez zapowiedzi).
Wykonanie uderzenia odwetowego jest najtrudniejsze, bowiem wymaga zdolności do
funkcjonowania w warunkach skażenia radioaktywnego [Russia Military Power… 2017,
s. 31]. Program modernizacyjny zakłada pozyskanie do roku 2022 400 nowych międzykontynentalnych wyrzutni pocisków balistycznych, ośmiu strategicznych okrętów podwodnych klasy Borjej [Rosja buduje strategiczny… 2015] i sześciu klasy Delta IV [Rosyjska
flota podwodna… 2016]. Pociski SS-18 zostaną zastąpione nowymi napędzanymi paliwem płynnym, o nazwie RS-28 Sarmat1, a SS-19 – pociskami RS-24 Yars. Dużym zaskoRakieta balistyczna Sarmat jest ponad 100-tonowym pociskiem RS-28 o zasięgu około 18 000 km. Rosjanie
pracują nad nim prawdopodobnie od 2009 roku. Jeśli wierzyć doniesieniom z ostatnich miesięcy, Sarmat ma
możliwość błyskawicznego dotarcia do miast Europy Zachodniej i tych znajdujących się wzdłuż wybrzeży
Ameryki Północnej. RS-28 Sarmat może przenosić 10–15 głowic i podróżować z prędkością ponaddźwiękową.
Nowa rosyjska rakieta jest wystarczająco silna, aby zmieść z powierzchni ziemi obszary lądowe wielkości stanu
Teksas lub Francji. RS-28 Sarmat został zaprojektowany w taki sposób, żeby nie mógł zostać wykryty przez
obronę przeciwrakietową [Rosyjski RS-28… 2018].
1
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czeniem dla analityków i ekspertów okazał się zapowiedziany przez Władimira Putina
pocisk manewrujący z napędem nuklearnym. W teorii zastosowane w nim rozwiązania,
łącznie z napędem nuklearnym nowej generacji, oznaczają, że nowa broń Rosjan ma
nieograniczony zasięg i możliwość ominięcia tarcz antyrakietowych. Pocisk rzekomo był
testowany jesienią 2017 roku2 . Moskwa zapowiedziała też budowę nowej wersji bombowca strategicznego Tu-160 po roku 2021 [Gorenburg 2017]. Po roku 2020 planuje się też
zmniejszenie ogólnej liczby posiadanych przez Rosję pocisków balistycznych, przy równoczesnym zwiększeniu ich efektywności oraz odporności na wykrycie i zniszczenie, dlatego
też główny wysiłek koncentruje się na pozyskaniu ich w wersji mobilnej [Klein 2015, s. 11].
Otwarcie mówi się o najciekawszym z punktu widzenia innowacji podwodnym dronie
o napędzie nuklearnym nazywanym przez Rosjan Status-6. W. Putin w orędziu do Zgromadzenia Federalnego potwierdził, że Status-6, który jest 100-krotnie mniejszy od reaktorów w okrętach podwodnych, rzeczywiście powstaje, a w grudniu 2017 roku zakończono
fazę testów. Rosyjski prezydent ogłosił, że Status-6 będzie przenosił broń nuklearną i że
jest szybszy od większości wykorzystywanych torped, a co za tym idzie, nie ma sposobu,
aby go zatrzymać. Jego celem będą lotniskowce i infrastruktura wykorzystywana przez
marynarkę wojenną [Rosyjski RS-28… 2018]. W swoim orędziu ostrzegł również, że „Rosja
uzna wszelkie użycie broni jądrowej wobec niej lub jej sojuszników za atak jądrowy, bez
względu na moc użytej broni. Odpowiedź będzie błyskawiczna, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami” [NATO odpowiada… 2018].
Oprócz strategicznych sił nuklearnych modernizowana jest taktyczna broń jądrowa.
Duży nacisk kładzie się też na pozyskanie niestrategicznych zdolności, które mogą być
zintegrowane zarówno z bronią konwencjonalną, jak i nuklearną, np. wyrzutnie Iskander, pociski manewrujące Kalibr czy rakiety P-800 Oniks wystrzeliwane między innymi
z nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych Bastion. Biorąc pod uwagę brak jasnych reguł
dotyczących użycia broni nuklearnej, podejmowane wysiłki Moskwy w sferze modernizacji tej broni mogą budzić poważne obawy Zachodu [Adamsky 2015].
Transformacja wojsk lądowych opiera się na modernizacji posiadanego sprzętu i pozyskiwaniu nowego. Duży wpływ na kierunki modernizacji mają doświadczenia z Ukrainy,
które pokazały nową taktykę kreatywnego połączenia działania wojsk rozpoznawczych,
pancernych, zmechanizowanych i powietrzno-desantowych oraz współdziałania z paramilitarnymi formacjami, np. partyzantami czy Kozakami, w połączeniu z aplikacją agresywnie
prowadzonej wojny informacyjnej. Główna siła bojowa wojsk lądowych opiera się na czołgach, bojowych wozach piechoty posiadających dużą mobilność i zwiększoną odporność
2
Pocisk nie ma jeszcze swojej nazwy, a W. Putin zasugerował, aby ministerstwo obrony rozpisało państwowy
konkurs na jego nazwę [Rosyjski RS-28… 2018].
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na uderzenia, artylerii klasycznej i rakietowej oraz walce radioelektronicznej [Russia Military
Power… 2017, s. 52]. Powszechne zainteresowanie wzbudza nowoczesny czołg T-14 Armata z bezzałogową wieżą. Odporność opancerzenia odpowiada jednolitej warstwie walcowanej stali o grubości jednego metra. Czołg posiada system aktywnej obrony, co pozwala
na wykrywanie i niszczenie nadlatujących przeciwpancernych pocisków kierowanych. Zastosowana w czołgu armata 2A82-1M ma posiadać znacznie większą siłę rażenia niż broń
tego samego kalibru stosowana m.in. w czołgach T-90A i T-72B3M. Wiadomo, że T-14 ma
możliwość wystrzeliwania ze swojej armaty nie tylko pocisków kinetycznych, ale również
przeciwpancernych pocisków kierowanych, jak 9K119 Refleks, które rażą na odległość do 5
km, czy opracowywanej, docelowej wersji pocisku dla czołgu 3UBK21 Sprinter o imponującym zasięgu do 10 km [Michalik 2017]. Do 2020 roku armia ma liczyć 2300 czołgów tego
typu [„Armata” T-14… 2015]. W najbliższych ośmiu latach na wyposażenie wojsk lądowych
ma wejść bojowy wóz piechoty Kurganets i kołowy transporter Boomerang, charakteryzujący się zwiększonymi możliwościami ochrony personelu. Podstawowym uzbrojeniem jest
działko 2A42 kaliber 30 mm, a także cztery naprowadzane pociski Kornet-EM przeznaczone
do zwalczania czołgów. Transporter został wyposażony w automatyczny system kontroli ognia, który samodzielnie wybiera kolejne cele do zniszczenia, a dodatkowo wieżyczka
pojazdu może być zdalnie sterowana. Pojazd dysponuje również sensorami termicznymi,
laserowym dalmierzem, a także profesjonalnym systemem nawigacji [Kurganets-25… 2015].
Do 2019 roku prawdopodobnie wszystkie pododdziały artylerii zostaną wyposażone w systemy rakietowe Iskander, a wieloprowadnicowe wyrzutnie Uragan, Smertch i Grad będą
stopniowo zastępowane systemami Tornado [Gorenburg 2017, s. 3]. Warto też wspomnieć
o modułowym zestawie wyposażenia i uzbrojenia rosyjskiego żołnierza, jakim jest system
Ratnik. Zestaw zawiera kilkadziesiąt elementów wyposażenia i uzbrojenia w kilku podstawowych modułach: walka, ochrona, przeżywalność, łączność etc. Niektóre z nich, np. system
komunikacyjny Strielec, dają rosyjskim żołnierzom nowe możliwości w zakresie komunikacji
i dowodzenia, co z drugiej strony wymusza zmiany w stosowanej taktyce. W Syrii wykorzystano na przykład system Ratnik do naprowadzania lotnictwa [Gawęda 2016]. Na szczeblu
taktycznym wprowadzany jest też system dowodzenia Sozvezdie. Przedstawione powyżej
nowinki techniczne świadczą o zmianie mentalności rosyjskich wojskowych i odchodzeniu
od armii masowej. Obecnie odzwierciedleniem wysiłku modernizacyjnego jest dobrze wyszkolony i zabezpieczony żołnierz, który potrafi operować nowoczesnymi, skomplikowanymi systemami uzbrojenia [Klein 2015, s. 12].
Marynarka wojenna jest najbardziej niedoinwestowanym rodzajem sił zbrojnych
od chwili upadku Związku Radzieckiego. Rosyjski plan modernizacji koncentruje się na
budowie nowych konstrukcji okrętów podwodnych i małych okrętów nawodnych. Jeśli
chodzi o okręty nawodne, to Rosja planuje budowę kilku typów korwet, posiadających
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dużą mobilność i lepsze uzbrojenie niż obecnie posiadane. Z dużym opóźnieniem wdrażany jest projekt budowy nowej fregaty typu Super Gorshkov. Priorytet modernizacyjny
jest nadany nuklearnym okrętom podwodnym, które uzbrojone w rakiety Buława lub
Sarmat będą skierowane do Floty Północnej i Pacyfiku. Planuje się dokończenie budowy siedmiu okrętów z napędem atomowym typu Yasen-M i modernizację sześciu postsowieckich okrętów typu Oscar i Akula. Konstrukcję nowego, piątej generacji okrętu
podwodnego o nazwie „Husky” planuje się rozpocząć w połowie 2020 roku [Gorenburg
2017, s. 4]. We wszystkich nowo wybudowanych okrętach nuklearnych i nienuklearnych
oraz korwetach i fregatach, a także innych większych okrętach będą zamontowane rakiety typu Kalibr [Russia Military Power … 2017, s. 70]. Oceny ekspertów wskazują, że ani
w krótkiej, ani w średniej perspektywie czasowej Rosja nie będzie w stanie wybudować
nowych krążowników i niszczycieli, nie mówiąc już o lotniskowcach. Zmodernizowane
i nowo pozyskane okręty będą kierowane do służby w miejsca najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia FR oraz do wzmocnienia obrony wybrzeża, ochrony ważnych
linii komunikacyjnych i wzbraniania dostępu do określonych rejonów. Geograficznie
będą to obszary Arktyki, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego [Klein 2015, s. 13].
W ciągu ostatnich siedmiu lat siły powietrzne otrzymały znaczną liczbę nowoczesnych
samolotów. Obecnie testowany jest myśliwiec piątej generacji SU-57 (T-50 PAK FA), porównywalny z amerykańskim F-22. Nie będzie on jednak wdrożony do masowej produkcji aż
do momentu unowocześnienia jego silnika. Szacuje się, że będzie to możliwe nie wcześniej
niż w 2027 roku. W następnych latach Rosja zamierza pozyskać kolejne myśliwce SU-35.
Nowy kontrakt podpisany w 2016 roku obejmuję zakup 50 tego typu samolotów. Ponadto
planuje się co roku zakup około 12–18 myśliwców SU-30 SM oraz 12–18 samolotów uderzeniowych SU-34, a także w mniejszej liczbie myśliwców MiG-35. Na podobnym poziomie
będzie się kształtowało pozyskanie śmigłowców. Budowę nowych konstrukcji planuje się
dopiero po roku 2027 [Gorenburg 2017, s. 5]. Po 2019 roku planuje się produkcję zmodernizowanych samolotów IŁ-76 w liczbie około 10–12 sztuk rocznie. Prototyp lekkiego samolotu transportowego będzie prawdopodobnie dostępny po 2024 roku. Budowa nowego
samolotu wczesnego ostrzegania i dowodzenia powietrznego miała się rozpocząć w 2016
roku, ale z nieznanych przyczyn jest opóźniona. Rosja produkuje znaczne ilości miniaturowych środków bezpilotowych, ale oczekuje się nowych i większych projektów, możliwych do zastosowania na poziomie taktycznym i strategicznym. Obecnie trwają prace nad
wdrożeniem w wojsku uzbrojonych środków bezpilotowych [Russia Military Power… 2017,
s. 65]. Nie mniejszą wagę przywiązuje się do pozyskania lądowych i powietrznych systemów wczesnego ostrzegania i obrony powietrznej. Już rozpoczęto prace nad systemem
S-500, który zastąpi obecnie wdrażany S-400. Geograficzne priorytety jego rozmieszczenia obejmują Zachodni i Wschodni Okręg Wojskowy [Klein 2015, s. 13].
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Wnioski
Modernizacja sił zbrojnych, która rozpoczęła się w 2008 roku, była pierwszym udanym
projektem od rozpadu Związku Radzieckiego. Duże wyzwanie podczas transformacji sił
zbrojnych stanowiła zmiana myślenia na temat sposobu ich wykorzystania, odejście od
koncepcji armii masowej oraz przełamanie ograniczeń ekonomicznych stanowiących
spuściznę ery postsowieckiej. Początki transformacji były związane głównie z modernizacją odziedziczonego, przestarzałego uzbrojenia i sprzętu. Największym problemem
dla rosyjskiego przemysłu obronnego, który pomyślnie rozwiązano, było usprawnienie
okrętów podwodnych, modernizacja systemów rakietowych i pozyskanie systemów
bezpilotowych. Nie mniejsze sukcesy osiągnięto w sferze środków obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej czy modernizacji okrętów nawodnych. Duże braki widoczne
są natomiast, jeśli chodzi o czołgi, bojowe wozy piechoty i samoloty bojowe. Pozyskane
w przeciągu ostatnich ośmiu lat nowe systemy uzbrojenia i sprzętu stanowią znaczne
wzmocnienie siły bojowej wojsk lądowych. Na korzyść zmieniły się proporcje jednostek
posiadających wysoką gotowość bojową w stosunku do ogólnej wojsk lądowych. Wzrosły zdolności wojsk lądowych do prowadzenia działań bojowych o charakterze wojennym. Niektórzy eksperci twierdzą, że obecnie Rosja jest gotowa do symultanicznego
prowadzenia nawet dwóch dużych operacji militarnych [Giles 2017, s. 11].
Przeprowadzone badania świadczą o tym, że Rosja zmieniła filozofię strategicznego wykorzystania własnych sił zbrojnych. Nowa koncepcja integruje konwencjonalne,
nuklearne i niekonwencjonalne elementy siły i tworzy swoisty zestaw instrumentów,
które mogą być elastycznie stosowane w zależności od występującej sytuacji operacyjno-strategicznej. Nowe, pozyskane w procesie transformacji zdolności oddane do dyspozycji sił zbrojnych pozwalają na bardziej precyzyjne niż w przeszłości rażenie i osiąganie większych efektów przy użyciu mniejszych nakładów sił i środków. Rosyjskie siły
zbrojne stanowią dla państw obszaru euroatlantyckiego poważne zagrożenie. Moskwa
celowo zastrasza Zachód i wykorzystuje jego obawy przed dużym konfliktem, w ten
sposób osiągając własne cele strategiczne. W opinii Marka Galeotti Rosja może stosować rozległą, agresywną i wielowymiarową presję militarną i w połączeniu z naciskami
dyplomatycznymi skutecznie zniechęcać Europę do podejmowania wyzwań w sferze
bezpieczeństwa pojawiających się w jej sąsiedztwie [Galeotti 2016, s. 1]. Rosja dysponuje
szerokim orężem, które zagraża nie tylko Europie, ale również sojusznikom z Ameryki
Północnej. Rosyjskie siły zbrojne posiadają stale modernizowaną strategiczną broń nuklearną, która może być wystrzeliwana z lądu, powietrza oraz morza i razić cele położone praktycznie na całej kuli ziemskiej. Szczególnie niebezpieczne są trudno wykrywalne
i stale zmieniające swoją lokalizację okręty podwodne z napędem jądrowym, które pod
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lodami Arktyki mogą miesiącami wyczekiwać na rozkaz do wystrzelenia pocisku rakietowego. Coraz groźniejsza jest też niestrategiczna broń nuklearna i stale pozyskiwana
konwencjonalna broń precyzyjnego rażenia. Wymienić w tym miejscu można chociażby
zestawy Iskander czy Bastion z rakietami Kolibr przenoszącymi zarówno ładunki nuklearne, jak i konwencjonalne. W związku z tym wciąż otwarte pozostaje pytanie: jak Zachód powinien odpowiadać na rosyjskie odstraszanie i zastraszanie?
Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, że Rosja jest obecnie na tyle silna,
by prowadzić wojnę konwencjonalną z dowolnym agresorem. Posiada wystarczającą
ilość broni nuklearnej, aby skutecznie odstraszać i zniechęcać do naruszenia jej integralności terytorialnej. Może skutecznie rywalizować na arenie międzynarodowej zarówno
z NATO, jak i Chinami. Już uwidoczniła się jej przewaga, jeśli chodzi o środki obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz walki radioelektronicznej. W zakresie strategicznej
broni precyzyjnego rażenia, środków bezpilotowych, możliwości bojowych czołgów
i bojowych wozów piechoty Rosja stale zmniejsza dystans dzielący ją z Zachodem. Nieznacznie odstaje jedynie w zakresie środków automatyzacji dowodzenia.
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Polish Navy in Developing Maritime Safety of Selected Countries
in the Middle and Far East During The Cold War (Part II)
Abstract: The history of all nations, from the earliest times until now, shows a very characteristic disposition of all state organisms, situated far from the sea, to control the sea coast
and to strengthen it.
The task of naval forces in peacetime is to safeguard national interests in the seas and oceans, as well as to defend and protect the maritime border. Benedykt Krzywiec has once aptly
commented on the significance of a war fleet, namely “A war fleet is a powerful political
factor in peacetime, as well as a weapon necessary during the war” .
The history of the navy and coastal nations, including those of medium size, confirms the
thesis that the governments would try to ensure that their war fleets had the appropriate
force of impact. They have been, and will continue to be, the guarantor of maritime border
security and effective foreign policy. The time and manner of its engagement are matters
for politicians governing a given country. It is the government that shapes the foreign policy of its country. However, these forces should be maintained in proper combat readiness,
which in particular demands an adequate number of ships of different classes, as well as
highly qualified personnel – and undeniably that is costly. Therefore, not every coastal nation is interested in bearing such costs. Thus, the question arises: What maritime forces should a state have at its disposal? The answer to this question comes down to the statement
that, in principle, these should be forces that ensure effective defense of the nation’s vital
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interests in sea basins. They should be proportionate to the needs arising from the risks,
aspirations, and financial capacity of the nation.
It is a little-known fact that during the so-called Cold War period, the Polish Navy was actively involved in the foreign policy, on consent of our main ally, the Soviet Union. The author’s
aim is to shed light on this issue.
Key words: Polish Navy, foreign students at the Naval College, cooperation with third world
countries war fleets

Wybrane państwa Bliskiego i Dalekiego Wschodu od lat
sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku
i ich sytuacja na arenie międzynarodowej
Kolejne lata XX wieku przyniosły wiele wyzwań dla polityki zagranicznej realizowanej
przez państwa Układu Warszawskiego. W rejonie Bliskiego Wschodu przedmiotem zainteresowania strony radzieckiej, oprócz wspomnianego wcześniej Egiptu, był Irak. Sytuacja polityczna w Egipcie uległa pewnej zmianie, co niewątpliwie schłodziło relacje
radziecko-egipskie, a tym samym z państwami Układu Warszawskiego. Tym samym podjęto działania dyplomatyczne w kierunku pozyskania Iraku.
Praktycznie do początku XX wieku Irak [Kuczyński 1995, s. 53]1 wchodził w skład Imperium Osmańskiego. Wraz z wybuchem I wojny światowej opowiedział się po stronie Cesarstwa Niemieckiego (od 1871 r.). Natomiast już w 1917 roku na terytorium Iraku od strony
południowej wkroczyły wojska brytyjskie, zajmując najważniejsze miasta, z Bagdadem na
czele. W związku z tym, że potencjał militarny Imperium Osmańskiego nie stanowił już
zbyt poważnego zagrożenia dla sił brytyjskich, w 1918 roku praktycznie całe terytorium
Iraku znalazło się pod kontrolą Brytyjczyków. Po zakończeniu wojny rozpadło się Imperium Osmańskie, a Liga Narodów wprowadziła tzw. terytoria mandatowe, co doprowadziło do politycznego i gospodarczego podporządkowania (od 1920 r.) Iraku Wielkiej Brytanii
[Obeidat 2001, s. 23]. 3 października 1932 roku proklamowano formalną niepodległość
Królestwa Iraku, które wstąpiło też zaraz do Ligi Narodów. Mimo to Irak wciąż pozostawał
zależny od Wielkiej Brytanii..
Sytuacja Iraku zmieniła się po wybuchu wojny, kiedy to na mocy podpisanego porozumienia niemiecko-radzieckiego (czerwiec 1940 r.), dotyczącego podziału stref wpływu

„Irak leży nad Eufratem i tygrysem, w Mezopotamii. […] Ludność składa się w 76% z Arabów, w 18% z Kurdów,
reszta mieszkańców kraju to 2 % Turków, 2% Asyryjczyków i 2% innych mniejszości. Pod względem wyznania
Irak zamieszkuje 51% szyitów, 45% sunnitów i ok. 3–4 % chrześcijan” [Kuczyński 1995, s. 53].
1
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w regionie Bliskiego Wschodu, Irak miał pozostać pod kontrolą ZSRR. A już po wojnie,
w 1951 roku, podpisano porozumienie iracko-amerykańskie dotyczące m.in. współpracy
wojskowej, czego konsekwencją było przystąpienie do powstałego paktu polityczno-militarnego [Obeidat 2001, s. 23; Gdański 1956, ss. 154–156]2. Zmiany, które zaszły w relacjach
między Układem Warszawskim a Egiptem z początkiem lat 70. XX wieku, doprowadziły do
zwiększenia wpływu państw UW w Iraku. Polska również zaakcentowała swoją aktywność,
a dowodem tego była wizyta ówczesnego Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka
Jabłońskiego w Iraku (1975 r.). Trzy lata wcześniej Irak podpisał porozumienie z ZSRR, obejmujące między innymi także dostawy broni, w tym z państw Europy Wschodniej (w tym
Polski) [Calvocoressi 2002, s. 474]. Kolejnymi państwami, z którymi Polska rozwijała kontakty zagraniczne, jeśli chodzi o prezentowane regiony, były: Republika Indii, Wietnamska Republika Ludowo-Demokratyczna i Libijska Arabska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna.
Republika Indii na mapie świata ukazała się dopiero po II wojnie światowej. Do tego
czasu była podporządkowana Wielkiej Brytanii (była „klejnotem w koronie” w Brytyjskim
Imperium). W 1947 roku rząd brytyjski podjął decyzję3, że terytorium Indii zostanie uwolnione spod jego wpływu latem 1948 roku. Potwierdzeniem tego było wydanie Ustawy
o niepodległości Indii przez parlament brytyjski w lipcu 1948 roku [Szelst 2018, ss. 36–40]4.
Na podstawie tego dokumentu wydzielono granice pomiędzy Indiami i Pakistanem, dwoma państwami powstałymi po wyłączeniu „korony w koronie” z jurysdykcji brytyjskiej.
Najtrudniejszym wyzwaniem dla polityki indyjsko-pakistańskiej był spór o księstwo
Kaszmir, który w kolejnych latach stał się przyczyną konfliktów zbrojnych pomiędzy tymi
państwami. Po kilku latach Stany Zjednoczone Ameryki, wspólnie z Wielką Brytanią, pośredniczyły w negocjacjach między Indiami i Pakistanem w sprawie Kaszmiru. Niestety
nie udało się osiągnąć wymiernego efektu, a przyczyną było zbliżenie pakistańsko-amerykańskie, skutkujące przystąpieniem Pakistanu do tworzącego się Paktu Bagdadzkiego

CENTO, od Central Treaty Organization (Organizacja Paktu Centralnego) – istniejący w latach 1955–1979 sojusz
polityczno-wojskowy, do którego należały: Iran, Irak, Pakistan, Turcja i Wielka Brytania. Był on bezpośrednią kontynuacją Paktu Bagdadzkiego podpisanego 24 lutego 1955 roku pomiędzy Turcją a Irakiem. Do Paktu Bagdadzkiego przystąpiły następnie: Wielka Brytania, Pakistan i Iran. W 1959 r. Irak wycofał się z uczestnictwa w pakcie,
co spowodowało przeniesienie siedziby z Bagdadu do Ankary. Celem paktu było zapewnienie bezpieczeństwa
i pokoju oraz przeciwstawienie się wzrastającym wpływom komunistów w regionie Bliskiego i Środkowego
Wschodu [https://pl.wikipedia.org/wiki/CENTO].
3
Był to efekt stanowiska prezydenta USA w sprawie likwidacji kolonii przez Wielką Brytanię i Francję po zakończeniu II wojny światowej. Wielka Brytania popierała takie rozwiązanie, natomiast Francja nie była nim
zainteresowana.
4
„Opuszczający Półwysep Indyjski Brytyjczycy postanowili w tej sytuacji podzielić swoją kolonię na dwa niezależne twory państwowe. […] 15 sierpnia 1947 r. ostatni król Indii Louis Mountbatten podzielił Indie Brytyjskie
na dwa państwa: Pakistan oraz Indie” [Szelest, s. 38].
2
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i SEATO [Konflikty kolonialne… 2006, ss. 391–409]5. W tej sytuacji strona indyjska uznała,
że jej bezpieczeństwo zostało zagrożone przez Pakistan. Doprowadziło to do kolejnego
konfliktu o Kaszmir, tym razem dyplomatycznego w ONZ, podczas którego Indie otrzymały wsparcie ze strony radzieckiej.
W tym pełnym zawirowań polityczno-militarnych regionie z czasem uaktywniły się
jeszcze Chiny. Mimo że relacje radziecko-chińskie również przeżywały trudności, szczególnie po 1956 roku, przez pewien czas strona radziecka była zainteresowana utrzymywaniem
dobrych relacji z Indiami (w tym wojskowych) [Konflikty kolonialne… 2006, ss. 391–409].
Niestety czas pokazał, że Indie chcą iść inną drogą, dlatego też relacje z ZSRR uległy
schłodzeniu. Stanowisko Indii w taki sposób wyjaśnił Henry Kissinger: „Indie nie zamierzały rzucać w imię zatargów w Europie wyzwania oddalonemu zaledwie o kilkaset kilometrów Związkowi Radzieckiemu, ponieważ nie chciały dawać powodu do zbliżenia
z Pakistanem. Nie zaryzykowałyby też zaangażowania się w bliskowschodnie spory za
cenę wzbudzenia muzułmańskiej wrogości. Indie powstrzymały się od zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie północnokoreańskiej inwazji na Koreę Południową
i północnowietnamskiej dywersji w Wietnamie Południowym. Przywódcy indyjscy byli
zdecydowani z jednej strony nie odcinać się od tego, co uważali za postępowe tendencje w krajach rozwijających się, a z drugiej nie narażać się na zaostrzenie stosunków z radzieckim supermocarstwem” [Kissinger 2016, ss. 195–196].
Wraz z zakończeniem zimnej wojny Indie odrzuciły wszelkie działania, które mogłyby sugerować, że ich polityka wewnętrzna i zewnętrzna podąża w kierunku socjalizmu.
Po konferencji poczdamskiej, 2 września 1945 r. na Dalekim Wschodzie, w momencie kapitulacji Japonii, Ho Szi Min (Ho Chi Minh) proklamował w Hanoi powstanie niepodległego
państwa wietnamskiego. Niestety, Francja nie miała ochoty wyrzec się Indochin, w czym
wspierały ją nieoficjalnie Stany Zjednoczone Ameryki oraz Wielka Brytania. W latach 1946–
1949 wojska francuskie bez powodzenia próbowały stłumić rebelię na tym terytorium. Od
1949 r. było to już raczej niemożliwe do zrealizowania, gdyż na granicy Indochin pojawiły się
komunistyczne Chiny. Straty Francuzów z dnia na dzień stawały się coraz większe, doprowadzając do największej klęski, jaką do tego czasu Francja poniosła w wojnach kolonialnych
[Porch 2009, ss. 293–331].
Stanowiło to odpowiedź Stanów Zjednoczonych na klęskę Francji w Indochinach. Celem powstania organizacji było powstrzymywanie postępów komunizmu w południowo-wschodniej Azji. Obszar jej działania
obejmował także kraje Indochin. Celem Paktu było pokojowe rozwiązywanie sporów. Strony Paktu zobowiązywały się do udzielania pomocy w zwalczaniu agresji, co faktycznie oznaczało niedopuszczanie do poszerzania wpływów komunizmu, przejmowania władzy przez ugrupowania lewicowe. Pakistan opuścił organizację
7 listopada 1973, a Francja 30 czerwca 1974. W związku z tym odezwały się głosy podważające sens dalszego
trwania organizacji. Dnia 30 czerwca 1977 roku podczas konferencji w Bangkoku sojusz został rozwiązany.
5
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Po zakończeniu wojny wietnamsko-francuskiej, po kilkunastu latach spokoju, wybuchł kolejny konflikt na tym samym terytorium – wietnamsko-amerykański. Uwarunkowania były już inne, inna także technologia wojny. Wietnam Północny wsparły ZSRR
i Chińska Republika Ludowa [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietnam]6 . Należy pamiętać,
że „do czasu pełnego amerykańskiego zaangażowania w Wietnamie jedność chińskoradziecka już nie istniała […] coraz częściej [ChRL – przyp. J.B.] traktowała Związek Radziecki jako niebezpiecznego i groźnego przeciwnika” [Kissinger 2016, s. 280].
Po wygraniu wojny i zjednoczeniu Wietnamu okazało się, że wojna ta doprowadziła do
niemal kompletnej zagłady jednej generacji – młodych mężczyzn, którzy w latach 1962–1975
weszli w wiek poborowy [Porch 2009, s. 331]. Wietnamska Republika Ludowo-Demokratyczna mogła liczyć na wsparcie polityczne, i nie tylko, państw Układu Warszawskiego.
Historia Libii pod rządami Mu’ammara al-Kaddafiego rozpoczęła się 1 września 1969,
kiedy to grupa młodych oficerów, wykorzystując nieobecność króla w kraju, przeprowadziła zamach stanu i objęła władzę jako Rada Dowódcza Rewolucji. Pierwszym dekretem
puczystów był dokument proklamujący Libijską Republikę Arabską. Po przejęciu władzy
al-Kaddafi podjął działania zmierzające do monopolizacji własnej władzy i likwidacji
w kraju obcych wpływów. Powołał rządzącą monopartię o nazwie Arabski Związek Socjalistyczny i został jego przewodniczącym. W 1977 r. zmienił nazwę na Wielką Arabską
Libijską Dżamahirijję. Prowadził politykę modernizacji armii i zbrojeń. Sprzęt wojskowy
kupował we Francji i ZSRR. Dobre relacje z tym ostatnim państwem doprowadziły do
zaognienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które pozostawały ze Związkiem Radzieckim w stanie zimnej wojny [Wojciuk 2017, s. 181].
Wiadomo, że międzynarodowe znaczenie Libii wynikało przede wszystkim z posiadanych przez nią złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego (w mniejszym stopniu). Większość eksportu węglowodorów trafiała do państw europejskich, zwłaszcza Włoch (38%),
ale także Niemiec (19%), Hiszpanii (8%) i Francji (6%). Kolejnym czynnikiem, który stawiał
Libię w epicentrum zainteresowań państw Europy Zachodniej, było i jest centralne położenie w regionie Morza Śródziemnego. W tym kraju znajdują się strategiczne porty
śródziemnomorskie, takie jak Trypolis, Bengazi, Tobruk, a co najważniejsze, terminale
Na mocy porozumień genewskich z 1954 roku Wietnam został tymczasowo podzielony wzdłuż 17. równoleżnika. Na północy powstało socjalistyczne państwo, a na południu niekomunistyczne państwo pod nazwą Republika Wietnamu. W 1963 roku CIA zorganizowała pucz, w wyniku którego rząd Południa zastąpiono rządem jeszcze
bardziej uzależnionym od woli USA. Utworzenie nowego rządu umożliwiło interwencję wojsk amerykańskich
w Wietnamie Południowym. Wojska amerykańskie rozpoczęły akcję przeciwko lewicowym partyzantom, co
wywołało II wojnę indochińską. Wojska amerykańskie i południowowietnamskie nie były w stanie konkurować
z oddziałami Wietkongu, który w 1969 roku powołał Tymczasowy Rząd Rewolucyjny Wyzwolenia Wietnamu Południowego. W 1975 roku wojna zakończyła się zwycięstwem sił Wietkongu. Przejęcie władzy na południu przez
Wietkong umożliwiło w 1976 roku utworzenie zjednoczonej Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

6
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naftowe: Marsa al-Burajka, Es Sider, Zawia-Trypolis, Farwa [Wojciuk 2017, s. 183]. Dlatego
też państwa NATO, a szczególnie USA, Francja i Wielka Brytania, były zainteresowane odciągnięciem Libii od Związku Radzieckiego. Udało się to zrealizować po rozpadzie ZSRR.

Działania ZSRR i państw UW na rzecz pozyskania
i utrzymania wpływów w wyżej wymienionych krajach
Wydarzenia na Bliskim Wschodzie po 1967 roku wpłynęły na uaktywnienie się zarówno NATO, jak i EWG na rzecz zaoferowania pomocy Zjednoczonej Republice Arabskiej. W tych działaniach najaktywniejszym krajem spośród państw UW okazała się
Niemiecka Republika Demokratyczna. Otóż, Biuro Polityczne KC SED postanowiło
zwrócić się do KC partii komunistycznych i robotniczych siedmiu krajów socjalistycznych (bez Rumunii), by podjęły działania na rzecz niesienia pomocy ZRA. Pomoc ta
miała obejmować działania polityczne, a także humanitarne, a w dalszej kolejności wspieranie gospodarki ZRA [Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], sygn. XIA/104
Materiały dotyczące Układu Warszawskiego 1967 r., List W. Ulbrichta do W. Gomułki
z 14.6.1967 r. w sprawie narady MSZ krajów UW w celu solidarności z państwami arabskimi, przekazany przez ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego PRL w Berlinie
– kierownikowi Wydziału Zagranicznego KC PZPR, s. 36].
Strona radziecka bardzo szybko dostosowała się do sytuacji i swoje działania przedstawiła między innymi stronie polskiej w czerwcu 1967 r. podczas spotkania Ministra Obrony
Narodowej PRL marszałka Polski Mariana Spychalskiego z Ministrem Obrony Narodowej
ZSRR marszałkiem Andriejem Grieczko. W czasie tego spotkania A. Grieczko powiedział:
„przed resortem obrony ZSRR oprócz istniejących spraw europejskich i dalekowschodnich
wyrósł o wielkiej skali problem Bliskiego Wschodu, który w poważnej mierze spowodował
zmianę planowanych sposobów rozwiązania zagadnień wojskowych. Podyktowane to jest
tym, że prócz Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Syrii, które otrzymują w szerokim zakresie pomoc w postaci sprzętu i organizacyjną w odbudowie armii oraz Algerii (Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna), której poważna delegacja aktualnie ustala z MON ZSRR
zakres zwiększonej pomocy wojskowej. O pomoc w budowie swych sił zbrojnych zwróciły
się również inne państwa arabskie np. Sudan. W tej sytuacji uwaga towarzyszy radzieckich
skierowana jest głównie na Bliski Wschód, gdzie aktualnie przebywają nawet kierownicze
osoby z MON ZSRR (wiceministrowie – marszałek Zacharow, gen. armii Sokołow) udzielając na miejscu pomocy w odbudowie armii ZRA i Syrii” [AAN, sygn. XIA/104, Materiały dotyczące Układu Warszawskiego 1967 r., Informacja z 28.6.1967 r. o spotkaniu MON PRL i ZSRR
z inicjatywy MON PRL marszałka Polski Mariana Spychalskiego w dniu 26.6.1967 r. w Moskwie
spotkanie robocze z MON ZSRR marszałkiem A. Grieczko, ss. 46–52].
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Wydarzenia, które miały miejsce w ZRA za czasów przywództwa Gamala Abdela
Nasera Husajna, dawały nadzieję stronie radzieckiej na mocną współpracę. Za rządów
Nasera w Egipcie wdrożony został program reform społecznych ukierunkowanych
na budowę socjalistycznego i egalitarnego społeczeństwa. Przeprowadzona została
reforma rolna oraz – w kilku etapach – nacjonalizacja największych przedsiębiorstw
prywatnych. W 1956 roku Naser znacjonalizował Kanał Sueski (doprowadził do konfliktu zbrojnego i otrzymał polityczne wsparcie z ZSRR). W polityce zagranicznej Naser
porzucił krótko po rewolucji kurs proamerykański i związał się z ZSRR. Starania Nasera
o pomoc amerykańską przy modernizacji armii spotkały się z odmową – USA żądały
zgody na otwarcie w Egipcie bazy wojskowej i nadzorowanie zbrojeń, przede wszystkim kontrolę, czy nowo pozyskana broń nie będzie użyta przeciw Izraelowi. Naser odmówił, a w lipcu 1955 zawarł z Czechosłowacją umowę o zakupie uzbrojenia, w zamian
za towary. W rzeczywistości miało ono pochodzić z ZSRR i Polski; razem ze sprzętem do
Egiptu przybyli radzieccy instruktorzy. W maju 1956 roku Egipt otrzymał już od państw
Bloku Wschodniego broń o wartości 250 mln dolarów. Marszałek ZSRR Andriej Grieczko obiecywał wojskowej delegacji egipskiej w maju 1967 roku, że w razie takiej interwencji wojska radzieckie podejmą walkę po stronie Egiptu. Nie zostało rozstrzygnięte,
czy Moskwa świadomie przyczyniła się do sprowokowania wojny, która ostatecznie
związałaby Egipt z ZSRR, przekazując Naserowi fałszywe informacje o rozmieszczeniu
dwunastu brygad izraelskich na granicy izraelsko-syryjskiej, czy też egipski prezydent
otrzymał informacje niesprawdzone i błędne. Według James Gelvina przedstawiciele
ZSRR świadomie przekazali Naserowi fałszywy raport, on zaś zdecydował się rozpocząć konflikt, chociaż miał podejrzenia co do jego treści [Obeidat 2001, s. 21].
W ostatnich latach życia Nasera zauważalne stały się oznaki zmiany kursu politycznego, zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. Wyrazem zmian w polityce
Nasera w ostatnim okresie jego życia mogło być również powołanie na I wiceprezydenta
Anwara as-Sadata, kojarzonego z prawicowym skrzydłem w otoczeniu prezydenta.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa radykalnej zmianie po śmierci Nasera. Strona radziecka zdawała sobie sprawę z faktu, że za wszelką cenę należy podejmować działania
na rzecz utrzymania wpływów w Egipcie. Przywódca ZSRR Leonid Breżniew stwierdził, że
„Sadat to nie to samo do Naser” [AAN, sygn. XIA/ 21, Notatka ze spotkania I Sekretarzy KC
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Partii Komunistycznych 6 krajów socjalistycznych w czasie VIII Zjazdu SED w Berlinie w dniu 18
czerwca 1971 r. (L. Breżniew, G. Husak, E. Honecker, J. Kadar, T. Żiwkow, E. Gierek), ss. 271–280]7.
Skąd taka ocena? Otóż podczas spotkania z kierownictwem ZSRR Sadat wystąpił o dostawy szturmowych samolotów bombowych, żądając przy tym, aby decyzja o ich użyciu
należała wyłącznie do niego. Strona radziecka przestrzegała konsekwentnie zasady (w relacjach z państwami spoza UW), by dostarczać do Zjednoczonej Republik Arabskiej [ZRA]
głównie broń defensywną, natomiast sprzęt i broń ofensywna pozostawała pod kontrolą
radzieckich doradców wojskowych. W świetle tej zasady odmówiono Sadatowi spełnienia
jego propozycji. Zdaniem Breżniewa „Sadat był bardzo rozgoryczony i nie ukrywał swego
niezadowolenia. ZSRR nie mógł postąpić inaczej, gdyż awanturnicze i nie liczące się z sytuacją militarną na Bliskim Wschodzie działania ofensywne ZRA, mogłyby doprowadzić do
niebezpiecznego rozszerzenia konfliktu. ZSRR dostarczy ZRA pewne ilości tego typu samolotów, ale o ich użyciu decydować będą doradcy wojskowi” [AAN, sygn. XIA/ 21, s. 273].
Należy zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się po tej wizycie. Sadat wygłosił kilka
przemówień zawierających mocne akcenty antyamerykańskie. Niemniej dokonał czystki w kierownictwie ZRA i Arabskiego Związku Socjalistycznego. Byli to ludzie o proradzieckiej orientacji, a jednocześnie działacze z małym doświadczeniem politycznymi
i przesadnie demonstrujący swoje poglądy. Wykorzystał to wywiad amerykański, by
podrzucić kompromitujące ich materiały.
Pewne problemy natury wojskowej pojawiły się również na Dalekim Wschodzie,
gdyż relacje radziecko-chińskie nie były zbyt przyjazne [McCauley 2010; Carroll 2008].
Problem był ważny, gdyż w jego tle znalazła się sprawa wojny wietnamsko-amerykańskiej i pomocy dla Wietnamu Północnego. O tym, że relacje radziecko-chińskie, i szerzej państw UW (bez Rumunii), nie były pozytywne, świadczy notatka ze spotkania
delegacji radzieckiej z chińską: „Strona chińska uznała, że nie jest właściwie rozumiana
przez towarzyszy z bratnich partii i dlatego naciski z ich strony na wyjaśnienie spornych zagadnień. Sprawy sporne, które ostatnio się ujawniły między ZSRR a Chinami, są
to sprawy wagi światowej. W sprawach spornych na pierwszy plan wysuwa się: 1) sprawa pokoju i wojny; 2) sprawa pokojowego przejścia od kapitalizmu do socjalizmu”
[AAN, sygn., XIA/21, Akta KC PZPR, Materiały dotyczące międzynarodowego ruchu komunistycznego. Notatka ze spotkania KPZR z RPK (Rumunia) w Moskwie 18–19.V.1970, s. 92].
7
Muhammad Anwar as-Sadat – egipski wojskowy i polityk, prezydent kraju w latach 1970–1981. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w r. 1978 (wspólnie z Menachemem Beginem). Menachem Begin – ur. 16 sierpnia
1913 w Brześciu nad Bugiem jako Mieczysław Biegun, zm. 9 marca 1992 w Tel Awiwie, izraelski polityk, lider
podziemnej organizacji militarnej Irgun, działacz syjonistyczny, premier Izraela w latach 1977–1983, pierwszy
prawicowy szef rządu izraelskiego w historii państwa – stał na czele osiemnastego i dziewiętnastego rządu
Izraela. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1978, żołnierz Armii Andersa. Zob. https://pl.wikipedia.org/.
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„W ostatnich latach Rumunia podjęła na arenie międzynarodowej kroki sprzeczne
ze stanowiskiem i wspólnymi działaniami krajów socjalistycznych. Przejawiało się to
w szczególności w styczniu 1967 roku, kiedy Rumunia wbrew osiągniętym w czerwcu
1966 r. w Bukareszcie między uczestnikami UW porozumienia w sprawie konsultowania się w zasadniczych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, nawiązała stosunki
dyplomatyczne z NRF. […] stanowisko Rumunii wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie
[…] odmowa uznania przez kierownictwo rumuńskie Izraela za agresora. […] Uroczyste przyjęcie prezydenta USA Nixona w Rumunii (sierpień 1969 r., który przyleciał do
Bukaresztu z Wietnamu Południowego)”. Było to konsekwencją wydarzenia, które
miało miejsce w czerwcu 1960 roku podczas komunistycznego szczytu w Bukareszcie.
Podczas tej konferencji przywódca ZSRR Nikita Chruszczow obalił teorię przywódcy
Chińskiej Republik Ludowej Mao Tse-tunga, który twierdził, że aby zwyciężył socjalizm, nieunikniona była wojna światowa (Mao zrobił na wszystkich wrażenie, kiedy
powiedział, ze Chiny są skłonne poświęcić 300 mln ludzi – połowę swojej ówczesnej
populacji, aby doprowadzić do rewolucji światowej) [AAN. Sygn. XIA/5 Akta KC PZPR,
Notatka z rozmów w sprawie stosunków radziecko-chińskich. Stanowiska KPCh w sprawach ideologiczno-politycznych, 7.VI – 6.VII.1960 r., ss. 1–8].
Rozpoczął się rozłam chińsko-radziecki. „Czou En-lai, wchodząc na mównicę, by wygłosić przemówienie, obrócił się plecami do Chruszczowa i publiczności i wygłosił przemówienie do ściany” [McCauley 2010, s. 381]. Doprowadzony do wściekłości przywódca
ZSRR, po powrocie na Kreml polecił natychmiast odwołać z Chin ponad tysiąc radzieckich techników oraz przerwać prace nad ponad 150 projektami. Warto podkreślić, że
w latach 1950–1959 w Chinach pracowało ponad 10 tys. radzieckich i wschodnioeuropejskich specjalistów, a około 20 tys. Chińczyków szkoliło się w Związku Radzieckim [Zbytek
2008; Oblicza Chin na początku XXI wieku… 2008].
Zaatakowanie amerykańskiego niszczyciela „Meddox” przez trzy północnowietnamskie kutry torpedowe 2 sierpnia 1964 roku doprowadziło do wybuchu konfliktu zbrojnego amerykańsko-wietnamskiego. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją USA i Kartą
ONZ, a także zobowiązaniami wynikającymi z przynależności do Organizacji Paktu Południowo-Wschodniej Azji (SEATO), Stany Zjednoczone są przygotowane do działań celem
udzielenia pomocy każdemu państwu o nią proszącemu. Tym samym pod ochroną USA
znalazły się: Wietnam Południowy, Kambodża i Laos.
Natomiast po drugiej stronie wsparcia udzielały Chińska Republika i Związek Radziecki.
Ho Chi Minh był teraz światowym przywódcą komunistycznym obok jedynego pozostałego na placu boju Mao. Ho prosił o pomoc Chiny i ZSRR, ilekroć jej potrzebował, zawsze
mając pewność, ze ją dostanie – i niemal zawsze ją dostawał. „Regularnie rozładowywano
statki z ZSRR i Chin (przy użyciu małych łódek, gdy bombardowano doki). Choć trzeba
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było ekspediować trzy tony dostaw, by dotarła jedna, pomoc dostarczana przez sowieckie
frachtowce w odblokowanym porcie Hajfong była niewyczerpana” [Carroll 2008, s. 517].
Przedstawione wydarzenia dotyczące relacji radziecko-chińskich niewątpliwe rzuciły
cień na wspólne wspieranie Wietnamu Północnego. Sytuacja wymagała zdecydowanych
działań i porzucenia dotychczasowych animozji radziecko-chińskich, co potwierdzają
rozmowy przywódców państw socjalistycznych w Karlowych Varach wiosną 1967 r.: „Pomoc dla Wietnamu. Zaprosić Chińczyków do wspólnych uzgodnionych działań w walce
przeciwko imperializmowi amerykańskiemu. Prośba o wydzielenie swoich portów dla
przerzutu ładunków dla Wietnamu. Do tej pory ZSRR kierował 82% ładunku morzem
przez port Hajphong. Kim Ir Sen skierował do Wietnamu 2 bataliony lotników. Wietnam
prosi dodatkowo o 5 pułków rakietowych, 500 rakiet, 2 pułki myśliwców. Trzeba prosić
zarówno Koreę i Mongolię o wsparcie” [AAN, sygn., XIA/13, Akta KC PZPR, Zapis rozmów
pierwszych sekretarzy KC partii komunistycznych i robotniczych z krajów socjalistycznych na
spotkaniu w Karlowych Varach, 25.4.1967 r., s. 20].
Ważnym obszarem działania polityczno-militarnego Związku Radzieckiego były Indie. Niewątpliwie początkiem relacji politycznych i gospodarczych (później militarnych)
Indii z ZSRR był rok 1948, gdy zainicjowano stosunki dyplomatyczne. Moskwa w pełni
popierała Indie na arenie międzynarodowej. ZSRR dostarczał po okazyjnych cenach wyposażenie i sprzęt dla firm i zakładów przemysłu ciężkiego (udział w tym państw Układu
Warszawskiego), ale także uzbrojenie dla armii. Skala tych dostaw była duża, wynosiła
kilka miliardów dolarów rocznie [Zbytek 2008, ss. 44–45]. Pomimo wielu zabiegów dyplomatycznych „dobra passa” ZSRR skończyła się, kiedy Indie oznajmiły, że wchodzą na
drogę tzw. państw niezaangażowanych.

Polska Marynarka Wojenna – uczestnik procesu budowania
sił morskich wybranych państw
Polska Marynarka Wojenna, w swojej 100-letniej historii, często była petentem ośrodków szkoleniowych marynarek wojennych oraz stoczni państw europejskich. W okresie międzywojennym w ramach współpracy z Francją oraz Wielką Brytanią szkolono oficerów PMW (w kraju
funkcjonowała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, ale jej potencjał nie gwarantował zaspokojenia oczekiwań Kierownictwa Marynarki Wojennej), a w ich stoczniach budowano okręty
dla polskich sił morskich (nasze stocznie dopiero w latach 30. XX w. podjęły się tego zadania
w ograniczonym zakresie). Niewątpliwie, zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi bardzo liczyli na
długofalową współpracę z PMW, gdyż dopiero się ona rozwijała. Zdawali sobie sprawę z faktu,
że absolwenci ich uczelni i ośrodków szkoleniowych będę ich nieformalnymi ambasadorami
w PMW, a zajmując odpowiednie stanowiska w KMW, będę decydować o wyborze stoczni.
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Okres II wojny światowej rządził się innymi prawami, jednak mechanizmy były podobne. W zakresie kształcenia oficerów PMW korzystano z ośrodków szkoleniowych
Royal Navy, a stocznie brytyjskie modernizowały okręty pływające pod polską banderą (niektóre otrzymaliśmy od aliantów) [Będźmirowski 2012; Będźmirowski 1999]. Za
wszystkie te usługi, szkolenie, modernizację okrętów, paliwo do nich, amunicję itp. Brytyjczycy wystawili stronie polskiej rachunki. Musieliśmy rozliczyć się co do funta.
Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w nowej rzeczywistości. Otrzymała ogromny (w porównaniu z okresem międzywojennym) dostęp do Bałtyku. Przystąpiono do tworzenia morskich sił zbrojnych. Problemy były podobne jak w 1918 roku,
a więc brak okrętów oraz kadr marynarskich. Uruchomiono szkolnictwo przygotowujące
oficerów, podoficerów zawodowych, a później chorążych dla potrzeb MW. W ramach
porozumień ze Związkiem Radzieckim oraz Niemiecką Republiką Demokratyczną polscy
oficerowie i podoficerowie zawodowi zdobywali wiedzę specjalistyczną w ich uczelniach
i ośrodkach szkoleniowych [Będźmirowski 2007]. Z ZSRR otrzymaliśmy również okręty
wyposażone w ich sprzęt i uzbrojenie [Ciesielski, Pater, Przybylski 1992]. Przed przekazaniem okrętów polskie załogi udawały się na przeszkolenie specjalistyczne obejmujące
obsługę sprzętu i uzbrojenia. Funkcjonowały więc mechanizmy podobne do tych, na
których opierały się przed wojną relacje polsko-francuskie i polsko-brytyjskie.
Z czasem, po uzyskaniu zgody sojusznika, Stocznia Północna w latach 70. XX wieku budowała okręty desantowe dla Indii, Iraku oraz Libii [Ciślak 1995]. Centralny Zarząd Inżynierii Wojska Polskiego [CZInż.] podpisał umowę z Republiką Indii, Republiką Iraku oraz Wielką Arabską Libijską Dżamahirijją na budowę okrętów desantowych
w Polsce. W ramach tej umowy zawarto punkt mówiący o przeszkoleniu przez MW
PRL załóg dla nowo wybudowanych jednostek. Okręty desantowe były tej samej
wielkości jak te budowane dla Związku Radzieckiego [Archiwum Marynarki Wojennej [dalej AMW], sygn. 3218/75/33, t. 8, Dokumentacja Szefostwa Szkolenia Dowództw
Marynarki Wojennej, ss. 188–189].
Budowa okrętów dla Republiki Indii trwała około dwóch lat. W tym czasie do Stoczni
Marynarki Wojennej przybyło trzech oficerów z indyjskiej marynarki wojennej w specjalnościach: inżynier mechanik, elektryk i specjalista od stateczności okrętów. Po zwodowaniu okrętów przybyła kolejna, tym razem 20-osobowa grupa oficerów, podoficerów i marynarzy indyjskich sił morskich. Rozpoczął się cykl szkoleń dotyczący obsługi
urządzeń i mechanizmów okrętowych i uzbrojenia (uzbrojenie produkcji radzieckiej). Po
wyposażeniu okrętu i sprawdzeniu wszystkich urządzeń okręty udawały się na poligon
morski, gdzie odbywało się sprawdzenie uzbrojenia. W następnej kolejności wykonywano ładowanie i rozładowanie uzbrojenia i wojsk desantowych na brzeg oraz z brzegu na
okręt, w wyznaczonych do tego celu rejonach.
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Organizacją przygotowania tego szkolenia i zabezpieczenia procesu przekazania
pod względem technicznym oraz organizacyjnym zajmował się Wydział Ekonomiczno-Rozliczeniowy DMW, którego szefem był komandor Zdzisław Kamiński [Archiwum Marynarki Wojennej [dalej AMW], sygn. 3218/75/33, t. 8, Dokumentacja Szefostwa Szkolenia
Dowództw Marynarki Wojennej, ss. 188–189].
W cały proces przygotowania oraz przekazania okrętów zaangażowani byli oficerowie z Brygady Okrętów Desantowych ze Świnoujścia, m.in. komandor podporucznik
Zbigniew Krukowski (specjalista radio- i elektrotechniki) i komandor porucznik Franciszek Szwałek (specjalista od uzbrojenia, elektrotechniki). Szefem grupy był komandor
podporucznik Bogusław Wabia.
Szkolenie załogi dla pierwszych czterech okrętów trwało około 6 tygodni. Przebieg
tego procesu przedstawił w swojej relacji komandor rezerwy Bogusław Wabia: „Załogi
hinduskie były dobrze przygotowane i wyszkolone. Część urządzeń i uzbrojenia była
znana marynarzom hinduskim, ponieważ Indyjska Marynarka Wojenna posiadała kilka
okrętów wybudowanych i uzbrojonych przez Związek Radziecki. Ważnym zadaniem
było zapoznanie załogi z nowymi urządzeniami (były to zasadniczo urządzenia radarowe produkcji polskiej – przyp. J.B.) oraz z praktycznym manewrowaniem tymi okrętami
i ich uzbrojeniem. Każdy okręt odchodził do Indii z tzw. grupą gwarancyjną (stoczniowcy) oraz doradczą (oficerowie MW). Droga pierwszego okrętu była bardzo długa, gdyż
musiał on opłynąć Afrykę, ze względu na zamknięty Kanał Sueski” [Relacja pisemna
kmdr. rez. Bogusława Wabia w posiadaniu autora].
Na podobnych zasadach szkolono załogi okrętów przeznaczonych dla irackich sił
morskich. W początkowym okresie wystąpiły trudności ze względu na bardzo słabe wyszkolenie ogólnomorskie irackich marynarzy, a także nieznajomość uzbrojenia (w tym
radzieckiego) oraz słabą znajomość języka angielskiego, szczególnie technicznego. Załogi irackie były bardzo liczne, ponieważ oprócz oficerów, podoficerów i marynarzy specjalistów okrętowych, w ich skład wchodzili oficerowie tzw. służb lądowych (zabezpieczających pobyt okrętów w porcie) oraz oficerowie kontrwywiadu wojskowego [AMW,
sygn. 3218/75/33, t. 8, Dokumentacja…, s. 189].
Po przeszkoleniu załogi okrętów w towarzystwie oficerów MW prowadziły okręty do
Iraku (port Umqasr). Po przybyciu do Iraku oficerowie MW PRL jeszcze przez kilka miesięcy
uczyli obsługi sprzętu i uzbrojenia okrętowego kadrę i marynarzy irackich sił morskich.
Najdłużej w Iraku przebywał komandor Franciszek Szwałek i komandor podporucznik Zbigniew Krukowski. Pierwszy okręt do Iraku płynął w towarzystwie ORP „Lech”,
którego dowódcą był komandor Jerzy Jabłoński. Natomiast kolejne popłynęły już tylko
z grupami doradców – oficerami MW PRL na pokładzie. Komandor rezerwy Bogusław
Wabia tak przedstawia pobyt naszych oficerów w Iraku: „Okręty zacumowały w nowo
352

Polska Marynarka Wojenna w budowaniu bezpieczeństwa morskiego wybranych państw Bliskiego i Dalekiego
Wschodu w okresie zimnej wojny (cz. II)

wybudowanym porcie Umqasr na zachodniej odnodze rzeki Szatt at-Arab 8 , w pobliżu
granicy z Kuwejtem. Port ten miał rozbudowane zaplecze magazynowe usytuowane
pod ziemią na pustyni. Będąc tam zwiedziałem nowoczesny szpital świetnie wyposażony przez Szwajcarów, a znajdujący się całkowicie pod ziemią” [Relacja pisemna kmdr. rez.
Bogusława Wabia w posiadaniu autora].
Szkolenie prowadzone dla załóg okrętów libijskich sił morskich miało podobny przebieg jak w przypadku załóg irackich sił morskich. Podobny z tego względu, że i w tym
szkoleniu korzystano z okrętów desantowych wchodzących w skład 8 Flotylli Obrony
Wybrzeża w Świnoujściu (poprzednio realizowano je z wykorzystaniem okrętów desantowych znajdujących się w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie przeprowadzano
ich przeglądy techniczne lub modernizowano je, a także na okrętach cumujących w Porcie Wojennym w Gdyni). Ze względu na dużą liczbę okrętów zamówionych przez Libię
polscy oficerowie prowadzili szkolenie ich załóg przez 2 lata [AMW, sygn. 2254/ 79/12,
t. 5, Dokumentacja Szefostwa Szkolenia DMW, ss. 117–118].
Wspomniana już uprzednio Stocznia Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków nadzorowała w połowie lat 80. budowę i wyposażyła w park maszynowy warsztaty remontowe marynarki wojennej w bazie morskiej w Trypolisie.
W drugiej połowie lat 70. XX wieku, w oparciu o bazę naukowo-dydaktyczną Wyższej
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, uruchomiono studia dla oficerów marynarek wojennych Wietnamskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Libijskiej Arabskiej Dżamahirijji.
Studia trwały 5 lat, a poprzedzał je roczny kurs przygotowawczy z języka polskiego
(Ośrodek Wypoczynkowy w Jelitkowie – Gdańsk), w zakresie umożliwiającym realizację
programowych zadań szkoleniowych oraz pozwalającym na samodzielne posługiwanie się literaturą fachową w języku polskim. Praktyki przyszli oficerowie i podoficerowie
(gros Wietnamczyków) realizowali na okrętach i w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
W sumie odbyły się trzy pełne cykle kształcenia, podczas których wypromowano
133 absolwentów – Libijczyków. Mury uczelni opuścił w 1984 roku pierwszy wypust
(2 października 1978 – 15 marca 1984) wszystkich trzech kierunków, tj. kierunku nawigacja i uzbrojenie okrętowe (15 słuchaczy libijskich), kierunku mechanicznego (14 słuchaczy libijskich) oraz kierunku elektrycznego (15 słuchaczy libijskich) [Komorowski, Nawrot, Przybylski 1995, ss. 168–170]. Drugi wypust absolwentów libijskich (3 kwietnia 1980
– 3 października 1985) miał miejsce w roku 1985 i obejmował odpowiednio 14, 14 i 15
słuchaczy [Komorowski, Nawrot, Przybylski 1995, ss. 171–173]. Ostatni wypust słuchaczy

„Rzeka Szatt al-Arab niesie wody Eufratu i tygrysu do Zatoki Perskiej.[…] sama Szatt al. Arab stanowi jednak
granicę między Irakiem a Iranem i od połowy swego liczącego 200 km biegu zasilana jest wodami irańskiej
rzeki Karun. Szatt al.-Arab stanowi jedyne połączenie Iraku z morzem” [Calvocoressi 2002, s. 475].
8
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Libijczyków (1 marca 1981 – marzec 1986) obejmował tylko dwa kierunki studiów, tj.
mechaniczny i elektryczny (odpowiednio 15 i 31 słuchaczy) [Komorowski, Nawrot, Przybylski 1995, ss. 175 i 176].
Podsumowaniem studiów było napisanie pracy i zdanie egzaminu magisterskiego.
Absolwenci otrzymywali dyplomy magistrów inżynierów. Studiowali na kierunkach: dowódczo-sztabowym (Wietnamczycy), nawigacja i uzbrojenie, okrętowe urządzenia elektryczne i elektroniczne (Libijczycy). W latach 1979–1986 studia ukończyło 133 oficerów
Libijskiej Marynarki Wojennej, a w latach 1979–1991 5 oficerów i 61 podchorążych Wietnamskiej Marynarki Wojennej [Archiwum Akademii Marynarki Wojennej [dalej AAMW],
Biblioteka Główna [dalej BG], sygn. 2574, Założenia organizacyjno- programowe dal wyższych studiów zawodowych dla obcokrajowców, Gdynia 1975, BG AAMW, sygn. 3245/53,
s. 21, sygn. 3228/89, s. 32, sygn. 3938/91, s. 32. Rozkazy i zarządzeni komendanta AMW].
W czerwcu 1988 r. przybyła do Akademii Marynarki Wojennej (1.10.1987 r. przemianowana z WSMW] grupa licząca 5 oficerów z armii Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Po niespełna 6 miesiącach, w grudniu tego samego roku udali się na urlop do swojego kraju,
z którego już nie powrócili na uczelnię. W 1990 roku władze uczelni na polecenie wyższych
przełożonych (MON) podjęły decyzję o skreśleniu ich z listy studentów. Powód takiego zachowania się KRLiD nie jest znany [Archiwum Akademii Marynarki Wojennej [dalej AAMW],
Biblioteka Główna [dalej BG], sygn. 2574, Założenia organizacyjno- programowe dal wyższych
studiów zawodowych dla obcokrajowców, Gdynia 1975, BG AAMW, sygn.3245/53, s. 21, sygn.
3228/89, s. 32, sygn. 3938/91, s. 32. Rozkazy i zarządzenia komendanta AMW].
Udział PMW nie ograniczał się tylko do budowy, wyposażania, szkolenia załóg okrętowych czy też kształcenia kadr oficerskich dla potrzeb marynarek wojennych wymienionych państw. Działania prowadzono również w innych obszarach.
Porucznik marynarki Antoni Joński został oddelegowany do budowy ośrodka ratowniczo-nurkowego dla indonezyjskiej marynarki wojennej w miejscowości Surabaja. W latach
1960–1961 siłami ówczesnego Ośrodka Ratowniczego MW, na półtorarocznym kursie, przeszkolono z zagadnień nurkowo-ratowniczych: 3 oficerów – najstarszy był szefem Ratownictwa MW Indonezji, 17 podoficerów nurków i 12 podoficerów obsługi technicznej. Szkolenie
było wstępnym do realizacji w kolejnych latach poważnego kontraktu na budowę w Indonezji (baza Surbaja) ośrodka szkolenia ratowniczo-nurkowego i legalizacji sprzętu nurkowego.
Grupę indonezyjską zakwaterowano w obiekcie powszechnie znanym jako Formoza
(ze względów dyplomatyczno-grzecznościowych obiekt otrzymał nazwę „Surabaja” –
przyp. J.B.). Przebywała tam grupa oficerów MW, która kierowała szkoleniem. Językiem
wykładowym był język polski, tłumaczony na język angielski, a następnie na dwa dialekty indonezyjskie – bahasa jawa i bahasa indonesia [Wspomnienia Antoniego Jońskiego
w posiadaniu autora].
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W trakcie szkolenia wykładano następujące przedmioty: fizjologię nurkowania,
sprzęt nurkowy, prace podwodne i ratownicze, sprzęt ratowniczy i nurkowy, zasady legalizacji i atestacji sprzętu [AMW, sygn. 3136/69/29, t. 19, Dokumentacja Szefostwa Szkolenia DMW, s. 188]. Zajęcia praktyczne obejmowały nurkowanie do 60 metrów, prowadzenie prac podwodnych, prac ratowniczych, remont oraz atestację sprzętu nurkowego.
W ramach ćwiczeń praktycznych podniesiono pontonami na powierzchnię wody specjalnie zatopiony trałowiec redowy typu „Kaczor” (jego wydobycie zajęło 2 tygodnie).
Zajęcia praktyczne prowadzono zawsze w układzie: jeden instruktor – jeden szkolony,
co pozwalało na dokładną demonstrację sprzętu oraz przebiegu nurkowania. Ponadto
było skutecznym zabezpieczeniem szkolonego Indonezyjczyka (zasadą było: oficer zabezpiecza oficera, podoficer – podoficera) [AMW, sygn. 2736/64/19, t. 19, Dokumentacja
Oddziału Kadr DMW, ss. 123–124].
Do Indonezji została skierowana grupa stoczniowców ze Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Prace prowadzono w latach 1963–1967, a ekipa składała się z 9 pracowników
stoczni oraz 2 oficerów MW (komandor podporucznik Kazimierz Przylipek – konsultant
ds. budowy i porucznik Antoni Joński – instruktor ds. obsługi obiektu, szkolenia obsługi
i odbioru poszczególnych obiektów.
A. Joński za zgodą ambasady polskiej i attaché był wykładowcą na szkoleniach zbiorowych indonezyjskiej MW (nurkowanie i ratownictwo morskie), konsultantem ds. prac
nurkowych wykonywanych przez nurków indonezyjskich, członkiem komisji rządowej
Indonezji kontrolującej prace ratownicze, konsultantem przy ściąganiu z mielizny okrętu
indonezyjskiej MW.
Po zakończeniu prac i oddaniu obiektu strona indonezyjska, dziękując za wzorową
współpracę, wystawiła porucznikowi Antoniemu Jońskiemu bezterminową wizę na pobyt
w Indonezji i skierowała prośbę do strony polskiej o kontynuowanie współpracy – zgody
nie wyrażono [AMW, sygn. 2736/64/19, t. 19, Dokumentacja Oddziału Kadr DMW, s. 190].
Po 1990 roku w polskiej polityce zagranicznej nastąpiło wiele zmian. Również MW
została poddana wielu zmianom organizacyjnym. Trudno ocenić czy na lepsze. Na razie
flota wojenna się kurczy, rozwija się jedynie współpraca Akademii Marynarki Wojennej z:
Ukrainą, Gruzją, Arabią Saudyjską, Katarem i Kuwejtem. Oby jak najdłużej.
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Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkołach
w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Crisis Management in Schools in Poland
and in The United States
Abstract: The crisis situation requires the adoption of specific strategies of conduct. The
key task of the school’s director (educational institution) is to protect the image of the institution and its safety. This article presents the assumptions of crisis management, which
is one of the essential elements of the proper functioning of the school. Organizational
aspects and rules of conduct during the occurrence of crisis situations were presented. The
aim of the study is to review, analyze and evaluate Polish and foreign research devoted to
the problems of crisis management. The culmination of the article is a list of organizations
dealing with crisis management. The scientific databases, such as Scopus, Google Scholar,
Wiley Online Library, as well as the IBUK Libra electronic book platform, were used to gather
materials regarded as a valuable source of information.
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Wprowadzenie
Sytuacja kryzysowa wymaga przyjęcia konkretnych strategii postępowania. Kluczowym
zadaniem dyrektora szkoły (instytucji edukacyjnej) jest dbanie o wizerunek placówki i jej
bezpieczeństwo. W niniejszym artykule przedstawiono założenia zarządzania kryzysowego, które jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego funkcjonowania szkoły. Omówiono aspekty organizacyjne i zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Celem niniejszego artykułu jest przegląd, analiza i ocena polskich i zagranicznych badań
poświęconych problemom zarządzania kryzysowego. Istotne jest także opisanie szerszych
praktyk i wskazań dotyczących sytuacji kryzysowych w szkołach. Najważniejszy punkt
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artykułu stanowi przedstawienie organizacji zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.
Naukowe bazy danych, takie jak Scopus, Google Scholar, Wiley Online Library, a także platforma książek elektronicznych IBUK Libra, zostały wykorzystane do zebrania materiału stanowiącego cenne źródło informacji.
Przed dyrektorem szkoły (placówki oświatowej) stoją różnego rodzaju wyzwania
i zadania, do których należy między innymi zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Zarządzanie kryzysowe (ang. crisis management) w Polsce regulują akty prawne, wśród nich
Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 roku o zarządzaniu kryzysowym, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz inne dokumenty prawne.
Zarządzanie kryzysem (ang. crisis management) jest cyklem działań, które mają na celu
unikanie skutków sytuacji kryzysowych. Składa się ono z czterech powiązanych ze sobą
wzajemnie części, takich jak zapobieganie, przygotowanie, a także reagowanie i odbudowa
[Skomra 2012, s. 13]. „Każdy kryzys zmusza osoby lub instytucje (organizacje) nim dotknięte
do podjęcia wyboru, dokonania owego rozstrzygnięcia” [Sipowicz, Najbert, Pietras 2017, s. 9].
Kryzys jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów. Często można się
z nim spotkać w życiu codziennym, gdyż stanowi on jego część składową. Kryzys dotyczyć może zarówno jednej osoby, środowiska rodzinnego, jak i różnego rodzaju organizacji i instytucji, w tym społeczności szkolnej. Przez kryzys można rozumieć „określoną sytuację nierównowagi uniemożliwiającą osiągnięcie założonych przez jednostkę
lub określoną strukturę społeczną celów, charakteryzującą się utratą kontroli i stanem
psychicznego lub organizacyjnego rozchwiania wraz z towarzyszącym przekonaniem
o niemożności uporania się z problemem” [Jagieła 2009, s. 210].
Zarządzanie kryzysowe jest realizowane w czterech głównych fazach, do których należą [Bac 2009, s. 11]:
1. zapobieganie – polega ono na dokonaniu analizy możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych i podejmowaniu działań ograniczających prawdopodobieństwo
wystąpienia tych sytuacji bądź mających na celu zminimalizowanie potencjalnych
skutków tych sytuacji;
2. przygotowanie – dotyczy planowania działań, które należy zrealizować podczas wystąpienia określonych sytuacji kryzysowych, szkolenia pracowników organizacji, ostrzegania i alarmowania, przygotowania współdziałania z organizacjami pozarządowymi;
3. reagowanie – związane jest z podejmowaniem zaplanowanych skoordynowanych przedsięwzięć, aby zahamować postępowanie sytuacji kryzysowej, udzielaniem pomocy poszkodowanym, ograniczaniem zniszczeń i strat;
4. odbudowa – polega na przywróceniu stanu sprzed sytuacji kryzysowej.
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek rozpatruje proces zarządzania kryzysowego w sposób całościowy. Według niej jest to to „cykl decyzyjny, bazujący na diagnozie potencjalnych
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zagrożeń, analizie posiadanych informacji i zasobów (osobowych i materialnych), w wyniku
którego następuje przepływ tych zasobów. Składa się on z dwóch zasadniczych okresów:
stabilizacji i realizacji” [Sienkiewicz-Małyjurek 2010, s. 29].

Sytuacje kryzysowe w szkole
W Ustawie z dnia 26 stycznia 2017 roku o zarządzaniu kryzysowym przedstawiono uniwersalne rozumienie sytuacji kryzysowej, definiowanej jako „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” [Załącznik do obwieszczenia… 2017, s. 3]. Natomiast zarządzanie kryzysowe jest to „działalność organów
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym,
która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej” [Załącznik do obwieszczenia… 2017, s. 3].
W środowisku szkolnym występują rozmaite sytuacje kryzysowe. Badania potwierdzają, że w ostatnich latach w Polsce i na świecie w znacznym stopniu zmniejszyło się poczucie
bezpieczeństwa. Miały na to wpływ „tragiczne wydarzenia – zamachy, ataki terrorystyczne, powodzie, zabójstwa w szkołach, samobójstwa w następstwie nękania i upubliczniania wizerunku osób prywatnych w sieci komputerowej i inne” [Koszewska 2012, s. 1]. Obecnie, w czasach postępu technologicznego kryzys w szkole stał się zjawiskiem powszechnie
znanym. Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i psycholodzy uświadomili sobie
możliwość zagrożenia kryzysem oraz konieczność przygotowania się do działań w przypadku wystąpienia w środowisku szkoły nagłego i niekorzystnego wydarzenia.
Definiując pojęcie kryzysu, należy rozpatrywać to zjawisko wieloaspektowo. Według
Anny Murdoch kryzys to „niedający się powstrzymać nagły rozwój wypadków, którego
nagłośnienia w mediach i potencjalnych skutków tego nagłośnienia nie da się w żaden
sposób powstrzymać ani kontrolować” [Murdoch 2003, s. 13].
Natomiast Tymon Smektała definiuje sytuację kryzysową jako „nagłe i nieoczekiwane, niepożądane wydarzenie zakłócające równowagę w organizacji i stanowiące zagrożenie dla dowolnej sfery działalności” [Smektała 2001, s. 65].
Zatem kryzys w szkole może spowodować różne zakłócenia w sferze działalności
placówki. Istnieje uzasadniona potrzeba zarządzania kryzysowymi sytuacjami w placówkach oświatowych w aspekcie stylu kierowania, przyjętych procedur prawnych oraz
komunikacyjnych, a także podziału zadań. Zdaniem Barbary Rozwadowskiej pojawienie
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się sytuacji kryzysowej oddziałuje na aktualny wizerunek określonej organizacji [Rozwadowska 2010, s. 167].
W tym kontekście zarządzanie sytuacjami kryzysowymi jest ważną umiejętnością
dyrektora szkoły. Natomiast wydarzenia kryzysowe są swego rodzaju sprawdzianem dla
każdego kierownika. Należy podkreślić, że w sytuacjach kryzysowych istotną rolę pełni
kadra zarządzająca, której nietrafne decyzje kierownicze mogą stanowić przyczynę kryzysu w organizacji [Rakowska 2011, s. 6]. Dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
w szkole oraz jej prawidłowe funkcjonowanie jako całości. W zarządzaniu kryzysowym
istotne jest, aby nauczyciele analizowali poziom przygotowania na sytuacje nieprzewidziane (kryzysowe). Szkoły, które wdrożą proces planowania kryzysowego, będą mogły
skuteczniej i efektywniej reagować na sytuacje kryzysowe [Adams, Kritsonis 2006, s. 6].
W odniesieniu do szkoły jako instytucji można wymienić następujące rodzaje sytuacji kryzysowych [Jagieła 2009, s. 29]:
–– konflikty wewnątrz szkoły – przejawiać się mogą w zmniejszeniu dydaktycznej i wychowawczej skuteczności (np. kłótnie, konflikty międzyludzkie, zaniedbania itp.);
–– pomówienia, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw – mogą destrukcyjnie oddziaływać na proces wychowawczy;
–– oskarżenia – kierowane przez określone instytucje, osoby bądź środki masowego
przekazu w stosunku do dyrektora szkoły lub pracowników (np. urzędowe skargi, niekorzystne artykuły prasowe, sprawy sądowe itp.);
–– strajki i publiczne demonstracje – wyrażanie niezadowolenia i sprzeciwu wobec
szkoły na forum publicznym poprzez np. plakaty, pikiety, blokady;
–– bardzo niska efektywność placówki – polegająca na wykazywaniu zaniżonych wyników szkoły (np. brak przedstawicieli uczniów na olimpiadach, podczas egzaminów
końcowych uczniów);
–– niezadowolenie – ujawniające frustrację uczniów, rodziców, pracowników szkoły
w konsekwencji jej określonego funkcjonowania (np. roszczeniowość, przejawy rozczarowania);
–– tragedie – wydarzenia najczęściej niezależne od szkoły (np. pożary, powodzie, wypadki, kataklizmy itp.);
–– brak kompetencji – przejawia się w braku profesjonalizmu dyrekcji lub nauczycieli
(np. zachowania, w których ujawnia się brak taktu pedagogicznego i rozsądku wobec
uczniów lub rodziców).
Natomiast Katarzyna Koszewska wyodrębnia następujące zdarzenia kryzysowe
w szkole, które mogą przyjąć postać:
–– regularnych aktów przemocy wewnątrz społeczności szkolnej (nauczycieli wobec
uczniów i odwrotnie);
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–– zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, skażeń środowiska w pewnej skali lub nagłego wydarzenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia (powódź, rozlanie się niebezpiecznej substancji w szkole lub w otoczeniu szkoły, pożar);
–– aktu terroryzmu;
–– ekstremalnych traumatycznych wydarzeń z udziałem osób ze szkoły (samobójstw,
nieszczęśliwych wypadków na imprezach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym wypadków śmiertelnych) [Koszewska 2012, s. 4].

Kryzys w szkole przedmiotem badań w Polsce
i Stanach Zjednoczonych
Placówka oświatowa (szkoła), postępując rozważnie i elastycznie podczas wystąpienia
sytuacji kryzysowej z jednej strony może istotnie wzmocnić swój wizerunek jako nowoczesnej i otwartej placówki, zaś z drugiej − przeciwdziała ryzyku pojawienia się niespodziewanego i poważnego w skutkach kryzysu. O zdolności poszczególnych osób
do przezwyciężania sytuacji kryzysowych decydują często posiadane kompetencje poznawcze związane z rozumowaniem [Jagieła 2009, ss. 31–32].
Badania prowadzone przez Teresę Borkowską wskazują, że „poznawcze kompetencje to zarówno rozumowa ocena pozwalająca człowiekowi ogarnąć całość w pierwszej
chwili zaistniałego w jego życiu zdarzenia, jak i nadanie sensu swojemu nowemu położeniu” [Borkowska 1998, s. 28]. Można wywnioskować, że w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej w placówce oświatowej ważną rolę odgrywa kompetentny dyrektor.
Badania prowadzone przez Muhammada Latif Javeda oraz Hamida Khana Niazi wykazały, że nauczyciele i dyrektorzy stosują różne podejścia w radzeniu sobie z kryzysem, zaś
blisko 96% z nich posługuje się stylem autokratycznym [Javed, Niazi 2015, ss. 45–46].
Szkoły powinny posiadać odpowiednie programy, a także odpowiednie osoby, które
będą tworzyły zespoły kryzysowe. Każdy członek takiego zespołu winien pełnić określoną rolę, posiadać przygotowanie, znać drogi ewakuacji, ale również umieć skontaktować
się ze służbami z zewnątrz (tj. strażą pożarną, policją, służbą zdrowia itp.).
W Stanach Zjednoczonych oprócz przygotowywania standardowych planów na wypadek zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych opracowywane są plany kryzysowe uwzględniające
akty terroru, atak chemiczny, biologiczny lub radiologiczny, przypadki zbrojnego ataku osób
niezrównoważonych psychicznie, sytuacje samobójstw, podłożenia bomb w szkołach [Brickman, Jones, Groom 2004, ss. 29–35]. Dużą wagę przywiązuje się także do działań antykryzysowych i praktycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa szkoły. W wielu zagranicznych publikacjach naukowych pojawia się propozycja stworzenia wspólnych planów działań
na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych [Kollie 2004, s. 34; Herszenhorn 2003].
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Amerykańscy naukowcy Joanne Tortorici Luna oraz Kendall Johnson z Uniwersytetu
Stanowego w Kalifornii postulują zorganizowanie w szkołach zespołów kryzysowych,
których zadanie polegałoby na podejmowaniu odpowiednich działań związanych z pojawiającymi się zagrożeniami i niebezpieczeństwami [Luna, Johnson 2004, ss. 59–76].
W placówkach oświatowych dyrektor pełni rolę nadrzędną w zespole kryzysowym.
W tym aspekcie konieczne jest powołanie przez dyrektora osoby, która mogłaby przejąć
kierownictwo w przypadku jego nieobecności. Ważne jest, aby plany szkolne skoordynowane były z lokalnymi sztabami zarządzania kryzysem. Szkolne zespoły kryzysowe
mogą podejmować działania związane z wystąpieniem zagrożenia na mniejszą skalę.
Natomiast w przypadku zaistnienia zdarzeń poważnych kluczowa jest współpraca ze
strukturami samorządowymi lub państwowymi.

Organizacje zarządzania sytuacjami kryzysowymi
w Stanach Zjednoczonych
American Academy of Experts in Traumatic Stress jest amerykańską organizacją zrzeszającą
multidyscyplinarny zespół profesjonalistów, którzy współpracują z Narodowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego (National Center for Crisis Management) [http://www.aaets.
org/index.html]. Zespół specjalistów zaangażowany jest w rozwój interwencji dla osób,
które przeżyły traumatyczne wydarzenia. Głównym celem działania zespołu jest również
integrowanie wiedzy z wielu dziedzin nauki, aby wyłonić najlepsze sposoby reagowania
w sytuacjach kryzysu. Akademia ta posiada przedstawicieli we wszystkich stanach Ameryki
Północnej, a także w 45 krajach świata. W tej działającej na ogromną skalę organizacji podejmowana jest również problematyka kryzysów dotyczących pracy szkoły.
W Stanach Zjednoczonych istnieje Federalne Stowarzyszenie Zarządzania Awaryjnymi Kryzysami (FEMA) [https://www.fema.gov/] oraz Instytut Zarządzania Kryzysem
(Institute of Crisis Management – ICM). Instytut ten był jedną z pierwszych instytucji
działających w zakresie zarządzania kryzysowego w Ameryce Północnej. Do zakresu
jego działalności należy między innymi przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów
zarządzających do kierowania sytuacjami kryzysowymi.
W poniższej tabeli 1 zaprezentowane zostały organizacje zarządzania kryzysowego,
które współpracują ze szkołami w Stanach Zjednoczonych.
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Tabela 1. Organizacje zarządzania kryzysowego współpracujące ze szkołami
w Stanach Zjednoczonych.
Nazwa organizacji
Department of
Education: Readiness
and Emergency
Management for Schools
(REMS) Technical
Assistance Center

The Texas School Safety
Center

Zakres działania
Wspiera szkoły, okręgi szkolne oraz uczelnie wyższe wraz ze swoimi
partnerami społecznymi w opracowywaniu wysokiej jakości planów
operacyjno-ratowniczych i całościowych działań dotyczących
planowania podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. Stanowi centrum
informacji, szkoleń, a także różnych usług w zakresie planowania działań
w zdarzeniach awaryjnych w szkołach i na uczelniach wyższych.
Propaguje najlepsze praktyki i prowadzi różnego rodzaju szkolenia na
temat zapobiegania przemocy w szkole i zastraszaniu, bezpieczeństwa
w Internecie, narkomanii i spożywania alkoholu. Opracowuje plany
operacyjno-ratownicze w przypadku różnych zagrożeń. Organizuje
konferencje dla nauczycieli i dyrektorów na temat szeroko pojętej
problematyki bezpieczeństwa w szkołach. Angażuje się w prowadzenie
badań naukowych poświęconych bezpieczeństwu w szkole i publikowanie
ich wyników.

Źródło: opracowanie własne.

School Crisis Guide jest przewodnikiem po sytuacjach kryzysowych i zawiera istotne
porady dla szkół oraz władz samorządowych, mające zapewnić większe bezpieczeństwo
w szkole, a także wspierać dzieci oraz ich rodziny. W tym opracowaniu znaleźć można
sposoby reagowania na kryzys. Przewodnik podkreśla również znaczenie zaangażowania
wszystkich członków środowiska szkolnego w planowanie i reagowanie na zagrożenia.
W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje skuteczny system informowania o sytuacjach
alarmowych z wykorzystaniem określonych kolorów [Hull 2001, ss. 44–46]. Polega on
na posługiwaniu się wcześniej ustalonymi kodami przeznaczonymi dla uważnych reprezentantów sztabów kryzysowych oraz dla poszczególnych uczniów w związku z potrzebą zareagowania na powstałe zagrożenie. Istotna jest prawidłowa komunikacja, która
stanowi klucz do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Zatem przyjęty system powiadamiania winien być zrozumiały i klarowny oraz mieć jednolitą formę.

Podsumowanie
W kontekście zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w szkole rozwiązania wymaga problem włączenia niniejszej tematyki do systemu akademickiego kształcenia przyszłych dyrektorów placówek oświatowych. Posiadający odpowiednie kompetencje dyrektorzy będą mogli właściwie kierować personelem szkoły w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych. Profesor Jerzy Stochmiałek podkreśla potrzebę przygotowania
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pracowników oświaty do podejmowania interwencji kryzysowych, wskazując, że „szereg
problemów dotyczących przygotowania pedagogów do pracy z osobami znajdującymi
się w sytuacjach kryzysowych wymaga rozwiązania” [Stochmiałek 1998, s. 345].
Doświadczenia z kryzysem stwarzają podstawę, na której mogą się opierać liderzy
szkolni przy planowaniu niewiadomej przyszłości [McCarty, Nielsen 2004, s. 39]. Szkoły
należy zachęcać do promowania gotowości na wypadek kryzysu w celu zapewnienia
bezpiecznego środowiska do nauki dla dzieci i lepszego przygotowania szkoły dla dobra
społeczności [Gainey 2010, s. 93].
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Przemoc i agresja w szkole – uwarunkowania, profilaktyka
i zwalczanie (cz. I)
Violence and Aggression at School – Conditions, Prevention and
Combating (Part I)
Abstract: In the modern world, violence and aggression among young people are increasingly common phenomena caused by many reasons These include (but is not limited to)
biological factors inherent in the child itself, violence from the closest surrounding (the
guardians’ repressions as a means of education), as well as environmental factors, including school. The acts of aggression are often directed at random persons and not involve
any personal accounts. The phenomena related to aggression and violence in the school
environment are the subject of detailed analyzes and studies of the Ministry of Education,
which consistently introduces systemic solutions aimed at limiting their size. A school is
a place where a child learns, acquires new experiences, shapes their relations with the environment. How the young person will behave in a mature life depends on the proper implementation of the programs at school.
Key words: security, violence, aggression, prevention, combating
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Wstęp
Szkoła jest odzwierciedleniem problemów z jakimi ma do czynienia społeczeństwo, a klimat moralny i społeczny narodu, społeczności lokalnych i rodzin znajduje swe odzwierciedlenie w zachowaniu uczniów oraz postrzeganiu przez nich norm i wartości [Kołodziejczyk 2004, s. 5]. Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z kluczowych zadań szkoły,
które musi być traktowane jako fundamentalna reguła funkcjonowania tej instytucji i powinno być zagwarantowane każdemu uczniowi [Iłendo-Milewska, Wojtach 2014, s. 154]
To co może, i chyba powinno, niepokoić to fakt, że zauważany i odnotowywany poziom
wzrostu zachowań przemocowych zwiększa się, niezależnie od tego czy dotyczny sfery materialnej, fizycznej czy zjawisk psychogennych. Motywy podejmowania tego typu działań
zależą do zagadnień złożonych i opartych na wielu aspektach [Miturska 2015, s. 5]. W środowisku szkolnym wyzwaniem dla nauczycieli jest podejmowanie działań mających na celu
zapobieganie agresji i przemocy oraz stworzenie okoliczności spokojnego rozwoju w środowisku pozbawionym zagrożeń psychofizycznych. Obrazowanie nadużyć przemocowych
prezentowanych w środkach masowego przekazu, diagnozowane niedostateczne zainteresowanie rodziców i opiekunów kwestiami związanymi z funkcjonowaniem ich dzieci, wreszcie niewydolność placówek oświatowych sprawiają, że szalenie trudno jest wyeliminować,
a nawet zminimalizować zjawisko agresji w szkołach. Na eskalację omawianego zjawiska
wpływają zmienne takie jak m.in.: problem z określeniem wartości i wzorców etycznych
godnych naśladowania, specyficzny model rodzinnego ogniska domowego, który uaktywnia dorosłych w obszarze życia zawodowego, co negatywnie przekłada się na siłę więzi podstawowej komórki społecznej, między innymi poprzez brak czasu i energii na współtowarzyszenie młodzieży, dzieciom w ich drodze poznawania rzeczywistości. Nie bez znaczenia są
też uwarunkowania ekonomiczne, które w razie pojawienia się poziomu poniżej oczekiwań
i potrzeb, tworzą frustrację, a w najgorszym ujęciu stają się źródłem patologii społecznej.
Można przyjąć tezę, że brutalizacja życia codziennego jest, czasem nieświadomie, wynikiem wpływu informacji masowej. Cechą dzisiejszych mediów jest informacja szybka, nasycona emocjami, potencjalnie adresowana do każdego odbiorcy. Tego typu przekaz budowany
jest na bazie strachu, sensacji, wypadku, krytycznego i negatywnego zdarzenia bądź próbie
zastraszenia czy wywołania współczucia. To emocje, które dotyczą każdego obywatela, mają
zatem szerokie, masowe grono odbiorców – są po prostu opłacalne i budują tzw. oglądalność,
a co za tym idzie przynoszą dochody od np. reklamodawców i sponsorów tematycznych.
Wzrost zachowań agresywnych w codziennym funkcjonowaniu jest najczęściej
efektem braku kontroli nad emocjami oraz braku umiejętności zarządzania nimi.
Stąd właśnie pojawiają się zaczepne odzywki, atakująca w wyrazie wymiana racji,
wreszcie krzyk czy argument użycia siły. Wskazana niekompetencyjność panowania
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nad emocjami może wystąpić czasowo, zarówno w środowisku pracy, jak i na niwie
towarzyskiej czy relacyjności rodzinnej.
Niebezpiecznym jest zjawisko występowania aktów agresji, której odbiorcami są
przypadkowo napotkane osoby, służące tylko i wyłącznie jako namacalne ujście negatywnych w skutkach frustracji. U podłoża takich aktów nie ma konkretnych konfliktów
relacyjnych, za to skutki wystąpienia ataku mogą być traumatyczne dla niespodziewających się zagrożenia jednostek.
Wskazując powyższe zjawiska można z całą pewnością stwierdzić, że istnieje społeczna potrzeba ciągłego monitorowania i analizy zagrożenia jakim jest wzrost agresji
społecznej, zwłaszcza w środowiskach szkolnych, które łączą funkcje pedagogiczne,
opiekuńcze, wychowawcze, światopoglądowe i kulturowe. Do próby minimalizacji omawianego zagrożenia potrzebne jest podejście systemowe, stąd placówki oświaty nieustannie podlegają doskonaleniu i edukacji między innymi poprzez nowelizację treści
podstawy programowej kształcenia ogólnego [Rozporządzenie…], rozbudowanych
programów profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz w ramach realizacji projektu
Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na powstawanie zagrożeń
bezpieczeństwa w środowisku szkolnym związanych ze wzrostem agresji i przemocy oraz
wskazanie na potrzebę podejmowania profilaktyki i reagowania na wszelkie ich objawy.

Rozumienie pojęcia zjawisk przemocy i agresji
Przemoc jest to „zachowanie wykorzystujące nierównowagę sił, agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób, w wyniku którego inne
osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. Jest to bezpośrednie oddziaływanie jednego człowieka na drugiego w celu zmuszenia go, wbrew jego
woli, do zmiany zachowań, zmiany systemu wartości bądź poglądów w jakiejś sprawie”.
[Kołodziejczyk 2004, s. 6]. Warto zauważyć, że w takim ujęciu w wyniku przemocy na
szwank zostaje wystawione bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jaki i psychiczne jej ofiary.
Akty przemocowe mają w sobie źródło konkretnej intencji, która ogranicza zestaw
praw i dóbr osobistych przyporządkowanych do danej jednostki. Cechą przemocowości
jest jej powtarzalność. Co ciekawe, nawet jeśli agresja i jej emanacje mają swoje źródło
w słabości oraz chwilowej czy stałej bezradności agresora, wywołują zawsze negatywne
skutki dla odbiorcy. Już sama agresja słowna może zostać, i w określonych przypadkach
jest, formą przemocy psychicznej, karanej z mocy prawa.
Pojęcie agresji można nazwać „działaniem skierowanym przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew” [Surzykiewicz 2000, s. 13].
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Oczywiście forma omawianej agresji może obejmować zarówno płaszczyznę psychiczną, jak i materialną, fizyczną. Obiektem jej oddziaływania może być konkretna jednostka
lub przedmiot warunkujący wystąpienie niepożądanej reakcji – jest to forma bezpośredniej agresji. Istnieją jednak sytuację, gdy odczuwana i wyrażana wrogość zostanie skanalizowana na podmiocie zastępczym i wtedy klasyfikuje się tę formę agresji jako tzw.
przemieszczenie.
Jak podaje literatura przedmiotu, wg niektórych badaczy agresja generuje różne formy przestępstw, będąc ich psychicznym źródłem. Jak wskazali badacze A. Bandura i R.H.
Walters, „mimo że ten pogląd nie jest powszechny, badania nad przyczynami i formami
agresji uważane są za najlepsze źródło poznania psychologicznych uwarunkowań zachowań przestępczych” [Pospiszyl 1998, s. 234]. Z badań D.L. Owensa [1997] wynika, iż
poziom agresji wśród młodocianych nie jest zależny od płci, zatem dziewczęta, podobnie jak chłopcy, mogą przejawiać tendencje do zachowań agresywnych.
Raz jeszcze należy podkreślić konieczność nabywania przez młodzież umiejętności kontrolowania i kierowania emocjami, zwłaszcza tymi rodzącymi wybuchy gniewu
i niekontrolowanej złości. Efektem tych umiejętności ma być zdolność do świadomego
rozładowywania pobudzeń i napięć psychicznych, tkwiących w uczniach. Kumulacja stanów lękowych czy choćby długotrwałego niezadowolenia, poczucie braku zrozumienia
ze strony osób postronnych, wreszcie nieszczera komunikacja i obłuda, jeśli nie zostaną
przez młodzież oswojone, mogą stać się agresogenne.

Źródła przemocy i agresji
Istotnym zagadnieniem jest umiejscowienie determinantów zagrożeń w stosunku do
potencjalnych działań agresywnych. Uważa się, że przemocowość może generować otoczenie związane z najbliższą rodziną oraz rówieśnikami, zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i poza nimi. Dodatkowo media społecznościowe, świat Internetu i gier są
powszechnie dostępnym obszarem mogącej gromadzić się frustracji.
Literatura przedmiotu obfituje w kategorie czynników agresogennych. Należą do nich m.in.:
·· „czynniki wrodzone, m.in. okoliczności okołoporodowe oraz uwarunkowania temperamentu;
·· obniżone poziom normy intelektualnej;
·· znaczące uchybienia wychowawcze ze strony opiekunów, zwłaszcza jeżeli pojawiały
się we wczesnym okresie rozwojowym dziecka;
·· dysfunkcja rodziny – za sprawą: uzależnienia rodziców od alkoholu, narkotyków czy
innych toksyn; poważnych chorób (np. o podłożu psychicznym); aktywności na tle kryminalnym rodziców lub konieczność ich zamknięcia w zakładzie penitencjarnym;
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·· doświadczanie zachowań przemocowych od bliskich znaczących np. rodziców, opiekunów, personelu szkoły, sąsiadów itp.;
·· bierne obserwowanie zachowań przemocowych od bliskich np. rodziców, opiekunów, personelu szkoły, sąsiadów itp.;
·· znaczna ekspozycja agresji i przemocy w środkach masowego przekazu” [Flannery,
Huff 1999, ss. 185–189].
Szansa na ujawnienie i eskalację zachowań wrogich wzrasta wraz z namnożeniem się
i jednoczesnym uaktywnieniem wskazanych wyżej zjawisk.
Mimo podjętych prób opisania zagadnienia nie udało się ustalić jednej, zadowalającej wszystkich badaczy koncepcji agresji jako elementu wrodzonego bądź nabytego.
Niektórzy badacze uznają ją za jeden z wariantów:
·· „instynktu;
·· odzwierciedlenia frustracji;
·· nabytego popędu;
·· zachowań wyuczonych” [Cofer, Appley 1972, ss. 630–632].
Agresja jako instynkt – wskazuje, że jednostka ludzka jest predestynowana do
walki przez naturę, co jest, według M.C. Dougalla, nierozerwalnie związane z uczuciem
gniewu. Pobudza do aktywowania działań warunkujących przetrwanie, czyli obronę posiadanych dóbr i wartości. Psycholog S. Freud, opisując koncepcję agresji wyodrębnił
dwa jej ogniwa, pozyskane wraz z urodzeniem od natury, są to – eros (instynkt życia)
i – thanatos (instynkt śmierci) [Skorny 1976, ss. 24–32]. Dualistyczna teoria determinuje
wszelkie działania ludzi, oparte na próbie przejęcia dominacji przez erosa czy thantosa,
zatem także agresję.
Pierwotnie wskazane siły odnoszą się do motywów i aktów mentalnych umiejscowionych wewnątrz podmiotu, jednak z czasem emanują one poza właściciela, w formie
zachowań destrukcyjnych. Skalę potencjalnych szkód określa ludzka obawa przed karą,
jaką może ponieść ze strony innych podmiotów za swoje postępowanie oraz obawa,
że zostanie obezwładniony, uszkodzony przez użycie siły istoty stanowiącej element
otoczenia zewnętrznego. Zatem pewne normy społeczne przekształcają pierwotne
efekty istnienia w formy akceptowalne przez społeczeństwo czy daną społeczność.
Jeżeli jednostka posiądzie umiejętność kontrolowania i kierowania działaniami pod
wpływem uczuć nacechowanych agresją, jeżeli będzie potrafiła pokonać tendencje destruktywnych zachowań i poświęcić się lub przekuć je na kreatywność, służąc ogólnemu
dobru, to dokona się wtedy tzw. sublimacja.
Jeden z uczonych, K. Lorenz, dostrzega silną zależność obrazu agresji z rozwojem
ewolucyjnym. „Agresja wewnątrzgatunkowa to niezbędny do utrzymania życia i systemu
element organizacji wszystkich istot, którego funkcja wprawdzie może ulec wypaczeniu
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i który może prowadzić do niszczenia życia, ale pomimo to działa dla dobra wielkiej
sprawy życia” [Aronson 1994, s. 301].
Agresja jako efekt frustracji – frustracja jest efektem niemożności osiągnięcia
założonego celu, co powoduje niezaspokojenie określonej potrzeby czy potrzeb.
Działania agresywne najczęściej będą koncentrowane na potencjalną przyczynę
(materialną lub niematerialną), która stanęła na drodze do osiągnięcia założonych
planów czy określonych potrzeb. Jeżeli mimo podjętych działań, nie można usunąć
bariery, przeszkadzającej osiągnąć zamierzenia i dodatkowo podjęta próba działań
może wywoływać opór otoczenia lub karę, agresja może być ukierunkowana na samego
siebie [Kopczewski 2012, s. 82].
Agresja jako nabyty popęd – to koncepcja opisywana w latach dziewięćdziesiątych
XX w. przez wielu badaczy. Determinantami zachowań agresywnych są tu poziom
odczuwanego gniewu, kiedy indziej zaś konflikt oczekiwania wywołujący wzmocnienie
agresywne. Badacze: J. Dollard, L.W. Doob, N. Miller, O.H. Mowrer, R.R. Sears [1939] opisują
gniew jako przykład naturalnego popędu, wywołującego reaktywne zachowania takie jak
szarpnięcia, kopanie, drapanie czy bicie. Oczywiście może się zdarzyć, że pojawiające się
bodźce o charakterze neutralnym, które wcześniej wywoływały poczucie gniewu, mogą
wskazywać bezwiedną reakcję organizmu i inicjować zachowania, będące emanacją
gniewu. Wtedy mówi się o tzw. wzmocnieniu agresji, które umiejscawia zachowania
agresywne bądź jako efekt gniewu, bądź jako efekt bodźcowania sygnałowego.
A.H. Buss [1961] ustosunkowując się do omawianej kwestii wskazał gniew jako jedyny
popędowy przykład prowadzący do zachowań przemocowych. Czyli jeśli analizowane
zachowanie nie ma charakteru gniewu, nie można interpretować go jako popędu.
Inny badacz, R.R. Sears, wskazał kombinację czynników o zbieżnym natężeniu emocjonalnym, które mogą wytworzyć nowy typ popędu. Mowa tu po pierwsze o emocji związanej
z oczekiwaniem nagrody oraz obawą o możliwe negatywne konsekwencje danego zachowania – karę. Omawiane zjawisko, zdaniem badacza, rozwija się na jednym z początkowych
etapów rozwoju dziecka, kiedy to poznaje ono mechanizm zachowań instrumentalnych, co
może objawiać się uzyskaniem zainteresowania i reakcji ze strony dorosłych na dokonany
przez niego akt agresji. Takie działanie stać się może dla niego wzmocnieniem.
Agresja jako nawyk – rozumiana jest jako zachowanie utrwalone, które jest realizowane nierzadko poza świadomą kontrolą umysłu i odbywa się jako reakcja bezrefleksyjna. Zdaniem A.H. Bussa [1961] agresja może być efektem nawykowego napastowania.
Dodatkowo może stanowić ona stały element osobowości jednostki. Literatura przedmiotu określa czteropunktową teorię siły poziomu agresywności. Należą do niej:
·· częstotliwość i siła doznań stanowiących symptomatycznie o mogącym się pojawić
zachowaniu agresywnym;
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·· typ najbardziej oczekiwanego wzmocnienia agresywnego zachowania, który stanowi rodzaj kary lub wynagrodzenia, po stanie wzburzenia emocjonalnego;
·· elementy procesu zwanego facylitacją społeczną, która odnosi się do jakości i częstości działań podejmowanych przez jednostkę, zależnie od obecności lub braku innych ludzi. Przykładem mogą być tu wzajemne motywowanie się i wpływanie na siebie, poprzez agresywne manifestowanie swoich postaw i przekonań;
·· cechy temperamentalne, odnoszące się do względnie stałych i powtarzalnych form
zachowania agresywnego, na które w niewielkim stopniu wpływają czas czy okoliczności zewnętrzne.
Jak wskazuje A. Bandura i R.H. Walters zachowania przemocowe można odnosić do
wypracowanego modelu zachowań [Coffer, Aplley 1972, ss. 32–41]. Poprzez regularne
i uzasadnione, wreszcie stałe odmawianie nagród, ewentualnie karanie za pojawienie się
zachowań agresywnych można stworzyć przestrzeń na pojawienie się alternatywnych,
nieagresywnych reakcji na bodźce. Preferowane w tym ujęciu jest nagradzanie. Karanie
jest metodą bardziej restrykcyjną.
Jeśli podjąć próbę zgłębienia pojęć agresja i przemoc, należy zauważyć, że ta druga
opisywana jest przez trzy fundamentalne kryteria, odnoszące się do: rodzaju zachowań,
ich założeń intencjonalnych, wreszcie do skutków jakie mogą wywołać. Należy zatem
uwzględnić brak równowagi sił pomiędzy agresorem a osobą postawioną w roli ofiary.

Środowisko rodzinne
Środowisko rodzinne kształtuje normy, reguły i zachowania jakie młoda istota poznaje w swoim życiu. Jest to z reguły pierwsza płaszczyzna edukacyjna w życiu dziecka. To
właśnie w jej obrębie będą powstawały ramy rozwoju społecznego oraz będą kształtować się postawy i osobowości [Biel 2008, ss. 199–200]. To w rodzinie dziecko przygotowuje się do dalszego życia, ale też przyswaja normy i zachowania społeczne [Badźmirowska-Masłowska 2000, ss. 45–46]. W tym, jakże istotnym, środowisku rodzinnym można
wyodrębnić szereg zagrożeń budujących przyszłe zachowania agresywne i przemocowe.
Zaliczyć do nich można m.in.:
·· naznaczone brakiem kompetencji postawy wychowawcze rodziców (brak zainteresowania, zbytni krytycyzm, rozbieżność stosowanych środków i metod wychowawczych);
·· niedostateczny stopień opieki i zainteresowania ze strony rodziców, opiekunów;
·· autokratyczny styl wychowania obfitujący w stosowanie siły, przemocy werbalnej,
wybuchy złości;
·· niechętne bądź obojętne relacje uczuciowe, których nadawcą jest jedno z rodziców;
·· niestabilne emocje w rodzinie;
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·· niepożądane modele zachowań rodziców, na których wzoruje się dziecko;
·· niepożądane elementy dziedziczone w rodzinie.
Jak wskazuje literatura przedmiotu źródła zachowań agresywnych w dzieciństwie
leżą w niedostatecznych pozytywnych emocjach i zachowaniach rodziców skierowanych do dziecka. Zaburzenia poczucia bezpieczeństwa poprzez niedostateczne okazywanie ciepła emocjonalnego i zainteresowania młodocianym, wreszcie wadliwe wzorce
zachowań społecznych i tendencje osobowościowe jednostki tworzą podstawowy generator zachowań agresywnych. Co ciekawe stopa ekonomiczna czy status społeczny
odgrywają tu mniej znaczące role [Rylke 1999, s. 40].
Analiza dokonana przez jeden z zespołów badawczych pozwoliła wyodrębnić bariery harmonijnego rozwoju rodziny. Należą do nich m.in.:
·· „konsumpcyjne nastawienie do życia;
·· chęć zdobywania i gromadzenia coraz to nowych rzeczy;
·· niedocenianie wagi więzi rodzinnej;
·· niedocenianie wagi elementarnych zasad moralności;
·· rozpowszechnianie postawy roszczeniowej;
·· niski poziom kultury życia codziennego (awantury, alkoholizm);
·· brak przygotowania młodych ojców i matek do wypełniania ról rodzicielskich”
[Chmieleńska 1990, s. 9].
Wiedzą powszechną, chociażby za sprawą funkcjonowania mediów, jest nagminność
zdarzających się aktów przemocy i agresji, których świadkami, uczestnikami, a czasem ofiarami są młodzi ludzie. Istniejące i pogłębiające się patologie rodzinne są w stałym zainteresowaniu instytucji powołanych do likwidacji i minimalizacji owych zjawisk społecznych.
Jednak ich liczba nie spada. Cywilizacja globalna wytwarza coraz to nowe formy uzależnień,
możliwości dostępu do środków niepożądanych, toksycznych, niezgodnych z normami społecznej etyki. Problem jest aktualny i wymagający analizy, bowiem wpływa na obraz współczesnej rodziny. Dawniej, w familiach wielopokoleniowych funkcję wychowawczą pełnili
m.in. dziadkowie, ciocie, wujkowie, co w jakimś stopniu odciążało rodziców, dając im większą
szansę na aktywność zawodową bez narażania najmłodszych na osamotnienie.
Globalna gospodarka przyniosła ze sobą masowe wzorce kulturowe, które nie zawsze przystają do potrzeb danego środowiska. Konsumpcyjny styl życia generuje szereg frustracji, mogącej eskalować do wybuchów gniewu, zwłaszcza wśród młodych
ludzi, którzy stosują nagminnie porównywanie się z innymi członkami grup rówieśniczych, również pod względem posiadanych dóbr i możliwości korzystania z różnych
usług handlowo-rekreacyjnych.
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Środowisko szkolne
Szkoła jest ważnym środowiskiem, które oddziałuje na dziecko i formuje jego aktywność.
To właśnie na tej przestrzeni powstaje mnogość sytuacji, będących źródłem zachowań
przemocowych i agresywnych. Zaliczyć do nich można m.in.:
·· „obowiązki związane z uczęszczaniem do szkoły (uczeń musi chodzić do szkoły,
przebywać w zamkniętej przestrzeni, odrabiać lekcje itp.);
·· konieczność podporządkowania się cudzym decyzjom;
·· ograniczanie wyboru działania;
·· presję czasową (np. ponaglanie ucznia do szybszego mówienia, czytania lub pisania);
·· niesprawiedliwe ocenianie;
·· częste upomnienia (np. wytykanie wad);
·· nadmierne zagęszczenie w szkole (np. ciasne korytarze, przepełnione klasy)”
[Biel 2008, ss. 214–219].
Środowisko szkolne daje ogromne przestrzenie na budowanie relacji i swoiste doświadczanie drugiego człowieka. Młodzi, pozbawieni czasowo nadzorowi rodziców,
próbują sami zagospodarować swoją przestrzeń społeczną. W takich okolicznościach
wzrasta tendencja do bronienia swojej racji lub do prób „zagarnięcia władzy” przez
jednostki dominujące, co same w sobie jest konfliktogenne. Dodatkowo okoliczności
zewnętrze stanowiące nacisk na ucznia mogą wzmacniać wybuchy gniewu i agresji.
Należeć do nich mogą np. niewłaściwy, nieefektywny styl kierowania placówką szkolną, rywalizujące i deprecjonujące wzajemnie relacje w gronie pedagogicznym, które
stanowi swoisty wzorzec dla młodego pokolenia. Jak w swoich badaniach wskazał
J. Surzykiewicz [2000] istnieje związek pomiędzy stopniem odczuwanej agresji i prezentowanych zachowań przemocowych a tzw. kulturą uczenia się w danej placówce edukacyjno-wychowawczej. Badacz zidentyfikował elementy płaszczyzny fizycznej i społecznej. I tak w sferze fizycznej umieszczono: „brudne, zaniedbane budynki
i otoczenie; zniszczony, niesprawny sprzęt; bezpańskie pomieszczenia; duża szkoła;
przeładowane klasy. W wymiarze społecznym znalazły się: negatywna, bierna postawa dyrektora; chaos organizacyjny; bezosobowe relacje nauczyciel–uczeń; brak przejrzystych oczekiwań szkoły i jasnych zasad dyscypliny; brak ujednoliconego i jasnego
systemu oceniania osiągnięć; nadmierny rygor i restrykcje; nieuwzględnianie interesów i oczekiwań uczniów; uczniowie są pozbawieni wpływu na tworzenie szkoły i jej
reguł; słaba komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami; odsuwanie
rodziców od decydowania o sprawach szkoły; brak pozytywnej tradycji szkoły; brak
oferty zajęć pozalekcyjnych; niskie kompetencje i morale nauczycieli; niskie kompetencje i morale uczniów” [Biel 2008, ss. 214].
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Identyfikacja czynników, które tworzą pozytywny klimat lub przeciwnie – torują drogę nieprawidłowym zachowaniom uczniów – daje szansę na pozycjonowanie placówki
edukacyjnej w rankingu instytucji o określonym ryzyku wystąpienia zjawisk przemocowych i zachowań agresywnych. Aby zmniejszyć lub wyeliminować agresję i przemoc
wśród uczniów, szkoła powinna dołożyć wysiłku, by monitorowano i minimalizowano te
elementy jej klimatu, które wywierają wyraźnie destrukcyjny wpływ na wychowanków.
Jednak im bardziej dysfunkcyjna jest szkoła, tym silniej może się bronić przed rzetelną diagnozą. Nie będzie też zainteresowana rozwiązywaniem swoich najważniejszych
problemów, co wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zbyt wielu zmian, które postrzega jako zagrożenie. Są one jednak warunkiem skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych.

Środowisko rówieśnicze
Dzieci wchodząc w świat rówieśniczy w środowisku szkolnym coraz bardziej stają się
podatne na wpływ kolegów i koleżanek. Nabywają swojej tożsamości poprzez technikę
porównywania się z otoczeniem, zarówno w sferze materialnej, jak i psychicznej. Bliscy znaczący z kręgu rodziny stają się tłem, zaś zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa
i przynależności grupowej odbywa się właśnie na niwie kontaktów rówieśniczych. Stąd
właśnie w tym „podobnym” środowisku następuje proces wymiany informacji, poglądów, sądów. Grupa sprzyja podejmowaniu ryzykownych i śmiałych decyzji, zatem wręcz
zachęca do zachowań nacechowanych walką, agresją i przemocą [Hołyst 2010, s. 191].
Grupowe zjawisko deindywidualizacji rozprasza odpowiedzialność za czyny i wzmacnia
pozorną siłę, stając się masą wrażliwą na wpływ aktywności lidera.
Zaburzenia procesu socjalizacji, których przejawem jest agresja w szkole, w dużej mierze są powodowane niemożnością zaspokojenia przez młodego człowieka potrzeby kontaktów z członkami grupy o podobnych cechach demograficznych. Czas dojrzewania nacechowany jest potrzebą akceptacji i budowania relacji z innymi. Jeśli z różnych względów
dana jednostka zostaje na uboczu grupy, np. wskutek izolacji czy odrzucenia, jej poziom
frustracji wzrasta, co może skutkować zwiększeniem występowania w jednostce działań
agresywnych czy przemocowych, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Jeśli w dzieciństwie takie jednostki wyniosły z otoczenia wzór skuteczności zachowań zastraszających oraz siłą zdobywanej dominacji, to w okresie dojrzewania ten proces może się nasilać.
Agresja wśród młodocianych jest jednym ze sposobów na zdobycie uznania i poklasku w grupie. Daje poczucie siły i przywództwa, choć oparta jest na wymuszaniu i zastraszaniu. Daje jednak podmiotom stosującym ową technikę chwilowe zaspokojenie
potrzeby przynależności i buduje swoiste poczucie własnej wartości.
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Akty agresji mogą spotkać się z dezaprobatą czy brakiem akceptacji, jednak z reguły
wywołują jakiś stan zagrożenia i nierzadko zmuszają do działań obronnych. Powszechnie znane jest przysłowie, iż „najlepszą obroną jest atak”. Jednak poddawanie się temu
poglądowi wywołuje agresywne reakcje na siłową dominację i w ten sposób spirala niepożądanych zachować się nakręca.
Agresja zatem może być efektem walki o swoje zdanie, jak również sposobem na
wyróżnienie się z otoczenia i podkreślenie swej indywidualności.
Stopień wpływu grupy na jednostkę zależy od struktury grupy, czyli od zajmowanej
pozycji i roli jaką się w niej pełni. Im wyżej w strukturze znajduje się jednostka, tym łatwiej jej wyrażać odmienne od reszty grupy zdanie.

Środki masowego przekazu
Wedle dostępnej wiedzy i danych obrazy, ekspozycja publiczna, np. poprzez media, oddziałują na poziom prezentowanych zachowań o znacznym nasileniu agresji, dotyczy to
zwłaszcza grupy młodych osób, będących na etapie kształtowania swoich postaw [Surzykiewicz 2000, ss. 31–42]. Dzieci, które oglądają brutalne sceny w telewizji, w grach
komputerowych, Internecie itp. wykazują silniejsze zachowania agresywne i przemocowe, niż dzieci nienarażane na ekspozycję tego typu obrazów.
Jeśli dziecko jest na początku drogi w poznawaniu świata i relacji interpersonalnych,
jego umiejętność odróżniania dobra, zła, fikcji i prawdy jest bardzo mała, co może powodować stany lękowe. W miarę dorastania, u młodzieży narażonej na obrazy pełne
natarczywości, chuligaństwa, zbrodni, terroru, bezprawia itp., wzrasta poziom tolerancji
na podobne zjawiska w realnym, codziennym funkcjonowaniu i reakcja na omawiane
zdarzenia jest często naznaczona obojętnością. Co więcej naturalna tendencja do naśladownictwa tego co się widziało na ekranie, potęguje agresję w realnym życiu. Zachwiane jest w ten sposób bezpieczeństwo oraz odnotowuje się wzrost stanów lękowych,
natręctw i fobii. Stąd, prócz wielkiej pozytywnej funkcji jakie mogą nieść ze sobą media
społecznościowe, telewizja, radio i prasa, należy traktować je także jako potencjalne
źródło zagrożeń, zwłaszcza dla dorastających dopiero ludzi.

Czynniki osobowościowe
Indywidualne ujęcie doświadczania i generowania przemocy, powoduje, że nie jest łatwo
w porę zdiagnozować, że stan interakcyjności przekroczył linię neutralnego oddziaływania.
Są jednak pewne oznaki, wskazujące na doświadczanie przemocy w szkole. Niepokoić powinny: stany smutku, niechęci do gier towarzyskich, zaniżanie poziomu nauki, coraz częstsze
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absencje, spóźnienia na lekcje, chwiejność nastrojów, płaczliwość, wyciszenie, zamknięta postawa ciała, utrzymywanie bliskiego kontaktu fizycznego z nauczycielem (bycie stale w zasięgu wzroku osoby dorosłej, która w razie potrzeby udzieliłaby wsparcia), ślady użycia siły
(zadrapania, rany kłute, siniaki), zniszczona odzież lub brak jakichś jej elementów, zniszczone
przybory szkolne, wreszcie objawy psychosomatyczne, np. bóle głowy, brzucha, wymioty.
Z uwagi na psychologię różnic indywidualnych ofiary przemocy można podzielić na
typy pasywne i prowokujące. Typ pasywny ofiary jest osobą wrażliwą, często wyciszoną,
uległą, wykazująca tendencję do płaczu. W przypadku natarcia, ataku wrogości w swoim kierunku raczej nie podejmie walki, tylko wycofa się, przez co czuje się słaba, osamotniona, niezrozumiana. Osoby te wolą towarzystwo starszych od siebie (dorosłych) i zdają
się nie mieć tendencji do eksponowania siły fizycznej.
Prowokujący typ ofiary cechuje znaczna dynamika, aktywność w ruchach i mowie,
pobudliwość, ale i niestałość reakcji emocjonalnych, które często są nieadekwatnie
wzmożone wobec danej sytuacji. Zdarza się, że z uwagi na obniżoną umiejętność koncentracji i skupienia uwagi, dzieci o typie ofiar prowokujących wprowadzają chaos, przez
co mogą być uciążliwe i drażniące dla otoczenia. Tym samym prowokują dynamiczną,
emocjonalną i agresywną reakcję osoby sprowokowanej, albo wykazującej tendencję
do dominacji w grupie.
Agresorzy, sprawcy przemocy, to z reguły typ ludzi o znacznej (wobec ofiar) sile fizycznej i sprawności sportowej. Przejawiają zachowania autokratyczne i dążą do zdobycia dominacji w danej grupie, sytuacji. Niechętnie realizują narzucone sposoby działania
i czują ulgę, gdy dadzą upust fizycznego zobrazowania swojej niechęci do norm i przyjętych zasad funkcjonowania w społeczności. Wykazują trudność w podporządkowaniu
się, zaś cenią bunt i siłową dominację.
Agresorzy przejawiają niski poziom współczucia i empatii, są przekonani o swojej
wyższości, stąd często sięgają po różne formy działań przemocowych. W przestrzeni
werbalnej obrażają, wyzywają, szydzą, deprecjonują ofiarę i jej bliskich, a nawet członków rodziny, chcąc sprowokować bezpośrednie starcie. Cechuje ich niski poziom leku
i dążenie do szybkiej konfrontacji. Nie posiadają tez wykształconych mechanizmów
samokontroli emocjonalnej, stąd ich zachowania mogą być impulsywne, zaskakujące
i nietypowe.

Rodzaje agresji i przemocy
Agresja jest zjawiskiem o rozmaitych odcieniach i uwarunkowaniach. Stałym jej elementem jest wrogość i jej konkretne ukierunkowanie. Choć można najszybciej zobaczyć ją
po skutkach fizycznych jakie zostawia, to istnieje jej groźna psychiczna odmiana, która
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niezauważalna na pierwszy rzut oka daje długotrwałe i szkodliwe efekty. Wprawdzie zjawiska z tego zakresu zawsze występowały w relacjach interpersonalnych, lecz ostatnimi czasy szybko postępujące przemiany społeczne uradykalniły zarówno ich skutki, jak
i przejawy.
A. Frączek jako najważniejsze czynniki powodujące eskalację agresji w płaszczyźnie
psychiki wyróżnia m.in:
·· „ogólną aprobatę tych zjawisk,
·· minimalizowanie negatywnej oceny skutków,
·· uzasadnienie agresywnego postępowania wyższymi racjami,
·· anonimowość relacji interpersonalnych” [Świtek 2013, s. 252].
Wskazane zjawiska powodują powstawanie deindywidualizacji, czyli rozproszenia
odpowiedzialności za działania przemocowe w danym środowisku. W kontekście narastania przemocy psychicznej w szkołach można zaobserwować wiele zachowań wcześniej niespotykanych – wywołanych zarówno homogenizacją kultury (zjawisko „fali”
przeniesione z obyczajowości wojskowej), jak i oddziaływaniem nowoczesnych mediów
(np. cyberbullying – prześladowanie za pomocą Internetu).

Efekty przemocy
Problem przemocy, choć rozpoczyna się od ujęcia jednostkowego, rozprzestrzenia się na
problem grupy, rodziny, społeczności i zdarza się, że jego skutki są obciążeniem dla kilku pokoleń. Jednym z najbardziej typowych obrazów ewoluowania zjawiska przemocy
w jednym pokoleniu jest zaszczepienie jej dzieciom, które doświadczały zachowań agresywnych w domu rodzinnym i przekazano im w ten sposób niewłaściwe społecznie wzory zachowań. Następnie dojrzewające dzieci generują ataki wrogości w życiu młodzieżowym, by jako osobnicy dorośli przejść z roli ofiary do roli agresora, powielając nasycone
frustracją, wrogie, agresywne czy patologiczne zachowania ze swojego dzieciństwa.
Często chwilowe zdradliwe ukojenie i iluzję spokoju przynoszą tym osobom używki, stąd
są one potencjalnie zagrożone alkoholizmem, narkomanią i patologią przestępczości.
Konsekwencją realizacji tego typu kwestionariusza jest ich wycofanie się z kontaktów
społecznych [Danielewska 2002, s. 25].
Osoby będące nękane wrogimi zachowaniami ze strony rodziców mają obniżony
poziom poczucia własnej wartości. Ciąży im przez lata poczucie winy i psychiczna forma
uzależnienia relacyjnego z agresorami. W życiu prezentują postawę albo kontrolującą
innych, albo przeciwnie – wycofanie. Są często na pograniczu depresji albo chorują na
nią. Cechuje ich dążenie do perfekcjonizmu, który daje poczucie sprawowania kontroli.
Są emocjonalni i drażliwi.
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Symptomy fizycznych słabości, charakterystyczne dla ofiar przemocy są związane z napięciem aparatu mięśniowego, chorobami wieńcowymi, nadciśnieniem tętniczym, wreszcie chorobami układu gastrycznego, astmą czy przypadłościami dermatologicznymi.
Młody człowiek będący ofiarą przemocy traci swą podmiotowość, w życiu dorosłym
stając się jednym z wielu towarów, którymi handluje się na światowym rynku. Proces
ten leży m.in. u podstaw zaburzeń w życiu płciowym, a także prostytucji czy zabójstw
o podłożu seksualnym. Funkcjonując społecznie młody człowiek nie jest zdolny do tworzenia, lecz jedynie do wykonywania rozkazów. W życiu zawodowym powiela utrwalony
w dzieciństwie wzorzec, stając się ofiarą mobbingu. Brak nadziei na zmianę prowadzi zaś
do depresji i autodestrukcji. Konsekwencje społeczne przemocy można rozpatrywać na
kilku płaszczyznach, m.in.: funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, akceptowanych
modeli zachowań społecznych czy zagadnień ekonomicznych.

Zakończenie
Agresja nie jest zjawiskiem jednorodnym, zatem przyjmuje różne formy, zależnie od cech
temperamentalnych osobowościowych oraz uwarunkowań sytuacyjnych.
Proces szkodliwego oddziaływania agresji i przemocy na życie jednostki rozpoczyna
się najczęściej od dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego, które rzutuje na charakter
radzenia sobie z frustracją w środowisku szkolnym. To właśnie ten etap socjalizacji jest
szczególnie trudny dla młodych osób, gdyż kształtuje postawy i formy zachowań, które będą skutkować w kolejnych latach życia danego człowieka. Ogromnego wsparcia
w tym czasie potrzebują dzieci zarówno od rodziców, jak i nauczycieli, których cechować powinny konsekwencja działania i współpraca.
Środowisko szkolne to obszar budowania relacji rówieśniczych i egzekwowania
przez nauczycieli określonych norm i zasad panujących w placówce. Szalenie istotna jest
na tym etapie rola nauczyciela, który swoimi decyzjami i postawą oraz traktowaniem
może pogłębić u dzieci postawy wrogości lub je minimalizować.
Budowanie pozytywnych relacji wśród rówieśników, tworzenie kultury współpracy,
współzależności i dobra wspólnego wyznaczają ramy przyjętego przez szkołę planu
wychowawczo-opiekuńczego.
Narzędziem wspomagającym są różnego rodzaju programy profilaktyki antyprzemocowej, które mają na celu stworzenie należytego poziomu bezpieczeństwa i atmosfery nauki w szkole. Wsparcie instytucjonalne i legislacyjne stanowi tu dowód na próbę
systemowego podejścia do zagadnienia, co jest dowodem na społeczną potrzebę minimalizowania zjawiska agresji wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem są tu m.in. Ustawa
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa postępowania w sprawach nieletnich, Kodeks karny.
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Przemoc i agresja w szkole – bezpieczeństwo w polskiej
szkole na podstawie badań (cz. II )
Violence and Aggression at School – Safety in Polish School
on the Basis of Tests (Part II)
Abstract: Feeling and ensuring security in a Polish school is still a valid and very important topic. It is one of the most difficult problems faced by teachers and directors of Polish schools.
Nowadays, when life is full of diversity, it is difficult to avoid contact with the world of violence
and threats. Teachers and school principals, wanting to cope with the existing problems, are
doomed to constantly search for newer solutions to ensure safety, especially in primary school
and junior high schools.
Considering the above considerations it is indicated that the sense of safety of students is largely dependent on the school providing it as the institution responsible for the development
and shaping of the growing generation. The authors recognize the validity of the subject in
the research, the results of which are presented in the article.
Key words: safety, school, research, evaluation, prevention

Wstęp
Bezpieczeństwo odgrywa fundamentalną rolę w życiu każdego człowieka. Coraz częściej problemem współczesnych szkół, stanowiących odzwierciedlenie problemów
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z jakimi mierzy się społeczeństwo, jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa wobec
agresji i przemocy [Kołodziejczyk 2004, s. 5]. W kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa szczególną rolę przypisuje się wczesnemu etapowi rozwoju i edukacji młodego
człowieka, co powoduje, że zadaniem placówek oświatowych jest nie tylko troska
o jego rozwój i wychowanie, ale także zapewnienie mu bezpieczeństwa [Dubis 2014,
ss. 86–99]. Wielu badaczy wskazuje, że z agresją i przemocą najczęściej można spotkać
się w gimnazjach [Przybysz-Zaremba 2011, s. 186].
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, których zamierzeniem było zdiagnozowanie poziomu bezpieczeństwa uczniów gimnazjum zlokalizowanego na terenie
wiejskim, tak aby ich wyniki pozwoliły na skuteczne wdrażanie przez placówki programów wychowawczych poprawiających poczucie bezpieczeństwa swoich uczniów. Nawiązując do przedmiotu i celu, sformułowano problem badawczy [Kopczewski 2014,
ss. 11–18] o brzmieniu: „Jaki jest poziom poczucia bezpieczeństwa przez uczniów oraz
jakie należy podjąć działania dla poprawy zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych?”.
Efektem określenia w pracy problemów badawczych była sformułowana hipoteza
[Łobocki 2011, s. 33] brzmiąca, iż podjęte badania pomogą zniwelować do minimum
istniejące już zagrożenia oraz wpłyną na poprawę wzmocnienia poczucia i stanu bezpieczeństwa uczniów w przyszłości. Należy oczekiwać, iż całość podjętych działań w głównej mierze wpłynie na ograniczenie agresywnych zachowań w stosunku do rówieśników, poprawę klimatu oraz ogólnej atmosfery w klasach i w szkole.
Organizacja badań została poprzedzona przygotowaniem procedury badawczej [Apanowicz 2002, ss. 43–59]. Rozpoczęto ją od zidentyfikowania problemu i przestudiowania
odpowiednio wybranej literatury, tworząc w ten sposób teoretyczne podstawy badań. Na
podstawie badań wstępnych określono metody, techniki i narzędzia badawcze. Badania
zostały przeprowadzone za pomocą sondażu diagnostycznego, po zakończeniu pierwszego półrocza nauki na populacji uczniów gimnazjum. W celu poznania podjętej problematyki, jako podstawowe narzędzie zastosowano autorski kwestionariusz ankiety dla ucznia.
Przeprowadzono także wywiady z nauczycielami [Kopczewski 2014, ss. 75–87].
Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
opracowanej ankiety opartej na kwestionariuszu. Ankieta była skierowana uczniów
gimnazjum i zawierała 15 pytań, które miały na celu zdiagnozowanie zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych, występowania agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej.
Badania miały charakter anonimowy i zostały przeprowadzone pod nadzorem nauczyciela podczas 45 minutowych zajęć w ramach godziny wychowawczej. Obecność dorosłych wskazana była w razie konieczności wyjaśnienia młodzieży wątpliwości dotyczących wypełniania ankiety, w czym wszyscy uczniowie dobrowolnie wzięli udział.
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Po przeprowadzeniu badań uzyskany materiał badawczy został poddany szczegółowej
analizie, na podstawie której opracowano wnioski.

Charakterystyka wyników badań ankietowych
Badania poświęcono uczniom gimnazjum. Na godzinie wychowawczej nauczyciele przeprowadzili z nimi pogadankę na temat bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią. Wyjaśnili
pojęcie „niebezpiecznego zachowania” na przykładzie popychania, które może spowodować upadek na tym samym poziomie lub też upadek z wysokości, a w konsekwencji
doprowadzić do uszkodzeń ciała. Przedstawili także uczniom konsekwencje innych niebezpiecznych zachowań, które często są nieprzewidywalne w skutkach. Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety młodzież dyskutowała na temat zagrożeń w szkole oraz
w trakcie drogi do i ze szkoły. Następnie przeprowadzono ankietę, której celem było uzyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. Ankieta zawierała
15 pytań, z kilkoma odpowiedziami do wyboru. Na ostatnie pytanie ankietowe uczniowie poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi w kilku zdaniach.
W udzielonych odpowiedziach gimnazjaliści wypowiadali się na temat bezpieczeństwa pozytywnie. Uczniowie byli zorientowani w zasadach bezpieczeństwa panujących
w szkole. Poczucie bezpieczeństwa znajduje odzwierciedlenie w przebiegu całej edukacji ucznia w gimnazjum. Wyniki odpowiedzi udzielonych przez gimnazjalistów na poszczególne pytania przedstawiają się następująco:
Wykres 1. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole? Krótko uzasadnij odpowiedź

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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Przeprowadzona ankieta wykazała, że uczniowie gimnazjum czują się w swojej
szkole bezpieczni. Spośród ankietowanych 10% czuje się zdecydowanie bezpiecznie w każdej sytuacji, 72% odpowiedziało twierdząco, zaznaczając jednak, że czują
się bezpiecznie tylko w pewnych miejscach i okolicznościach. Uczniowie swoje odpowiedzi uzasadniali następująco: „w mojej szkole jest zapewnione bezpieczeństwo pod
względem organizacyjnym”,„czuję się bezpiecznie tylko w obecności nauczyciela”,
„w gimnazjum jest bezpiecznie, ale czasami zdarzają się sytuacje niebezpieczne”. 15%
uczniów nie czuje się bezpiecznie w szkole, uzasadniając to przykładami niebezpiecznych zachowań, z jakimi się spotkali: „nie czuję się bezpiecznie np.: w toaletach, gdyż
starsi uczniowie mnie zaczepiają, popychają itp.”, „nie czuję się bezpiecznie w szkole,
ponieważ zostałem kiedyś pobity na boisku”, „nie czuję się bezpiecznie w szkole, ponieważ uczeń ze starszej klasy grozi mi i wymusza ode mnie pieniądze”. Nie miało zdania 3% badanych. Wszystkie zaistniałe sytuacje dotyczące niebezpiecznych zachowań
dotyczyły relacji między uczniami.
Wykres 2. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej klasie? Krótko uzasadnij odpowiedź

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Na pytanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa w swojej klasie 95% ankietowanych
odpowiedziało pozytywnie twierdząc, że czują się bezpiecznie. Natomiast 5% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Gimnazjaliści uzasadniali, że czują się bezpiecznie w swojej
klasie mając dobry kontakt z rówieśnikami oraz z wychowawcą, który pracuje nad poprawnością stosunków koleżeńskich w zespołach klasowych. Negatywnych odpowiedzi
udzieliły osoby, które czują się wykluczone z grupy klasowej oraz były ofiarą zatargów
międzykoleżeńskich.

388

Przemoc i agresja w szkole – bezpieczeństwo w polskiej szkole na podstawie badań (cz. II)

Wykres 3. Jak oceniasz bezpieczeństwo panujące w Twojej szkole?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Bezpieczeństwo panujące w gimnazjum jako dobre oceniło 54% badanych, a 8%,
jako bardzo dobre. Natomiast 33% ankietowanych stwierdziło, że bezpieczeństwo
w gimnazjum jest na poziomie dostatecznym, a 5% uznało bezpieczeństwo panujące
w szkole jako złe. Wnioskować można, że negatywnej oceny dokonały osoby mające
osobiste złe doświadczenia w szkole.
Wykres 4. Czy byłeś (-łaś) na terenie szkoły ofiarą poniższych zachowań?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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Na 39 badanych 33% (tj. 13 uczniów) odpowiedziało, iż było ofiarami agresji słownej w postaci przezywania i obrażania, 26% (10) doznało bezpośrednio umyślnego
potrącania, 9% (4) zmuszano do robienia rzeczy, na które nie wyraziły ochoty, 8% (3)
padło ofiarą kradzieży, a 3% (1) czuje się odtrącona z grupy i również 3% (1) zostało pobitych. 18% (7 osób) spośród 39 ankietowanych nie zetknęło się w relacjach szkolnych
z uczniami oraz z sytuacjami, które spowodowałyby spadek ich poczucia bezpieczeństwa w szkole.
Wykres 5. Czy często jesteś świadkiem poniższych zachowań?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Na 39 ankietowanych gimnazjalistów 79% (tj. 31 uczniów) odpowiedziało, że byli często świadkami przezywania, obrażania i wyśmiewania innych, 3% (1) zauważyło przypadek odtrącenia gimnazjalisty z grupy, również 3 % (1) było świadkiem pobicia. Pozostałe
15% (6 osób) często było świadkiem umyślnego potrącania lub przewracania kogoś.
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Wykres 6. W jakim czasie najczęściej dochodzi w Twojej szkole do niebezpiecznych
zachowań?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Spośród przebadanych gimnazjalistów 74%, (tj. 29 osób) nie określiło czasu, w którym dochodzi do niebezpiecznych zachowań uczniów, a 17% (7) podało przerwy między lekcjami. Pojedyncze osoby wskazały inny czas – 3% (1) podało jako miejsce niebezpiecznych zachowań czas przed lekcjami, również 3% (1) w trakcie lekcji i podobnie
3% (1) w drodze do i ze szkoły.
Wykres 7. W jakim miejscu w szkole spotykasz się z niebezpiecznymi zachowaniami?
Krótko uzasadnij odpowiedź

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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Spośród 39 badanych gimnazjalistów 43% (tj. 17 osób) odpowiedziało, że według
nich najczęściej do niebezpiecznych zachowań dochodzi w toalecie, gdy uczniowie
są bez nadzoru nauczyciela, 41% (16) wskazało korytarze szkolne, pomimo obecności
nauczyciela dyżurującego, 10% (4) boisko szkolne, uzasadniając to brakiem właściwie
zabezpieczonych bramek do gry w piłkę, 3% (1) nie wskazało żadnego miejsca, a 3% (1)
wskazało klasę.
Wykres 8. Jakie odczuwasz zagrożenia w drodze do i ze szkoły?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Na kolejne pytanie dotyczące zagrożeń podczas drogi do szkoły i z powrotem
do domu, młodzież gimnazjalna odpowiedziała następująco: 38% (15 osób) nie czuje
żadnego zagrożenia, dla 21% (8) zagrożeniem jakie najbardziej im dokucza jest brak
chodników i bezpiecznych poboczy na terenie badanej gminy Kołaczkowo, 18% (7)
jako zagrożenie wskazało niebezpieczeństwo ze strony bezpańskich psów, biegających po drogach uczęszczanych przez dzieci, młodzież i ludzi dorosłych, 13% (5) doświadczyło zagrożenia ze strony pojazdów samochodowych, poruszających się z nadmierną prędkością po drogach niedostosowanych do poruszania się pieszych, a 10%
(4) – zagrożenia w postaci zaczepek osób nieznajomych lub starszych uczniów.
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Wykres 9. Z czyjej strony spotkałeś (-łaś) się w szkole z niebezpiecznymi zachowaniami?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Na 39 przebadanych uczniów gimnazjum 57% (tj. 22 badanych) spotkało się z niebezpiecznymi zachowaniami ze strony starszego ucznia, 28% (11) wskazało niebezpieczne zachowania wśród rówieśników, 5% (2) – nieznajomych, a 10% (4) stwierdziło, że nie
spotkali się z osobami o niebezpiecznych, według nich, zachowaniach.
Wykres 10. Jak reagujesz, kiedy inni uczniowie stosują wobec Ciebie przemoc?
Krótko uzasadnij odpowiedź.

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Na 39 badanych 43% (17 osób) w sytuacji, kiedy doznają przemocy reagują broniąc się,
jednocześnie atakując, 23% (9) w takich sytuacjach ignoruje zaczepki twierdząc, że „nie można dać się sprowokować do niebezpiecznych zachowań”, 21% (8) o wystąpieniu zjawiska
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przemocy powiadamia natychmiast nauczyciela, oczekując od niego pomocy w rozwiązaniu zaistniałego problemu, a 10% (4) odpowiedziało, że nic nie robią, gdyż nie dostrzegają
problemu przemocy w szkole.
Wykres 11. Co Twoim zdaniem ma największy wpływ na powstawanie sytuacji
niebezpiecznych i wywołuje agresję?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Wśród badanych uczniów jako przyczynę powstawania sytuacji niebezpiecznych
wywołujących zachowania agresywne 33% (13 osób) ankietowanych podało chęć bycia
zauważonym, dla 21% (8) wzorem niebezpiecznych zachowań są zachowania kolegów
i koleżanek, 15% (6) wskazało wzorce zachowań rodziców, dorosłych, również 15% (6) –
wpływ wzorców z filmów dla dorosłych, 10% (4) – wzorce z gier komputerowych, a 6% (2)
uznały zły wpływ oglądania filmów DVD oraz czytania nieodpowiednich czasopism.
Wykres 12. Przed kim w szkole odczuwasz respekt?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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Po przeanalizowaniu ankiety na powyższe pytanie 36% (tj. 14 badanych) odpowiedziało, że największy respekt odczuwa przed nauczycielami uczącymi w gimnazjum,
21% (8) przed starszymi uczniami ze szkoły, 18% (7) odczuwa lęk przed kolegami z klasy,
10% (4) czuje strach przed dyrektorem, a 9% (4) odpowiedziało, że się nikogo nie boi.
Pojedyncze osoby wskazały pedagoga szkolnego oraz innych pracowników szkoły.
Wykres 13. Do kogo zwróciłbyś (-łabyś) się o pomoc w razie poczucia zagrożenia Twojego bezpieczeństwa w szkole?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

56% (tj. 22) gimnazjalistów najchętniej o pomoc w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach występujących w szkole zwróciłoby się do wychowawcy, 20% (8) do rodziców.
Pozostali, w zależności od okoliczności, w jakich poczuliby się zagrożeni, zwróciliby się
do nauczyciela dyżurującego (8% – 3 osoby), do pedagoga szkolnego (8%), do innych
nie wymienionych wyżej osób (8%).
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Wykres 14. Które z działań nauczycieli oceniasz jako najskuteczniejsze?

Źrodło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Gimnazjaliści oceniając działania nauczycieli zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w szkole, jako najskuteczniejszy sposób podali: wzywanie rodziców do szkoły –
38% (15 osób), organizowanie spotkań ze Strażą Miejską i Policją – 21% (8), bezpośrednie
pogadanki na lekcjach wychowawczych z nauczycielami – 15% (6), rozmowy dyscyplinujące – 13% (5) oraz pogadanki z pedagogiem – 13% (5).
Ostanie, 15 pytanie, miało charakter opisowy: „Napisz w kilku zdaniach czy i w jaki
sposób zostały Ci przedstawione zasady bezpieczeństwa w szkole?”.
Gimnazjaliści na powyższe pytanie udzielili jasnych odpowiedzi twierdząc, że są zapoznawani z obowiązującymi w szkole regulaminami i przepisami bezpieczeństwa. Znają
dokładnie regulaminy pracowni szkolnych, regulamin boiska szkolnego i bezpiecznego
korzystania ze sprzętu sportowego. Przed każdą wycieczką szkolną podpisują oświadczenie zapoznania się z regulaminem wycieczki oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w trakcie wyjazdu. W gimnazjum jest także przeprowadzana ćwiczebna ewakuacja osób
z budynku szkolnego na wypadek wystąpienia pożaru lub sytuacji zagrażającej życiu.

Opis i interpretacja wyników wywiadu
Po przeprowadzonych badaniach ankietowych, zebrany materiał został poddany szczegółowej analizie. Dokonano ewaluacji poczucia bezpieczeństwa w szkole gminnej
z punktu widzenia ucznia. Podsumowania i wnioski zostały szczegółowo przedstawione
na radzie pedagogicznej nauczycieli uczących w badanej szkole.
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Przeprowadzający badanie, chcąc uzyskać informacje i opinie na temat poczucia
bezpieczeństwa z innego punktu widzenia, przeprowadzili na spotkaniu nauczycieli wywiad otwarty poprzez „wypytywanie” oraz prowadzenie rozmowy tematycznej
[Pilch 1998, s. 27]. Pytania wywiadu dotyczyły odczuwania bezpieczeństwa w świetle
przepisów prawa ze strony nauczycieli.
W badaniu wzięło udział 92 nauczycieli sieci szkół podstawowych oraz gimnazjum.
W trakcie wywiadu zadano następujące pytania: „Czy Twoim zdaniem szkoła polska jest
bezpiecznym miejscem pracy”?, „Czy masz możliwość pozyskiwania informacji na temat
bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela”?, „Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy
w szkole uczą Cię postępowania w sytuacjach niebezpiecznych”?, „Czy Twoim zdaniem
z upływem lat pracy w szkole poczucie bezpieczeństwa rośnie czy maleje?”. Spośród
badanych, poprzez podniesienie ręki na zadane pytania, 28 nauczycieli wyraziło brak
poczucia bezpieczeństwa, 16 osób nie wyraziło zdania, a pozostali (48) zdecydowanie
oznajmiło, iż odczuwają pełne bezpieczeństwo w szkole podczas nauczania na lekcjach
oraz na innych zajęciach pozalekcyjnych.
Nauczyciele, którzy nie czują się w pełni bezpiecznie w swej pracy, wskazywali na występowanie agresji i przemocy wśród uczniów, których zachowania są często nieprzewidywalne. Przepisy prawa oświatowego nie zawsze sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa
i ochrony nauczycieli, np. na ewentualność zdarzeń wypadkowych wśród uczniów. Częstymi sugestiami były zarzuty wobec rodziców, którzy nie zajmują się swoimi dziećmi,
bagatelizują problemy wychowawcze oraz unikają współpracy ze szkołą. W wielu przypadkach nauczyciele są bezradni. Brak poczucia bezpieczeństwa związany jest według
nich z niedoskonałością prawa oświatowego i prawa ogólnie stosowanego.

Wnioski z badań
Podsumowując powyższe wyniki badań, można stwierdzić, że uczniowie gimnazjum
w badanej gminie czują się bezpiecznie w szkole, jak i w drodze do szkoły i do domu.
W placówce tych występują jednak pojedyncze elementy negatywnych zjawisk objawiających się aktami przemocy oraz agresywnymi zachowaniami. Coraz częściej, niestety,
zachowania te stają się elementami codziennego życia szkolnego. Najbardziej dokuczliwym problemem agresji fizycznej stały się bójki rówieśnicze, zaczepki, przepychanki,
potrącanie i przewracanie. Duża częstotliwość tych zachowań spowodowana jest nadmiarem nagromadzonych emocji i brakiem umiejętności ich rozładowania.
Dla części uczniów, zwłaszcza chłopców, powyższe zachowania są formą naturalnej
zabawy, która często wymyka się spod kontroli przybierając formę agresji fizycznej. Ankiety są dowodem na to, że coraz częściej do tego typu zachowań dochodzi również
397

Zbigniew Ciekanowski, Marian Kopczewski, Andrzej Marjański, Marcin Płucienniczak

wśród dziewcząt, są to jednak sporadyczne przypadki. Potrącaniu sprzyjają również warunki techniczne budynków, tj. wąskie korytarze i ciągi komunikacyjne. Pośpiech i nerwowość uczniów sprzyja powstawaniu zatargów, a co za tym idzie, wpływa na powstawanie zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.
Ankieta pokazuje, że wśród młodzieży gimnazjalnej dominują przejawy agresji psychicznej, słownej – głównie w postaci obrażania, wyśmiewania i nękania. Zdarzają się przypadki odrzucenia i wyizolowania drugiej osoby z grupy. Osoby stosujące agresję i przemoc,
często same cierpią z powodów osobistych, rodzinnych i społecznych. Tracą kontrolę nad
emocjami, są impulsywne, niespokojne i niepewne siebie. Agresywnie odnoszą się w stosunku nie tylko do rówieśników, ale również do nauczycieli i rodziców. Za przyczynę takich
zachowań można uznać również brak samokontroli nad emocjami w wieku dorastania.
Pocieszającym jest fakt, iż według ankiet gimnazjaliści nie obawiają się poszukiwania
wsparcia u nauczycieli. Wychowawca obdarzony zaufaniem uczniów potrafi zbudować
w grupie więź między nimi, stwarzając tym samym poczucie bezpieczeństwa. Dla poprawy bezpieczeństwa w życiu codziennym szkoły uczniowie licznie wskazywali chęć wzięcia
udziału w pogadankach i spotkaniach ze służbami prewencyjnymi. Sugerowali chęć czynnego udziału w konkursach i programach, np. „Bezpieczna Szkoła”, „Z Pyrkiem Bezpieczniej”.
Powyższe rozważania nad wynikami przeprowadzonej ankiety pokazują, iż uczniowie deklarują dość wysokie poczucie bezpieczeństwa w szkole, ale z drugiej strony doświadczają wielu różnorodnych aktów agresji, będąc w roli ofiar, świadków lub obserwatorów, niejednokrotnie nie wiedząc jak się zachować. Należy podkreślić, że fakt istnienia
agresji i przemocy nie może być wytłumaczeniem dla akceptacji tych zjawisk.
Kończąc podsumowanie uzyskanych danych można stwierdzić, iż występuje duża
zgodność wyrażonych poprzez ankietę subiektywnych odczuć dzieci i młodzieży z obserwacjami i doświadczeniami sprawujących nad nimi opiekę nauczycielami. Zgodność
ta jest potwierdzeniem poważnego podejścia ankietowanych do sprawy zbierania informacji w celu rzetelnego zbadania poczucia bezpieczeństwa.

Zakończenie
Przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w gimnazjum pokazują dość spójny
obraz stanu bezpieczeństwa w badanej szkole. Celem badań było zdiagnozowanie
poziomu bezpieczeństwa uczniów placówki oświatowej z terenów wiejskich. Stwierdzić można, że subiektywne odczucia podopiecznych wyrażone za pomocą przeprowadzonej ankiety ukazują w dobrym świetle skuteczność dotychczas prowadzonych
form i działań zmierzających do poprawy i utrzymania bezpieczeństwa w szkole.
Wszystkie działania nauczycieli konsekwentnie są prowadzone w świetle przepisów
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prawa. Za sukces wychowawczy całego grona nauczycieli można uznać wysoką liczbę uczniów zadowolonych, czujących się dobrze i bezpiecznie w swej szkole. Jest
jednak niewielka grupa osób sygnalizująca brak dobrego samopoczucia w placówce
oświatowej lub występowanie zjawisk niewłaściwych. Potwierdza się fakt, iż badani
w ankiecie często wskazywali na występujące w szkole zjawiska agresji i przemocy.
Zdaniem autorów uczniowie często sprzecznie interpretują obserwowane zjawiska.
Zachowania typu popychanie, wyzywanie czy obrażanie jest dla wielu uczniów sposobem na rozładowanie nagromadzonych emocji. Zachowania te nie są postrzegane
przez obserwatorów jako naruszenie prawa godności osobistej drugiego człowieka.
Sprawcy nie postrzegają swoich zachowań jako złych, a ewentualną winą za swoje
naganne postępowanie obarczają innych, najczęściej ofiary. Coraz częściej młodzież
nie zauważa zjawisk negatywnych – zachowania agresywne są przez nich postrzegane jako coś zupełnie normalnego. Dlatego też bardzo ważne jest przeciwdziałanie
złym zachowaniom, nie tylko poprzez eliminowanie skutków, jakie one wywołują, ale
również przez wcześniejsze wykrywanie przyczyn ich powstawania. Dla zminimalizowania niebezpiecznych i niewłaściwych zachowań, tj.: przezywania, obrażania, potrącania, nieustannie w szkołach prowadzone są pogadanki na lekcjach wychowawczych
oraz spotkania z psychologiem na temat kultury dobrego zachowania się i kulturalnego odnoszenia się do siebie.
Ukazane spostrzeżenia mogą być pomocne w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań
organizacyjnych związanych z prawnym obowiązkiem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w drodze do i ze szkoły.
Poczucie i zapewnienie bezpieczeństwa w polskich placówkach oświatowych jest
tematem wciąż aktualnym i bardzo ważnym. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemów z jakimi mają do czynienia nauczyciele i dyrektorzy szkół. W dzisiejszych czasach,
kiedy życie jest pełne różnorodności, trudno uniknąć kontaktu ze światem przemocy
i zagrożeń. Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół chcąc poradzić sobie z występującymi
problemami, są skazani na ciągłe poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa, zwłaszcza w gimnazjach.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wskazujące, iż poczucie bezpieczeństwa
przez uczniów jest w dużej mierze uzależnione od zapewnienia go przez szkołę, jako
instytucję odpowiedzialną za rozwój i kształtowanie wzrastającego pokolenia, autorzy
uznają aktualność i ważność tematu w badaniach, których wyniki przedstawia artykuł.
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