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Wstęp

Bezpieczeństwo jest jedną z  podstawowych potrzeb człowieka, a  obowiązek jego za-
pewnienia spoczywa zarówno na wspólnocie międzynarodowej, państwie i  jego orga-
nach, jak i na samorządzie i lokalnej społeczności. Każdy człowiek chce żyć w otoczeniu 
wolnym od zagrożeń, przy czym najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo przestrze-
ni, w której przebywa, żyje i pracuje na co dzień. 

Rosnąca skala zagrożeń i  wyzwań dla bezpieczeństwa współczesnego człowie-
ka skłania do pogłębionej refleksji nad kwestią odpowiedniej organizacji i  zarządza-
nia przestrzenią życia lokalnych grup społecznych oraz jednostek. Ten wzrost zagrożeń 
o charakterze globalnym i  sieciowym, który coraz silniej dotyka lokalne społeczności, 
powoduje, że samorządy stają przed koniecznością budowania strategii na poziomie 
lokalnym. Aby jednak dobrze sformułować strategie i odpowiednio zarządzać bezpie-
czeństwem na poziomie lokalnym, władze samorządowe i  społeczności lokalne będą 
potrzebowały odpowiedniego wsparcia dla swoich działań i inicjatyw zarówno ze stro-
ny państwa, jak i środowisk naukowo-badawczych.

Odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem grup społecznych na poziomie lokal-
nym powinno zmierzać do budowania lub pogłębiania ich spójności poprzez wzmac-
nianie więzi naturalnych i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz roz-
wijanie kompetencji i umiejętności mieszkańców w zakresie rozwiązywania konfliktów 
społecznych.

Patrzenie na kwestie bezpieczeństwa i zarządzanie nim na szczeblu lokalnym nieja-
ko wymusza na organach państwa i samorządowych spojrzenie na szereg problemów 
z punktu widzenia zwykłego człowieka, a jego podstawy egzystencji, rozwój i podsta-
wowe wartości życia stają się determinantami dla budowania strategii na poziomie lo-
kalnym. 

W prezentowanym tomie, podzielonym na pięć części, podjęto dyskusję nad zróżni-
cowanymi aspektami oraz obszarami bezpieczeństwa. Poruszono również zagadnienia 
związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Ukazują one 
przede wszystkim rozważania natury ogólnej i teoretycznej, ale jak zawsze pojawiają się 
także prace odnoszące się do praktycznej działalności służb, instytucji państwa i orga-
nów samorządu.

Tematem przewodnim zeszytu, któremu poświęcona jest jego pierwsza część, są 
kwestie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W tej części opracowania autorzy za-
warli analizy wyników przeprowadzonych badań i metodologiczne aspekty obejmujące 
problematykę zarządzania humanistycznego bezpieczeństwem społeczności lokalnych, 
tworzenia strategii bezpieczeństwa lokalnego, działań prewencyjnych i profilaktycznych 
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 na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz wybranych zagrożeń, z jakimi mu-
szą zmierzyć się lokalne grupy społeczne.

W drugiej części zwrócono uwagę na istotne i niezwykle aktualne zagadnienie obro-
ny terytorialnej i wpływu jej powstania na bezpieczeństwo lokalne.

Trzecia część tomu zawiera artykuły poświęcone między innymi istocie bezpieczeń-
stwa, bardzo aktualnemu problemowi zagrożeń bezpieczeństwa w  cyberprzestrze-
ni oraz bezpieczeństwu kulturowemu i ekologicznemu. Poddano również analizie pro-
blem wpływu różnych rodzajów wiedzy na poczucie bezpieczeństwa.

Czwarta część obejmuje teksty sięgające do tematyki zarządzania kryzysowego i ra-
townictwa, a na uwagę zasługuje ukazanie tej ważnej problematyki w wymiarze prak-
tycznych doświadczeń.

W piątej części znajdują się prace poświęcone Siłom Zbrojnym RP, w tym zarządzaniu 
kompetencjami oficerów celem dostosowania armii do zmian we współczesnym świecie 
oraz kwestii współpracy cywilno-wojskowej. W omawianej części odniesiono się rów-
nież do ważnej problematyki zarządzania kryzysowego w strategii NATO, funkcjonowa-
nia systemu wsparcia krajów sojuszniczych realizujących zadania w Polsce oraz działań 
i zadań stałych zespołów okrętów NATO.

Mam nadzieję, że poruszana w prezentowanym tomie tematyka w  istotny sposób 
pogłębia wiedzę o wybranych zagadnieniach z obszaru bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego, a zawarte w nim teksty będą inspirowały do własnych przemyśleń i dal-
szych studiów nad szeregiem istotnych problemów przedstawionych w niniejszej pu-
blikacji.

Zofia Wilk-Woś
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Wstęp

Zakończenie przygotowania artykułu miało miejsce w pierwszych dniach czerwca 2017 
roku, tuż po obchodach kolejnego Międzynarodowego Dnia Dziecka. Te obchody zbie-
gły się z opublikowaniem raportu na 2017 rok pt. Stolen Childhood – zrabowane dzieciń-
stwo. Badania dla celów tego raportu zostały przeprowadzone w 172 państwach przez 
współpracowników organizacji Save the Children. Z analizy raportu przedstawionej w in-
ternecie i  selektywnie wybranych danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa 
dzieci na świecie wyłania się przerażający obraz dzieciństwa jednej czwartej najmłod-
szych obywateli globu. Oto niektóre dane statystyczne: 730 mln dzieci jest „obrabowa-
nych z dzieciństwa”, „codziennie umiera na świecie 16 tys. dzieci poniżej 5 lat, częstą przy-
czyną są choroby, których można by uniknąć, jak choćby malaria czy biegunka”, około 
156 mln dzieci jest niedożywionych, 168 mln musi pracować, w tym 85 mln w zatrważa-
jących warunkach, 15 mln dziewczynek i 10 mln chłopców nigdy nie nauczy się czytać 
i pisać [Wiadomości, Onet, 2.06.2017]. Dane podobnego typu można mnożyć, a wnioski 
dotyczące rozwoju i przyszłości tych dzieci, które przeżyją, można podsumować „hasłem” 
zaczerpniętym z tytułu raportu – „zrabowane dzieciństwo”.

Zarysowany problem skłania do postawienia pytania: Czy i  jak zarządzanie huma-
nistyczne powinno wspomagać współtworzenie bezpieczeństwa każdego człowieka, 
a  dzieci w  szczególności? Artykuł jest próbą zwrócenia większej niż dotychczas uwa-
gi na problemy bezpieczeństwa człowieka, także w jego lokalnym wymiarze. Uznano, 
że w tych rozważaniach bardzo przydatny może się okazać nurt zarządzania humani-
stycznego, zorientowany przede wszystkim na dobro człowieka, na dobro ludzi żyją-
cych w różnych przestrzeniach terytorialnych, politycznych, kulturowych, psychologicz-
no-społecznych; nurt odwołujący się do wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, a do ob-
szaru wiedzy i dziedziny nauk humanistycznych w szczególności.

W  strukturze artykułu uwzględniono przede wszystkim trzy problemy. Pierwszy 
koncentruje się wokół pytania: Dlaczego zarządzanie humanistyczne w bezpieczeń-
stwie? Następny dotyczy diagnozy bezpieczeństwa człowieka w organizacjach doko-
nanej na podstawie analizy publikacji traktujących o zarządzaniu zasobami ludzkimi 
oraz o przemianach w kulturze akademickiej [Sułkowski 2016, 2011]. Stanowi to jedy-
nie egzemplifikację postrzegania tych zagadnień w perspektywie humanistycznej. Trze-
cim problemem jest wskazanie niektórych relacji pomiędzy bezpieczeństwem człowie-
ka a zarządzaniem humanistycznym w kontekście koncepcji human security i koncepcji 
humanizacji bezpiecznych przestrzeni. W niewielkich fragmentach artykułu nawiąza-
no do monografii traktującej o bezpieczeństwie najbliżej człowieka [Szweda 2016], któ-
ra z założenia ma związek z zarządzaniem humanistycznym, choć w książce nie zostało 
to wyartykułowane wprost.

Edmund Szweda
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Dlaczego zarządzanie humanistyczne w bezpieczeństwie?

B. Nierenberg, przedstawiając swoje rozumienie zarządzania humanistycznego, rozpo-
czyna od stwierdzenia: „Wiele osób (i  to często zacnych) jest przekonanych, że nie ma 
takiego «zwierza» jak zarządzanie humanistyczne, ale ono jest i ma się całkiem nieźle”. 
Jak dodaje: „Coraz więcej badaczy zarządzania zerka w stronę humanistyki i szuka na jej 
gruncie odpowiedzi na pytania dręczące świat współczesnych organizacji” [Nierenberg 
2014, s. 9]. To zerkanie w stronę zarządzania humanistycznego powinno dotyczyć tak-
że nauk o bezpieczeństwie, szczególnie wówczas, gdy podmiotem i przedmiotem ana-
liz jest człowiek i jego bezpieczeństwo. W zarządzaniu humanistycznym celem nadrzęd-
nym jest człowiek, podstawy jego egzystencji, rozwój, podstawowe wartości życia. Wy-
mienione w raporcie Zrabowane dzieciństwo rodzaje i skala zagrożeń bezpieczeństwa 
dziecka, ale także zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa każdego człowieka, w wy-
miarze indywidualnym i globalnym, muszą stać się punktem wyjścia do poszukiwań lep-
szego losu człowieka. Zarządzanie humanistyczne w kontekście podmiotowości człowie-
ka wskazuje na m.in. na takie wartości, jak: szczęście, rozwój, wolność, prawo do życia 
w godnych warunkach, swobody obywatelskie, zdrowie, demokracja, uczciwość, spra-
wiedliwość, tolerancja, wykształcenie. Do tego dodać trzeba jeszcze wartość szczegól-
nie istotną w XXI wieku – potrzebę bycia bezpiecznym. Ciągle aktualne pozostaje pyta-
nie o cele, treści, metody współtworzenia bezpieczeństwa człowieka w jego najbliższej 
przestrzeni. Poszukiwaniu głębszej niż umożliwia to „pojemność” artykułu odpowiedzi 
na to pytanie podporządkowano treści wspomnianej wcześniej monografii, która trak-
tuje o bezpieczeństwie człowieka, przede wszystkim w jego lokalnej przestrzeni życia, 
a więc tam, gdzie wydaje się, że ludzie wchodzą w    relacje interpersonalne z dużą dozą 
wzajemnej wiedzy o sobie. 

Nurt zarządzania humanistycznego jest m.in. definiowany„jako spójny wewnętrznie 
program badawczy mający na celu poznanie i  poprawę losu człowieka w  świecie or-
ganizacji” [Kociatkiewicz, Kostera 2013 s. 13]. To człowiek jest celem w świecie wartości 
i w zarządzaniu humanistycznym, a nie na przykład zysk, kapitał i inne pojęcia dominu-
jące w naukach o zarządzaniu w ujęciu ekonomicznym. Jak stwierdza jednak B. Nieren-
berg, nie można antagonizować i przeciwstawiać jednego zarządzania drugiemu, stosu-
jąc uproszczony czarno-biały obraz: „zarządzanie ekonomiczne – złe, bo jedynie nasta-
wione na zysk, oraz zarządzanie humanistyczne – dobre, bo mające na względzie inte-
resy człowieka jako ostatecznego beneficjenta zarządzania” [Nierenberg 2014, s. 11]. Jak 
dotychczas zarządzanie bezpieczeństwem nawiązuje do nauk o zarządzaniu, będących 
dyscypliną nauk ekonomicznych [Sułkowski, Raczkowski 2014; Lisiecki 2011]. To oczywi-
ście nie może oznaczać braku perspektywy humanistycznej w zarządzaniu bezpieczeń-
stwem.  

                        Zarządzanie humanistyczne bezpieczeństwem człowieka i społeczności lokalnych
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Perspektywa humanistyczna w wybranych przykładach

Zarządzanie humanistyczne w procesie poznawczym w swojej wykładni metodologicz-
nej, a także w praktyce społecznej jako podstawę czyni obszar wiedzy i dziedzinę nauk 
humanistycznych. Jednak najogólniej mówiąc, przywoływana perspektywa humani-
styczna obejmuje także dyscypliny naukowe wykraczające poza formalną strukturę dzie-
dziny nauk humanistycznych, a zorientowane na człowieka, jego wartości, postawy eg-
zystencjalne i rozwój. 

W  naukach o  zarządzaniu wskazuje się na różne zagrożenia, wyzwania, dysfunk-
cje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyniąc tę problematykę przedmio-
tem badań, debat, publikacji różnych środowisk naukowych [Janowska 2015]. Przykła-
dem krytycznego ujęcia praktyki zarządzania zasobami ludzkimi jest stanowisko Ł. Suł-
kowskiego [2011, ss. 62–68], według którego analiza „eksploatatorskich tendencji w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi jest przydatna wobec patologii i dehumanizacji w Human 
Resources Management” [Sułkowski 2011, s. 62]. W  swojej publikacji autor przedstawia 
krytyczne stanowisko w dyskursie o zarządzaniu zasobami ludzkimi, wymieniając m.in. 
następujące problemy: instrumentalne traktowanie człowieka w organizacji, nieetycz-
ne działania menedżerów, kamuflowanie rzeczywistego, niesprawiedliwego porząd-
ku społecznego, pozorny uniwersalizm dyskursu i praktyk zarządzania zasobami ludz-
kimi [Sułkowski 2011, s. 64]. Wymieniając działania represyjne, wiodące do dehumani-
zacji praktyki w sferze zarządzania zasobami ludzkimi Ł. Sułkowski wskazuje te najczę-
ściej występujące w organizacjach. Są to m.in.: „wyciskanie cytryny” prowadzące do pra-
coholizmu, „ zysk ponad człowieka”, inaczej skoncentrowanie przedsiębiorstw na zysku, 
„wyścig szczurów” – sukces zawodowy za wszelką cenę, „właściciel decyduje” – co, mó-
wiąc w skrócie, oznacza, że liczy się przede wszystkim interes właściciela, a nie innych 
członków organizacji, „antypartycypacja”– uznanie władzy autorytarnej za najbardziej 
skuteczną, „wciskanie kitu” – utożsamiane z  manipulacyjnym charakterem komunika-
cji marketingowej i promocją. Niehumanistyczny syndrom zarządzania jest źródłem za-
grożeń dla tych wartości, które są celem w zarządzaniu humanistycznym. W ich kontek-
ście wolność i kreatywność człowieka jest ograniczana, a zamiast tego „Powraca auto-
rytarna i oligarchiczna wizja życia gospodarczego, w której idee partycypacji pracowni-
ków i odpowiedzialności społecznej pełnią czysto fasadową, propagandową rolę” [Suł-
kowski 2011, s. 68]. Tak postrzegane zarządzanie zasobami ludzkimi jawi się nie tylko 
jako „niehumanistyczny syndrom zarządzania”, ale także jako istotny czynnik zagrożenia 
bezpieczeństwa indywidualnego, a także różnych organizacji. W tym kontekście można 
przywołać badania D. Golemana dotyczące tzw. twardych argumentów na rzecz „mięk-
kich” kompetencji posiadanych przez menedżerów, osoby zarządzające w przedsiębior-
stwach. Jego badania dotyczyły przewartościowań w tych kompetencjach, które decy-

Edmund Szweda



        15

dowały o zysku w 121 przedsiębiorstwach i organizacjach z całego świata. Według jego 
ustaleń kompetencje emocjonalne w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach 
życia ludzi stają się jednym z  najważniejszych czynników efektywnego funkcjonowa-
nia organizacji. Po przeprowadzeniu analizy kompetencji ludzi na stanowiskach pracy 
zgodnie z przyjętą metodą badacz dochodzi do następującej konstatacji: „Kiedy zasto-
sowałem tę metodę do wszystkich 181 wzorców kompetencji, odkryłem, że 67 procent 
– dwie trzecie – umiejętności uważanych za niezbędne dla skutecznej pracy to kompe-
tencje emocjonalne. W porównaniu z ilorazem inteligencji i wiedzą fachową kompeten-
cja emocjonalna miała dwukrotnie większe znaczenie. Odnosiło się to do wszystkich ro-
dzajów stanowisk we wszystkich rodzajach organizacji” [Goleman 1999, s. 55]. Zdaniem 
Golemana kompetencję emocjonalną oznaczającą sztukę zarządzania emocjami wła-
snymi, emocjami innych i projektowania tych emocji (np. mobilizowanie do działań) po-
winien posiadać każdy menedżer, także w celu budowania właściwych relacji interper-
sonalnych w każdym zespole. Nie ma tu prostej analogii z oceną Ł. Sułkowskiego doty-
czącą czynników kryzysu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale efekt badań Golemana 
wskazuje również, że w świecie zarządzania ludźmi wprost niezbędne jest zarządzanie 
z udziałem tego, co proponuje zarządzanie humanistyczne.

W  perspektywie humanistycznej, czy też zarządzania humanistycznego, przed-
miotem badań są m.in.: kultura w  szerokim rozumieniu, kultura organizacyjna, me-
dia, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, ludzkie talenty, internet. Zarządzanie humani-
styczne  obejmuje kwestie metodologiczne, epistemologiczne, przemiany w paradyg-
matach, zarówno w naukach społecznych, jak i humanistycznych. Przykładem dyskursu 
w perspektywie humanistycznej jest monografia traktująca o przemianach w kulturze 
akademickiej, a ściślej, jak określa jej autor, prezentująca refleksję „nad kondycją współ-
czesnego uniwersytetu w Polsce i na świecie, przede wszystkim z perspektywy orga-
nizacji i  zarządzania” [Sułkowski 2016, s. 11]. Wspomniana perspektywa humanistycz-
na „uwzględnia ludzkie i  społeczne spojrzenie na kulturę i  zmiany w  uczelniach wyż-
szych…”. To aktualne spojrzenie na te szczególnie ważne instytucje edukacyjno-badaw-
cze pozwala dostrzec różne oznaki ich kryzysu, którego przejawy mają istotne znacze-
nie zarówno dla bezpieczeństwa indywidualnego, jak i społecznego. Bez wartościowej, 
skierowanej ku człowiekowi wiedzy, także humanistycznej, wiedzy jako źródła pozna-
wania świata, jego wyzwań i zagrożeń nie ma bezpieczeństwa człowieka. Wiedza, umie-
jętności, kompetencje pozyskiwane w wyższych uczelniach pozwalają ich studentom, 
a w dalszej perspektywie absolwentom współtworzyć nie tylko bezpieczeństwo własne, 
ale także innych ludzi oraz organizacji w przestrzeni lokalnej i państwa. 

Ł. Sułkowski, przedstawiając w  swojej monografii historię i  współczesność kultury 
akademickiej i ukazując złożoność, kontekst jej przemian, dostarcza również wielu ar-
gumentów wskazujących na zagrożenia bezpieczeństwa w każdym jego wymiarze, tak-
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że w indywidualnym i globalnym. Zakres tego artykułu nie pozwala na pełniejszą ana-
lizę relacji: kryzys szkolnictwa wyższego – bezpieczeństwo człowieka i bezpieczeństwo 
społeczeństwa, stąd tylko nawiązanie do wybranych przykładów. W kontekście tema-
tu artykułu duże znaczenie ma następująca konstatacja autora monografii o  kulturze 
akademickiej: „Perspektywa humanistyczna uwzględnia ludzkie i społeczne spojrzenie 
na kulturę i zmiany w uczelniach wyższych, które nie są tylko systemami organizacyj-
nymi, ale również intersubiektywnymi sieciami znaczeń” [Sułkowski 2016, s. 11]. Uczel-
nie wyższe, jako organizacje szczególne, to w głównej mierze ludzie – studenci, nauczy-
ciele akademiccy, administracja, to ogromna liczba codziennych relacji interpersonal-
nych, a także intrapersonalnych, oznaczających zaglądanie w siebie w procesie eduka-
cji. Stąd też humanistyczna perspektywa dokonywania analiz, badań w tych szczegól-
nych organizacjach jest wartością nie do przecenienia. Bezpieczeństwo obywateli jest 
„dobrem publicznym”.  Stosując podział na dobra prywatne i  publiczne, Ł. Sułkowski 
[2016, s. 152] wskazuje na dostępność dóbr publicznych dla wszystkich, dodając: „Przy-
kładem takich dóbr może być bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, które musi do-
tyczyć wszystkich, a zatem powinno być subsydiowane i kontrolowane przez państwo”. 
Czy w dynamicznym procesie prywatyzacji kształcenia, w tym przede wszystkim wyż-
szego, zachowane zostają wartości dobra publicznego, np. w  odniesieniu do kierun-
ków studiów związanych z bezpieczeństwem, realizowanych w uczelniach niepublicz-
nych? To student, płacąc za swoje studia, ma także prawo do współtworzenia progra-
mu tych studiów. Czy chce podporządkować swoją edukację  ogólnemu dobru publicz-
nemu, czy też przede wszystkim uwzględniać swoje potrzeby indywidualne, zoriento-
wane na zdobywanie konkretnego zawodu? Prawdopodobnie utożsamia się i z jednym, 
i drugim. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego są oczekiwa-
nia dotyczące misji wyższych uczelni dla dobra publicznego w sytuacji ich jednoczesne-
go współczesnego kryzysu. Zagrożenie to może ograniczać rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego [Sułkowski 2016, ss. 152–156]. Ta refleksja autora monografii o kulturze aka-
demickiej jest szczególnie istotna w kontekście potrzeby obywatelskiego współuczest-
nictwa w bezpieczeństwie społeczności lokalnych.

Human security i humanizacja bezpiecznych przestrzeni

Swoistym zarządzaniem humanistycznym wobec globalnej potrzeby bezpieczeństwa 
dla każdego człowieka i  ludzkości jest koncepcja human security. Jej kluczowe warto-
ści zostały zawarte w Raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z 1994 
roku. Drugie źródło to badania i publikacje, w których są prezentowane cele, wartości 
i możliwości  zastosowania koncepcji human security w praktyce społecznej. Szczególnie 
wiele uwagi w swoich badaniach poświęciła tej koncepcji K.P. Marczuk, zwłaszcza w za-
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kresie genezy, przewartościowań i współczesnej obecności tej koncepcji w programach 
wielu państw, w tym także Unii Europejskiej. Jej zdaniem koncepcja human security jest 
jedną z alternatywnych koncepcji bezpieczeństwa, która: „Koncentruje się na jednostce 
ludzkiej jako podmiocie, w zakresie szerokim human security dąży do zapewnienia każde-
mu człowiekowi godnego życia, przetrwania, lecz także rozwoju. W zakresie wąskim na-
tomiast koncentruje się na umożliwieniu jednostce życia w wolnym i demokratycznym 
państwie, gwarantującym przestrzeganie praw człowieka” [Marczuk 2014, s. 49]. Z anali-
zy wartości i zagrożeń stanowiących o istocie koncepcji human security wyłania się możli-
wość ich selektywnego wyboru dla potrzeb diagnozowania i projektowania bezpieczeń-
stwa różnych podmiotów społeczności lokalnych. Warto więc zawęzić bardzo bogaty ka-
talog wartości bezpieczeństwa człowieka do tych, których urzeczywistnianie jest możli-
we w najbliższej przestrzeni życia człowieka i przy jego udziale. W przywoływanej mono-
grafii o bezpieczeństwie wartości najbliżej człowieka usytuowano w sposób następujący:

 ·  prawa człowieka, uwzględniające m.in. wolność i godność ludzką, a szczególnie pra-
wo do życia, tolerancję dla ras, płci, odmienności kulturowej poglądów politycznych, 
prawa zapewniające ochronę przed przemocą i innymi zagrożeniami;
 ·  eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i każdego człowieka w jego środowisku 

życia, w szczególności tych osób, które wymagają codziennej ochrony (np. osób nie-
pełnosprawnych, w podeszłym wieku, dzieci), ale także zapewnienie bezpieczeństwa 
jednostki w jej bezpośrednim otoczeniu, a więc w rodzinie, w społeczności lokalnej; 
 · rozwój ekonomiczny, rozumiany jako możliwości czerpania z niego przez każdego 

człowieka, zapewniający ochronę socjalną, niezbędną człowiekowi do zaspokajania 
jego podstawowych potrzeb, do których zalicza się mieszkanie, żywność, edukację, 
eliminację biedy, ubóstwa, stabilność i  dobrobyt życiowy, opiekę zdrowotną [Szwe-
da 2016, s. 134].

Niestety od ogłoszenia koncepcji human security przez ONZ w 1994 roku mijają 23 
lata, a w wielu państwach wolność człowieka od strachu i ubóstwa jest nadal najważ-
niejszym oczekiwaniem.

Zarządzanie humanistyczne można odnieść również do różnych przestrzeni życia 
człowieka, w  tym do jego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i  grup spo-
łecznych wśród których mieszka, żyje, uczy się, pracuje, realizuje swoje zainteresowania. 
Jego bezpieczeństwo jest w dużej mierze zależne od sztuki postrzegania go przez in-
nych, również w środowisku pracy. 

 Zarządzanie humanistyczne skupia się na różnych dziedzinach życia i rozwoju czło-
wieka, diagnozuje je i wskazuje kierunki zmian niezbędnych dla poprawy jakości życia. 
W tak rozumianym zarządzaniu humanistycznym bezpieczeństwem człowieka i społecz-
ności lokalnych można współcześnie odnaleźć kluczowe koncepcje dotyczące kształto-
wania bezpiecznych przestrzeni. Jedną z głównych potrzeb każdego człowieka jest po-
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siadanie własnego domu, schronienia, zapewniającego szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo, poczynając od ochrony przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, poprzez 
zapewnienie własnej przestrzeni życiowej, która pozwala człowiekowi realizować takie 
podstawowe funkcje społeczne jak np. macierzyństwo, a na funkcji ochronnej i obron-
nej kończąc. Z tego względu każde miejsce uznane za dom, oraz jego bezpośrednie oto-
czenie, musi spełniać podstawowy warunek, by właściwie służyć ludziom – musi być 
miejscem bezpiecznym [Marczuk 2014, s. 158]. W tym kontekście istotne miejsce w ba-
daniach naukowych i w praktyce społecznej zajmują następujące koncepcje bezpiecz-
nych przestrzeni:

 · przestrzeń obronna;
 · zapobieganie przestępczości przez projektowanie środowiskowe [CPTED];
 · druga generacja zapobiegania przestępczości przez projektowanie środowiskowe.

Koncepcje te służą „humanizacji przestrzeni”, a ich istotą w praktyce jest tworzenie 
bezpiecznego domu i jego najbliższego otoczenia. Podkreślenia wymaga syntetyczne 
ujęcie istoty CPTED [Crime Prevention Through Environmental Design] drugiej generacji 
zaproponowane przez K.P. Marczuk. W sposób lapidarny koncepcję bezpiecznych prze-
strzeni można opisać jako „więzi spajające mieszkańców”. Jej uszczegółowienie obejmu-
je niżej wymienione elementy, takie jak:

 · spójność społeczna – wzmacnianie więzi naturalnych, poczucie odpowiedzialności 
za społeczność lokalną, kompetencje i umiejętności emocjonalne, m.in. służące roz-
wiązywaniu konfliktów społecznych;
 · łączność  –  społeczność lokalna wobec konieczności komunikacji wewnętrznej i ze-

wnętrznej, chociażby z mediami, dla swojej promocji;
 · kultura społeczności  –   edukacja w ramach organizowanych przedsięwzięć sporto-

wych, kulturalnych i innych, współtworzenie i wzmacnianie lokalnej kultury, ochrona 
wspólnego terytorium i członków wspólnoty nawzajem;
 · równowaga społeczna –  tworzenie bezpiecznych miejsc dla dzieci, młodzieży, ale 

także dorosłych, zagospodarowanie tzw. pustych miejsc, w celu ograniczenia ewentu-
alnej przestępczości, np. wspólne ogrody, wspólne place zabaw, boiska [Marczuk 2014, 
s. 177].

Zakończenie

Uprawianie nauk o  bezpieczeństwie z  perspektywy humanistycznej jest niewątpliwie 
zachęcające, a  może wręcz konieczne, m.in. z  powodu uznawania człowieka za jeden 
z najważniejszych podmiotów bezpieczeństwa. Istotą bycia i rozwoju organizacji zajmu-
jących się profesjonalnie bezpieczeństwem człowieka, bezpieczeństwem społeczności 
lokalnych, bezpieczeństwem państwa jest humanistyczne zarządzanie nimi. Bezpieczny 
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człowiek, a szerzej bezpieczni ludzie, jeśli przestają być postrzegani w wymiarze zaintere-
sowań zarządzania humanistycznego, stają się bardziej przedmiotowi, nie dostrzega się 
w nich wartości ludzkich, które nie tylko są im przynależne, ale także dają szansę strate-
gicznych efektów w rozwoju samych organizacji. Zarządzanie bezpieczeństwem utożsa-
miane jest współcześnie w głównej mierze z bezpieczeństwem politycznym, bezpieczeń-
stwem militarnym, bezpieczeństwem ekonomicznym, bezpieczeństwem społecznym, 
bezpieczeństwem publicznym. Analizy wymienionych zakresów podmiotowości bezpie-
czeństwa, jak również inne ich rodzaje w  kontekście zarządzania opierają się głównie 
na podstawach teoretyczno-metodologicznych nauk o zarządzaniu sytuowanych w ob-
szarze nauk społecznych i w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wzrastająca lista zagrożeń 
i wyzwań obejmuje przede wszystkim człowieka w jego indywidualnej przestrzeni bez-
pieczeństwa. Należą do nich m.in. ubóstwo, wykluczenie z normalnego życia, terroryzm, 
różnego rodzaju konflikty, w tym także wojny w przestrzeni lokalnej, agresja i przemoc 
w relacjach interpersonalnych, patologie społeczne. Są to także te problemy, które czło-
wiek rozwiązuje w swojej przestrzeni między sercem i umysłem, pojawiające się w sfe-
rze poznawczej i  emocjonalnej. Bezpieczeństwo człowieka i  społeczności lokalnej wy-
maga zaangażowania coraz większej wiedzy o człowieku, o jego skomplikowanej osobo-
wości, a także o najszerzej pojętej kulturze, nie tylko swojego państwa, ale również tych 
państw, narodów, które mają inną historię, religię, świat wartości. Zarzadzanie humani-
styczne dla bezpieczeństwa człowieka to także edukacja, przypominanie wartości budu-
jących człowieczeństwo, co wydaje się współcześnie najtrudniejsze, tak jak trudne jest 
tolerancyjne podejście do Innego. Na zadane w pierwszej części artykułu pytanie: Dla-
czego zarządzanie humanistyczne w bezpieczeństwie? można również udzielić na-
stępującej odpowiedzi: ponieważ jak nigdy dotychczas, na trudną do ocenienia skalę, za-
grożone są podstawowe wartości nadające sens słowom „człowiek”, „ludzie”, „uczciwość”, 
„sprawiedliwość”, „tolerancja”, „empatia”, i wielu innym. To one urzeczywistniane w prak-
tyce społecznej mogłyby dać szansę 730 milionom obrabowanych z dzieciństwa dzieci. 
Tak się jednak nie dzieje. Przedstawione w perspektywie humanistycznej przykłady dia-
gnozowania zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa człowieka odnoszą się do proble-
mów rzadko obecnych w naukach o bezpieczeństwie. Tymczasem przemiany w szkol-
nictwie wyższym, i nie tylko na tym poziomie edukacji, generują często zagrożenia nie-
zwykle ważne dla bezpieczeństwa ludzi. Zarządzanie humanistyczne związane z nauka-
mi o zarządzaniu, ale też usytuowane w obszarze  nauk humanistycznych dowodzi swej 
wartości poprzez badania i rozwiązywanie problemów tak samo trudnych jak współcze-
sne analizy ekonomiczne. Te trudności rodzi skomplikowany, pełen zagrożeń dla czło-
wieka i jego bezpieczeństwa świat. Konieczna jest integracja wszelkich możliwych dzia-
łań w celu poprawy ludzkiego losu, w tym wykorzystanie odpowiedzi, jakie daje nauka 
w praktyce społecznej. Wydaje się, że naturalne jest „zaglądanie” nauk o bezpieczeństwie 
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wszędzie tam, gdzie tworzone są adekwatne do potrzeb bezpiecznego życia ludzi w XXI 
wieku wartości i rozwiązania praktyczne. Tę możliwość metaforycznego zaglądania two-
rzy również zarządzanie humanistyczne.
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Uwarunkowania tworzenia strategii bezpieczeństwa 
lokalnego

Conditions for Creating the Local Security Strategy

Abstract:  This article addresses the issues of building a local community security strategy. 

With the rapid increase of global threats to the local community, there is an urgent need to 

identify theoretical bases for building a security strategy and its empirical implementation 

for the local government. The concept is based on four main areas for building strategy at 

local level, such as security theories from international relations, school strategies from stra-

tegic management, research methods of social sciences and strategic analysis, target mo-

dels of strategy.

Key words:  strategy, security, local society, theories, models. 

Wstęp

W  niniejszym artykule poruszono problematykę budowania strategii bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej. Potrzeba myślenia strategicznego na tym poziomie staje się oczy-
wista nie tylko w kontekście rozprzestrzeniających się zagrożeń o charakterze globalnym 
wynikających głównie z otwarcia granic oraz powszechnej komunikacji sieciowej, ale też 
ogólnej presji administracyjnej, chociażby podyktowanej staraniami się o fundusze w ra-
mach UE, myślenia nakierowanego na długoterminowy rozwój. Stopniowo administra-
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cja samorządowa, a wraz z nią społeczność lokalna jest oswajana z analizą czy też plano-
waniem strategicznym oraz strategią. Koncepcje strategiczne bezpowrotnie straciły swój 
nadrzędny charakter przypisany tylko do państwa oraz potężnych organizacji. 

Wraz z gwałtownym wzrostem zagrożeń o charakterze globalnym dla społeczności 
lokalnej pojawia się pilna potrzeba określenia teoretycznych podstaw budowania stra-
tegii bezpieczeństwa oraz jej empirycznych implementacji dla poziomu samorządowe-
go kraju. W związku z tym należy zadać pytanie, czy koncepcje teoretyczne rozpatrywa-
ne klasycznie w ujęciu narodowym i międzynarodowym mogą mieć zastosowanie dla 
społeczności lokalnej. Sformułowano przypuszczenie, że strategia w tak szerokim ujęciu 
powinna być zastosowana również na najniższych poziomach, gdyż również tam coraz 
częściej docierają zagrożenia o charakterze globalnym i sieciowym.

Przedstawione założenia stanowią wprowadzenie do szerszych badań związanych 
z określeniem preferencji oraz kompetencji strategicznych administracji samorządowej, 
służb, inspekcji i straży oraz przedsiębiorców w ujęciu lokalnym. Podstawą takich dzia-
łań powinno być zbudowanie głównych obszarów determinantów procesu planowania 
i implementacji strategii lokalnej. Zdiagnozowanie takich składowych czynników w po-
glądach (badania sondażowe – wywiad i ankieta), postawach i zachowaniach (grupy fo-
kusowe, gra kierownicza, obserwacja, test selekcji) pozwoli określać profile kompeten-
cyjne w zakresie myślenia strategicznego o bezpieczeństwie na poziomie lokalnym. Ba-
daniami takimi planuje się objąć nie tylko administrację wybranych gmin i miast Dolne-
go Śląska, ale też studentów kilku uczelni kształcących się na kierunkach bezpieczeń-
stwo narodowe i wewnętrzne.

W  niniejszym artykule przedstawiono główne uwarunkowania budowania strate-
gii na poziomie lokalnym. Trafność, wykonalność oraz długotrwała aktualność koncep-
cji strategicznej mogą być spełnione, jeśli w  ramach procesu planistycznego zostaną 
uwzględnione zasadnicze obszary uwarunkowań: polityczne (których kategoryzację 
można ująć w  postaci teorii bezpieczeństwa), strategiczne (wyrażające się w  konkret-
nych szkołach strategii), metodologiczne i  konceptualne (w  postaci modeli strategii). 
Zaproponowany układ tworzenia strategii, w stosunku do klasycznie proponowanego 
w zarządzaniu, szerzej uwzględnia preferencje polityczne, społeczne i naukowe, a co za 
tym idzie, bardziej odpowiada problematyce bezpieczeństwa lokalnego (Rysunek 1.). 
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Rysunek 1. Determinanty budowania strategii bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione zbiory uwarunkowań wskazują również możliwe poziomy oraz fazy 
procesu budowania strategii bezpieczeństwa lokalnego. Szkoły strategii formułowa-
ne na potrzeby lokalne stanowią przełożenie zamierzeń ogólnych w postaci wizji, któ-
re często są egzemplifikacją woli politycznej i potrzeb społecznych, na proces określania 
i operacjonalizacji celów, dzięki czemu nadają koncepcjom strategicznym wymiaru real-
ności. Każda z tak określonych szkół bazuje z kolei na wybranych metodach badawczych 
oraz modelach docelowych strategii. W zbudowanej koncepcji aż trzy obszary uwarun-
kowań są pochodną wiedzy i doświadczenia planujących, a tylko jeden zależy od rzą-
dzących oraz oczekiwań społeczeństwa.  

Wpływ uwarunkowań politycznych na strategię

Za punkt wyjścia i poziom nadrzędny analizy można uznać podejścia kształtowane przez 
czynniki polityczne, których typologia opiera się na teoriach bezpieczeństwa. Poglądy 
polityczne wójta, burmistrza, starosty oraz kierowników instytucji mają wpływ na podej-
mowanie przez nich decyzji oraz stosunek do spraw zapewnienia bezpieczeństwa. Sto-
pień i charakter  tego wpływu jest determinowany cechami i czynnikami właściwymi dla 
określonej teorii.
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Dla celów badawczych w obszarze empirycznym wpływ poglądów politycznych na 
preferencje strategiczne bezpieczeństwa na poziomie lokalnym skategoryzowano jako 
szkołę realistyczną, liberalną i administracyjną. Dwie pierwsze koncepcje charakteryzują 
się przeciwstawnym podejściem do bezpieczeństwa, natomiast trzecia najszerzej ujmu-
je złożoność rozpatrywanej problematyki.

Podejście wpisujące się w  nurt realistyczny charakteryzuje się wyeksponowaniem 
obszaru bezpieczeństwa w  treści strategii. Jest to silne, wyraziste ujęcie rzeczywisto-
ści, w którym bardzo jasno zaznaczone są granice pomiędzy konkretnymi wartościami, 
zagrożeniami i celami. Zakłada się, że w zasadzie nikt nie może czuć się całkowicie bez-
pieczny. Przeświadczeniu  temu w relacjach ze społeczeństwem towarzyszy ciągłe stra-
szenie go skalą określonego zagrożenia, które ułatwia formułowanie jasnych i prostych 
rozwiązań. Mniej oczywistych propozycji należy oczekiwać w warstwie środków prze-
znaczonych na realizacje wytyczonych celów w ramach strategii. 

W podejściu realistycznym można oczekiwać przyznania szczególnego miejsca bez-
pieczeństwu lokalnemu, czego wyrazem jest oddzielny dokument strategiczny, w któ-
rym uwypuklane są piętrzące się zagrożenia. Pochodzą one najczęściej spoza granic kra-
ju, a odpowiedzialnością za nie są obarczane konkretne podmioty.

W ujęciu defensywnym zachowanie decydentów jest ukierunkowane na utrzymanie 
równowagi pomiędzy podsystemami oraz podmiotami otoczenia. W nurcie tym bezpie-
czeństwo, choć traktowane priorytetowo, jest rozpatrywane w kontekście optymaliza-
cji. Działania takie oparte są na budowaniu równowagi pozwalającej redukować istotne 
ryzyka dla bezpieczeństwa. Źródeł konfliktów i konfrontacji upatruje się głównie w nie-
racjonalności. W związku z tym należy stale osłabiać rywalizację oraz konfrontację [No-
wak 2011, s. 28].

Odmiana ofensywna tego podejścia może być rozpatrywana tylko w stanach nad-
zwyczajnych, wymagających szczególnych środków i sposobów reagowania na zagro-
żenia. W tym przypadku celem nadrzędnym jest przewaga nad agresorem, a nie równo-
waga. W sytuacji takiej proces zarządzania kryzysowego podlega przekształceniu w pro-
ces dowodzenia ze wszelkimi tego konsekwencjami społecznymi. Zachowania decyden-
tów ukierunkowane na przewagę relatywną niosą ze sobą niebezpieczeństwo związa-
ne z autorytarnym określaniem przez nich zarówno podmiotu, przedmiotu, jak i pozio-
mu takiego odniesienia. W hipotetycznej sytuacji braku lub znacznego ograniczenia in-
formacji oraz potęgującego się chaosu nietrudno wyobrazić sobie znaczną skłonność 
do podejmowania ryzyka, nawet wbrew własnemu bezpieczeństwu [Żukrowska, Grą-
cik 2006, s. 50]. W takiej sytuacji rozpatrywane są głównie scenariusze pesymistyczne, 
a  interpretacja zachowań decydentów politycznych opiera się na teorii gier (gry o su-
mie zerowej).
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W związku z tym, że współcześnie administracja samorządowa i społeczność lokal-
na muszą się zmierzyć ze złożonością problematyki bezpieczeństwa oraz ograniczono-
ścią własnych zasobów najbardziej prawdopodobne będzie zastosowanie zrównoważo-
nego podejścia do bezpieczeństwa, opartego na założeniach polityki liberalnej lub na 
paradygmacie administracyjnym.

Podejście liberalne stanowi przeciwieństwo realistycznego, co wyraża się odsunię-
ciem spraw związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem na dalszy plan. W centrum 
uwagi znajdują się takie wartości, jak dobrobyt i pomyślność obywateli, stąd też założe-
nie, że pilniejsze do rozwiązania są problemy społeczne i ekonomiczne, rozpatrywane 
w kontekście globalizmu niosącego współzależność wielu podmiotów i zjawisk. Istot-
ny jest tu zrównoważony rozwój oraz osiąganie konsensusu w rozwiązywaniu konflik-
tów społecznych postrzeganych zdecydowanie negatywnie, jako powodujących straty, 
zniszczenia i sprzyjających anarchii [Nowak 2011, ss. 29–30]. 

W związku z tym przed zwolrnnikami teorii liberalnych w bezpieczeństwie stoi fun-
damentalne zadanie określenia, a następnie zbudowania i wdrażania zasad, norm, re-
guł, procedur propagujących współpracę, współuczestnictwo, wymianę handlową i kul-
turalną [Kochanowski 2011, s. 24]. Są to inicjatywy umożliwiające wzajemne poznanie, 
zmniejszające uprzedzenia, a zwiększające obszar kooperacji. Uwzględniana jest tu asy-
metryczność współzależności, co oznacza odchodzenie od przyjmowanego w  podej-
ściu realistycznym założenia, że stanem nienaturalnym jest brak równowagi potencja-
łu pomiędzy podmiotami. W podejściu liberalnym różnice są przyjmowane jako coś na-
turalnego. Formułowany jest również postulat podejścia procesowego pozwalającego 
na postrzeganie środowiska bezpieczeństwa jako dynamicznie zmieniającego się zbio-
ru zjawisk i podmiotów.

W podejściu liberalnym do problematyki bezpieczeństwa niedopuszczalne jest in-
gerowanie administracji w porządek naturalny dla człowieka, a poprzez to w prywat-
ność jednostki. Również za niewłaściwe uznawane jest ingerowanie w  już istniejące 
mechanizmy równoważące społeczeństwo. Oznacza to koncentrację uwagi decyden-
tów na indywidualnej wolności, niezależnym rynku, pomyślności, współzależności oraz 
uwzględnianiu opinii publicznej [Żukrowska, Grącik 2006, ss. 60–62].

Podejście liberalne do bezpieczeństwa na poziomie lokalnym może wyrażać się 
dwojako. Może polegać na przypisaniu szczególnej roli budowaniu bezpieczeństwa 
lokalnego z  wykorzystaniem czynników instytucjonalnych oraz normatywnych. Może 
również osadzać się na założeniach bezpieczeństwa zbiorowego.

Podejście instytucjonalne opiera się na założeniu, że instytucje demokratyczne funk-
cjonują w  przestrzeni określonej kontrolą i  równowagą między władzą wykonawczą, 
ustawodawczą i  sądowniczą. W  taki sposób państwa republikańskie zapewniają wol-
ność, równość obywatelom, którzy są niechętni wobec narażania zdrowia i życia oraz 
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ponoszenia nadmiernych kosztów polityki państwowej [Nowak 2011, s. 31]. Dla społecz-
ności lokalnej charakterystyczna jest polityczna konkurencja, pluralizm oraz istotna rola 
opinii publicznej. Poza tym demokratyczne rządy stają się zakładnikiem procesu wybor-
czego. 

Podejście normatywne opiera się na założeniu, że kształtowana kultura, normy, stan-
dardy wewnętrzne przenoszą się na sfery otoczenia. Wskazuje to na potrzebę różnico-
wania zachowania i postępowania wobec podmiotów otoczenia, dzieląc je na demo-
kratyczne, czyli wyznające podobne wartości, oraz inne. Z tymi drugimi aktorami nale-
ży kształtować stosunki w sposób odmienny, jednak oparty na negocjowaniu oraz nie-
ustających próbach łagodzenia sytuacji konfliktowych i utrzymywaniu status quo [No-
wak 2011, s. 31]. 

W podejściu opartym na bezpieczeństwie zbiorowym eksponowane jest propago-
wanie demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa poprzez poszerzanie obsza-
rów współuczestniczenia obywateli w funkcjonowaniu państwa na różnych poziomach. 
Bezpieczeństwo to godzi interes własny ze wspólnotowym, w którym inicjatywy wie-
lu podmiotów są ukierunkowane na osiągnięcie bezpieczeństwa razem z innymi, a nie 
przeciwko innym. Wszystko to realizowane jest w myśl zasady, że nie ma możliwości za-
pewnienia sobie bezpieczeństwa na własną rękę [Żukrowska, Grącik 2006, ss. 65–68]. 
Wyrabianiu takiej postawy służyć maja na przykład organizowane przez władze samo-
rządowe różnego typu imprezy masowe angażujace obywateli miasteczka lub gminy 
oraz pozwalające nie tylko na wzajemne poznanie, ale też zachęcające do działania na 
rzecz własnej społeczności. 

Wśród różnych koncepcji politycznych bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu 
do poziomu lokalnego, na uwagę zasługuje paradygmat biurokratyczny, który zakłada, 
że rutyna organizacyjna i  obowiązujące procedury mają zasadniczy wpływ na wybo-
ry polityczne i  strategie. Kluczowe w  tym przypadku potrzeby, dążenia i  oczekiwania 
społeczeństwa kształtowane są zarówno przez środowisko zewnętrzne, jak i uwarunko-
wania wewnętrzne. Model administracyjny, odrzucając realistyczne założenia unitarne-
go charakteru państwa, uwzględnia rozproszenie władzy politycznej pomiędzy odręb-
ne instytucje, co powoduje oczywiste różnice interesów. W takiej sytuacji działalność ad-
ministracji uwikłana jest w sieć przetargów między hierarchicznie ulokowanymi aktora-
mi życia społecznego i politycznego [Kochanowski 2010, s. 23].

Uczestnikami takiej gry, przenosząc problematykę bezpieczeństwa na poziom lokal-
ny, są wójtowie, burmistrzowie, starostowie, politycy, szefowie służb, inspekcji i straży 
oraz kierujący instytucjami zarządzającymi budżetem. 

W tak skonstruowanym modelu bezpieczeństwa poszczególni uczestnicy postrze-
gają bezpieczeństwo z innej, własnej perspektywy. Proces komunikacji, oparty na per-
swazji, przetargach, negocjacji, ukierunkowany jest na osiągnięcie konsensusu, jako re-
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zultatu godzenia opinii i interesów. Model ten jest rozpatrywany na kilku poziomach, np. 
z wykorzystaniem kryterium przedmiotowego (bezpieczeństwo: publiczne, powszech-
ne, konstytucyjne), organizacyjnego (policja, straże, służby, inspekcje itp.) i  grup spo-
łecznych [Nowak 2011, ss. 35–36].

Paradygmat biurokratyczny uwzględnia grupy interesów, środki masowego przeka-
zu, opinię publiczną, rząd, parlament i administrację. Na wejściu modelu pojawiają się 
potrzeby, dążenia, oczekiwania, a na wyjściu, jako produkt – polityki, strategie i progra-
my [Kochanowski 2010, s. 23]. 

Wpływ uwarunkowań strategicznych na strategię

Niższym od teorii bezpieczeństwa poziomem analizy uwarunkowań dla tworzenia kon-
cepcji strategicznych są szkoły strategii. W ujęciu bezpieczeństwa lokalnego są to naj-
częściej spotykane podejścia planujących do budowania strategii, różniące się między 
sobą wyeksponowaniem konkretnego kryterium (lub kilku) uznawanego za najistotniej-
sze przy opracowywaniu najlepszej lub optymalnej strategii. Przyjmując podobne zasa-
dy wyodrębniania na tym poziomie, jak w przypadku kontekstu politycznego, w analizie 
uwzględniono szkołę planistyczną, ewolucyjną, pozycyjną i zasobową. Opracowywane 
są one zawsze pod znacznym wpływem decydentów politycznych, można więc z powo-
dzeniem doszukiwać się prostych przełożeń teorii bezpieczeństwa na treści szkoły strate-
gii. Oczywistą tego konsekwencją jest realizacja wskazań podejścia realistycznego z wy-
korzystaniem szkoły planistycznej lub pozycyjnej, natomiast podejścia liberalnego i ad-
ministracyjnego z zastosowaniem elementów szkoły zasobowej. 

Uwzględniając istotny wpływ teorii decyzji na strategię, można zauważyć, że szkoła 
planistyczna ma swoje wyraźne źródła w teorii wyboru (podejście racjonalno-ilościowe), 
natomiast szkoła ewolucyjna w  teorii procesu (podejście psychologiczno-socjologicz-
ne). Tak odmienne podstawy teoretyczne, na których są zbudowane, generują zupeł-
nie przeciwstawne podejście do tworzenia strategii. Uwzględniając rozpatrywanie pro-
blematyki bezpieczeństwa w treściach strategii, należy zauważyć, że w zasadzie szkoła 
ewolucyjna poddaje krytyce wszystkie podstawowe założenia szkoły planistycznej. Po-
dobnie szkoła zasobowa powstała na gruncie negacji tez szkoły pozycyjnej.

Osoby zajmujące się opracowaniem strategii staną w pierwszej kolejności przed wy-
borem: wybieganie w odległą przyszłość czy proponowanie konkretnych strategii wraz 
z ich dokładną operacjonalizacją. Pierwsza możliwość zwiększa ryzyko nietrafności, ale 
też systematyzuje wiedzę (szkoła planistyczna), druga powoduje skupienie się na opi-
sie procesu korygowania często zmieniającej się  strategii, wprowadzającego niestabil-
ność i nieokreśloność w systemie (szkoła ewolucyjna). Następnie planujący muszą wy-
bierać pomiędzy dostosowywaniem się, zazwyczaj spóźnionym, do wymagań otocze-
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nia złożonego z sąsiadujących podmiotów (szkoła pozycyjna) a zupełnym zaniechaniem 
uwzględniania otoczenia i skupieniem się na doskonaleniu własnych mocnych stron i re-
dukcji ekspozycji słabych stron (szkoła zasobowa) [Obłój 2007, ss. 60–148].

W  uzupełnieniu tej krótkiej prezentacji szkół strategii należy zaznaczyć, że mamy 
w nich do czynienia z różniącymi się podejściami do roli otoczenia, koncentracji uwa-
gi na określonych środowiskach oraz przeznaczenia koncepcji, w zależności od wielko-
ści i charakteru organizacji. Wyboru dominującej szkoły lub szkół dokonują osoby pla-
nujące i analitycy, nie zaś decydent polityczny. Nie tylko nie ma on takich możliwości, 
ale przede wszystkim wiedzy. Sztabowcy wizję strategiczną zaakceptowaną przez wój-
ta, burmistrza (prezydenta) czy starostę przekładają za pomocą kanonów szkół na język 
skierowany do wykonawców tej strategii. 

Wpływ przyjmowanej metodologii na strategię

Na kształt strategii posiadają wpływ – oprócz prezentowanych postaw politycznych i po-
dejść strategicznych – zastosowane metody badawcze oraz analizy zagrożeń dla bez-
pieczeństwa. Wśród metod służących zbieraniu informacji należy uwzględnić badanie 
dokumentów, sondaże, wywiady, obserwacje, eksperymenty czy też studia przypadku. 
Metodami pozwalającymi na potrzeby tworzenia strategii odpowiednio uporządkować 
i wykorzystać zebrane informacje mogą być analizy: scenariuszowa, synergiczna, krzyżo-
wa wpływów, stakeholders, sektorowa, portfelowa, SWOT/TOWS i wiele innych. 

Obszar związany z  metodologią strategii jest stosunkowo nowy, wszakże znaczna 
część takich koncepcji tworzona jest intuicyjnie, co nie tylko dotyczy obszaru zarządza-
nia [Smolarek 2008; Urbanowska-Sojkin 2011], ale też bezpieczeństwa1. Korzystając sze-
roko z dorobku zarządzania strategicznego [Lisiński 2004; Gołębiowski 2001; Penc-Pie-
trzak 2010], studiów strategicznych [Buzan, Waver, Wilde 1998], studiów nad przyszło-
ścią [Pillkahn 2008, Borodako 2009], obronności [Wróblewski 1998], prognozowania 
międzynarodowego [Sułek 2004, 2010] i  gospodarczego [Cieślak 1997], można wyod-
rębnić cztery grupy metod służących opracowywaniu strategii. 

Pierwsza stanowi klasyczne podejście do strategii wyrażające się budowaniem sce-
nariuszy pesymistycznych, optymistycznych i  najbardziej prawdopodobnych makro-
środowiska i opracowywaniu ekwiwalentnych wariantów strategii. Istotną rolę spełnia 
tu podejście jakościowe i  grupowe podejmowanie decyzji. Charakterystyczne w  tym  
przypadku są wywiady eksperckie, często oparte na badaniach delfickich, wywiady fo-
kusowe oraz analiza dokumentów. 

Druga grupa metod polega na wykorzystaniu danych ilościowych i na tej podstawie 
budowaniu diagnozy i następnie prognozy. Wymaga to posiadania wystarczających da-
1 Autor artykułu był uczestnikiem takich przedsięwzięć w ramach BBN.
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nych historycznych. Prognoza wskazuje na tylko jeden wariant przyszłości, co ogranicza 
liczbę rozpatrywanych strategii oraz zakres czasowy ich aktualności. Przydatne stają się 
w tym przypadku analizy: danych statystycznych, szeregów czasowych, luki strategicz-
nej, efektu doświadczenia itp. Ilościowe ujmowanie strategii w małym stopniu uwzględ-
nia nieprzewidywalność środowiska bezpieczeństwa oraz istotną rolę sfery społecznej 
i politycznej.

Trzecie podejście stanowi analizę porównawczą opartą na studium przypadku (ang. 
case study). W takich badaniach wykorzystuje się analizę dokumentów, obserwację, me-
tody sondażowe, analizę treści oraz zawartości. Przydatne w tym przypadku okazać się 
może skorzystanie z dorobku benchmarkingu w zarządzaniu. Metodologia analizy po-
równawczej była głównie wykorzystywana przy tworzeniu strategii narodowych.

Czwarta propozycja opiera się na teorii gier, jako sposobie opracowania i  wyboru 
strategii. Nowego wymiaru wykorzystania tej teorii nadała możliwość rozpatrywania nie 
tylko sytuacji konkurencji, ale również złożonej kooperacji, jako koordynacji działań licz-
nych aktorów realizujących wspólny cel nadrzędny. W obszarze bezpieczeństwa wiodą-
ca w tym przypadku jest metoda eksperymentalna w postaci gry strategicznej. Empi-
ryczna część prowadzonych badań miałaby na celu weryfikację modeli teoretycznych. 

Spośród czterech przedstawionych podejść metodologicznych najbardziej właściwe 
wydaje się ujęcie scenariuszowe i wielowariantowe. Na poziomie lokalnym bogata me-
todologia jakościowego ujmowania środowiska bezpieczeństwa, z racji bardzo skrom-
nych możliwości informacyjnych, zasobowych i  czasowych, będzie okrojona do kilku 
podstawowych metod. Uzupełnieniem przyjętego postępowania badawczego może 
być zastosowanie porównania w  postaci zbudowanych profili kompetencyjnych oraz 
empiryczne sprawdzenie spójności strategii przez przeprowadzenie (strategicznej) gry 
decyzyjnej. 

Wpływ przyjmowanych modeli strategii

Ostatnim etapem, a zarazem obszarem uwzględnianych uwarunkowań podczas budo-
wania strategii bezpieczeństwa lokalnego powinny być zbiory rozpatrywanych modeli 
tej koncepcji. Stanowią one już wypracowane wzorce sprawdzające się w praktyce plani-
stycznej i pozwalające poprzez realizowaną procedurę budowania modelu na niepopeł-
nianie zbyt wielu błędów oraz jasne i precyzyjne przekładanie treści strategii na język jej 
wykonawców. Stanowią one pewnego rodzaju szablony, macierze lub schematy podej-
mowania decyzji strategicznych [Obłój 2007].

Opracowując strategię, mamy zazwyczaj na względzie określony kształt tej koncep-
cji, który jest nieprzypadkowy i bazuje na przeprowadzonych badaniach, których rezul-
taty odpowiednio segreguje i eksponuje. Twórcy strategii na poziomie narodowym czy 
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sojuszniczym, stosując tego rodzaju wzorce, często naśladują inne państwa lub próbu-
ją korzystać z własnych tradycji (np. polityki i strategie bezpieczeństwa Francji, Wielkiej 
Brytanii czy Niemiec). 

Założenia modeli strategii mogą odwoływać się do opracowanych koncepcji w ra-
mach teorii strategii, jak też dobrych wzorców mających odzwierciedlenie praktyczne 
(np. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku [SBNRP 2007]), które również 
wykorzystują wiedzę teoretyczną. Stosując w prowadzonych badaniach również trian-
gulację dorobku dyscyplin naukowych, przyjęto cztery modele strategii mające swoje 
odniesienie empiryczne w  zarządzaniu strategicznym [Obłój 2007], teorii zarządzania 
[Krzyżanowski 1985], cybernetyce [Sienkiewicz 1995] oraz naukach wojskowych [Wró-
blewski 1998]. 

Najbardziej uniwersalny jest model K. Obłoja, który określa zarówno fazy procesu 
tworzenia, jak i  implementacji strategii. Wychodzi on z założenia, że podstawą budo-
wania każdej strategii jest misja formułowana na tyle ogólnie, aby zawrzeć treść pozo-
stałych elementów strategii, za które uznano domenę działania, strategiczną przewa-
gę, strategiczne cele oraz funkcjonalne programy działania. Istotnymi zaletami mode-
lu są: uznanie domeny jako najważniejszego zbioru determinantów tworzenia strate-
gii, uwypuklenie złożoności i wielowymiarowości przewagi strategicznej, uwzględnie-
nie naukowego formułowania celów oraz przywiązanie dużej wagi do implementacji 
strategii [Obłój 2007, ss. 84–148].

Najistotniejszy wpływ na rozwój myśli strategicznej pod koniec XX i w XXI w. nie-
podważalnie wywarły nauki o  zarządzaniu, dlatego też za zasadne należy uznać sko-
rzystanie z takich koncepcji jak model organizacyjny H.J. Leavitta [Krzyżanowski 1985, 
ss. 174–180]. Podejście to zwraca uwagę na zasadnicze obszary, które powinna obejmo-
wać treść strategii. Zaletą tego modelu jest wskazanie procesu budowania strategii oraz 
określenie obszarów probabilistycznych i deterministycznych tak tworzonego systemu, 
które poniekąd tworzą zbiory szans i zagrożeń dla przyjmowanej koncepcji [Krzyżanow-
ski 1985, ss. 170–217].

Z  kolei model cybernetyczny systemu P. Sienkiewicza [1988, s. 157], mający wiele 
odniesień do teorii systemu i analizy systemowej w zarządzaniu [Jajuga, Wrzosek 1993] 
oraz do modelu sytemu wojskowego [Michniak 2005] znakomicie wpisuje się w  opis 
strategii w obszarze bezpieczeństwa oraz obronności. Jest on dedykowany systemom 
obronnym, a szerzej bezpieczeństwa, wskazując nie tylko na podstawowe podsystemy, 
ale przede wszystkim na charakterystyczne relacje między nimi (rozkazodawcze, wyko-
nawcze i koordynujące). O  jego niezwykłej przydatności świadczy chociażby Strategia 
Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r. [BBN 2007], która opiera na nim nie tylko pro-
ces analizy i planowania strategicznego, ale też proponowaną strukturę systemu bez-
pieczeństwa państwa.
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Istotny wpływ, zresztą zrozumiały, na treść strategii posiadają nauki wojskowe, któ-
re wyodrębniają poziomy działań taktycznych, operacyjnych i strategicznych. W takim 
ujęciu model strategii może posiłkować się właściwościami zaproponowanymi przez P. 
Sienkiewicza [1998] i J. Michniaka [2005], ale też obejmować szczeble podrzędne dowo-
dzenia – jako podsystemy. Założenia tego modelu oraz proces jego tworzenia i imple-
mentacji szczegółowo opisał R. Wróblewski [1998]. Istotną w nim rolę odgrywa sam pro-
ces analizy strategicznej oraz planowania strategicznego. Choć uwzględnia on głównie 
uwarunkowania obronne, w tym sił zbrojnych, to w znacznej mierze bazuje na dorobku 
zarządzania strategicznego [Gierszewska, Romanowska 1998].

Prezentacja modeli kończy tak ogólnie sformułowany proces badawczy realizowa-
ny na potrzeby tworzenia i implementacji strategii bezpieczeństwa społeczności lokal-
nych.

Zakończenie

Zaprezentowany w artykule proces tworzenia strategii uwzględnia zasadnicze obszary, 
czyli rodzaje uwarunkowań, jakie mają wpływ na budowanie i implementację strategii. 
Proces ten, obejmujący teorie bezpieczeństwa, szkoły strategii, koncepcje prowadzenia 
badań oraz modele strategii, posiada znacznie szerszy kontekst niż ten proponowany 
dotychczas, oparty wyłącznie na analizie i planowaniu strategicznym [Daniluk 2015; Go-
łębiowski 2001; Borodako 2009; Wróblewski 1998]; mieści się on w obszarze zaintereso-
wania wielkiej strategii [Sokołowski 1964; Liddell Hart 1959; Buzan, Wever, Wilde 1998]. 
I tak uwspółcześniona wielka strategia trafia „pod strzechy”, jako jedna z nielicznych sku-
tecznych odpowiedzi społeczności lokalnej na zagrożenia o charakterze międzynarodo-
wym, globalnym i sieciowym. Można więc na potrzeby planowanych badań empirycz-
nych sformułować hipotezę, że sieciowy i globalny kontekst współczesnych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa wymaga przeorientowania podejścia teoretycznego, polegającego na 
przetransponowaniu treści klasycznych „wielkich strategii” na język społeczności lokalnej. 
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Profilaktyka w lokalnej społeczności jako 
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Prevention in the Local Community as Counteracting Threats – 
Supporting Factors and Barriers. Sociological Reflection

 
„Wydaje się, że w warunkach polskich optymalnym obszarem dla wprowadzenia i wdraża-

nia działań profilaktycznych czy działań typu ograniczenia szkód związanych z nadużywa-
niem substancji psychoaktywnych jest poziom gminy. Poziom gminy może być definiowany 
jako tzw. „złoty środek” pomiędzy pozbawionym nieformalnych więzów społecznych pozio-
mem dużego miasta a społecznie bliskim, ale ubogim w zasoby finansowe i kadrowe pozio-
mem osiedla mieszkaniowego. Ideałem, do którego warto dążyć, byłyby takie gminne stra-

tegie profilaktyczne, które wyzwalałyby dodatkowe działania na poziomie tych najmniej-
szych społeczności lokalnych” [Świątkiewicz 2002, s. 35]

 

Abstract: The article you will be offered discuss the information as a factor in prophylaxis, 

prophylaxis and its main objectives, analysis of prevention activities from the perspective 

of exchange theory and rational choice theory, local community as a place for preventive 

interventions as well as barriers and factors conducive to the development and implemen-

tation of prevention.
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Wprowadzenie

Profilaktyka w  zakresie zagrożeń we współczesnym świecie jest konieczna, działania 
w  tym obszarze nie są już marginalne, jak w  początkowym okresie jej wprowadzania. 
Niemniej wymagają koordynacji, wspólnej bazy prowadzonych programów i  ich mar-
ketingu zarówno na poziomie miasta, jak i każdej gminy. Fakt, iż wiele podmiotów pro-
wadzi działania profilaktyczne sprawia, że niektóre z nich są w jakimś stopniu powtarza-
ne, co w efekcie powoduje marnotrawienie sił i środków włożonych w ich powstawanie, 
przeprowadzanie i ewaluację. Taki stan rzeczy wymaga otwarcia na nowe rozwiązania 
w tym zakresie na poziomie gminy oraz ustalania czynników sprzyjających i barier w re-
alizacji profilaktyki. 

W artykule zostanie omówiona informacja jako czynnik sprzyjający profilaktyce, pro-
filaktyka i jej wybrane główne cele, analiza działań profilaktycznych z perspektywy teo-
rii wymiany i teorii racjonalnego wyboru, lokalna społeczność jako miejsce oddziaływań 
profilaktycznych oraz bariery i czynniki sprzyjające powstawaniu i realizacji profilaktyki. 

Informacja jako czynnik sprzyjający profilaktyce

W budowaniu programów profilaktycznych coraz częściej zwraca się uwagę na zacho-
dzące szybkie zmiany dotyczące rodzajów zagrożeń i ryzykownych zachowań oraz edu-
kacji o nich. To, co U. Beck nazywa dystrybucją ryzyka, pozwala jednocześnie przy anali-
zie tych zjawisk na odkrywanie społecznych uwarunkowań ich powstawania. Należą do 
nich zarówno te, które są usytuowane blisko w lokalnych społecznościach, jak i te, które 
wymykają się ludzkiemu spostrzeganiu, chociażby takie jak FOMO (z ang. fear of missing 
out), czyli lęk przed tym, że jakaś ważna informacja nas ominie, co w efekcie daje uzależ-
nienie od informacji na nośnikach mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.). 

Społeczeństwo ryzyka opisywane przez U. Becka to jednocześnie społeczeństwo in-
formacji, w którym jej obecność jest stałym elementem organizującym życie jednostek 
i grup. Nowe technologie pozwalają na przyśpieszenie przekraczania odległości między 
nadawcą i odbiorcą, a sama informacja stała się dynamiczna, tworząc niejednokrotnie 
dryfujące wspólnoty niepokoju. Informacja traktowana jest w kulturze masowej w kate-
goriach towaru, jest „fikcją operatywną” [Fleischer 2007], która funkcjonuje w kulturze, 
tworząc fakty, a  z  nimi niejednokrotnie poczucie zagrożenia. Przykładem takiego od-
działywania wykorzystywanym przez różne media jest panika moralna, stanowiąca me-
chanizm wywierania wpływu. Jej celem jest zwrócenie uwagi odbiorców na jakieś zda-
rzenie za pomocą takich środków, jak przesada, symbolizacja i zniekształcenie. W prze-
kazie wykorzystywane jest emocjonalne słownictwo, styl porównywalny do przekazów 
o charakterze kryminalnym, które są łatwe do zapamiętania. Przekazy często przypomi-
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nane wzmacniają lęk, obawę czy nawet strach, że dane zjawisko rozwija się dynamicz-
nie i może stanowić realne zagrożenie. Generowany jest strach, lęk i panika wśród od-
biorców, a w efekcie dążenie do wykluczania określonej grupy [Cohen 2011, ss. 26–41].

Odtwarzając lub usiłując odtworzyć rzeczywistość, nadawca odwzorowuje ją ko-
rzystnie dla siebie, dąży do osiągniecia zamierzonego celu. Odbiorca, obserwując fakty, 
tworzy ich osobisty, często subiektywny obraz. Przestrzeń informacyjna staje się w ten 
sposób sferą o sporej aktywności intelektualnej zarówno nadawcy, jak i odbiorcy [Bed-
narek 2010, s. 416]. Ponadto staje się też przestrzenią, w której zagrożenie i ryzyko jest 
szeroko dyskutowane.

Odbiorca konfrontuje uzyskane informacje z wiedzą osobistą, która w rezultacie ma 
duży wpływ na formowanie postaw wobec rzeczywistości, a tym samym również wo-
bec zagrożeń i strategii radzenia sobie z nimi. Wiedza osobista to „efekt osobistego ro-
zumienia (który) ma charakter praktyczny. Jest kwintesencją doświadczenia, wyczucia 
technologii, transgresji dokonywanych na poznanych poglądach, uświadomionych lub 
nieuświadomionych poglądów, trenowanych umiejętności rozpoznawania spraw i sytu-
acji itd. Ten rodzaj wiedzy w swojej zasadniczej części jest nieprzekazywalny innym i nie 
daje się zapisać w mediach papierowych lub elektronicznych. Wiedza cicha jest konse-
kwencją lat nauki, zdobywania doświadczeń oraz bliżej nieokreślonej umiejętności, bu-
dowania wewnątrz swojego umysłu niewyrażalnych językowo asocjacji oraz reguł wnio-
skowania i podejmowania decyzji. Wiedza cicha, w odróżnieniu od wiedzy jawnej, jest 
wiedzą poszczególnych ludzi, a nie organizacji jako całości” [Ciechanowska 2012, s. 111]. 

Budowanie takiej wiedzy pozwala na tworzenie i odtworzenie wizerunku podmio-
tów, zdarzeń, przedmiotów, które otaczają jednostkę oraz wyobrażeń dotyczących ry-
zyka i zagrożeń, chociaż może się też stać przestrzenią edukacji i przyjmowania wiedzy, 
umiejętności dotyczących radzenia sobie z nimi. Pośrednio łączy się też z edukacją o za-
grożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi. Programy profilaktyczne mogą tę wiedzę 
uzupełniać i weryfikować. Pozwalają w dłuższej perspektywie czasowej na jej porządko-
wanie, przynajmniej w niewielkiej części, odnoszącej się do poznania źródeł niektórych 
lęków i zagrożeń. 

Zagrożenia i informacje o nich generują w dłuższej perspektywie utratę pewności, 
zaufania do innych, a powstawanie wspólnot lęku i obojętności skutkuje w efekcie bra-
kiem poczucia bezpieczeństwa. Powoduje to pośrednio wzrost znaczenia wiedzy o za-
grożeniach i sposobach ochrony przed nimi. Czynnikiem sprzyjającym budowaniu wie-
dzy o zagrożeniach są treści proponowane w programach profilaktycznych, zwłaszcza 
tych, których celem jest niesienie wiarygodnej informacji o nich. Pomagają też w selekcji 
informacji, którą można powiązać z mechanizmem oszczędności poznawczej, zgodnie 
z którym „ludzie uczą się stosować efektywne uproszczenia myślowe i praktyczne regu-
ły zdroworozsądkowe, które pomagają im zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponie-
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waż nie są zdolni przetwarzać całej oddziałującej na nich informacji społecznej” [www.
biznesowe.edu.pl]. 

Mechanizmy oszczędności poznawczej, heurystyki wydawania sądów, pomagają 
w interpretowaniu rzeczywistości, zrozumieniu zachowań innych jednostek. Mają więc 
charakter funkcjonalny, przystosowawczy, mimo, że stosowanie ich nie zawsze musi pro-
wadzić do wyciągania celnych wniosków czy formowania korzystnych postaw, nawet 
dla samej jednostki [Aronson, Wilson, Akert 1997, s. 168]. Heurystyka reprezentatywności 
umożliwia szybkie poznanie, ustalanie oraz sklasyfikowanie innych zgodnie z zasadą po-
dobieństwa do obiektu typowego bez wykorzystania czy nawet ze zignorowaniem da-
nych statystycznych, a jednoczesnym przyjmowaniem wnioskowania opierającego się 
na cząstkowej obserwacji, stereotypach itp. W efekcie można pomijać w ten sposób zna-
czące informacje o innych oraz podmiotach czy zdarzeniach, co stanowi konsekwencję 
błędów we wnioskach opartych na przypadkach typowych lub potraktowanie niewiel-
kich prób jako właściwych do sformułowania oceny ogólnej [Wojcieszke 2011, ss. 89–92]. 
Wynika to zarówno z braku pełnej wiedzy u jednostek i grup, do których przekazywa-
ne są informacje, jak i braku możliwości czy woli sprawdzenia ich czy pogłębienia. Pro-
gramy profilaktyczne są tu ważnym uzupełnieniem tej wiedzy, która pomogłaby w in-
nej interpretacji otrzymywanych informacji lub przynajmniej jej pogłębieniu, pozwala-
jącym na modyfikacji własnych strategii w radzeniu sobie z zagrożeniami. Pewną barierą 
mogą być natomiast sposób przekazywania tej wiedzy w programach lub brak koordy-
nacji w ich prowadzeniu, zwłaszcza gdy dotyczą podobnych zagrożeń na poziomie lo-
kalnej społeczności. 

Z kolei heurystyka stymulacji pozwala jednostce na wyobrażenie sobie korzyści z da-
nej sytuacji w trakcie powstawania postawy wobec podawanych treści w danym komu-
nikacie. Kształt komunikatu lub konkretnego przekazu angażuje wyobraźnię odbiorcy, 
umożliwia symulację następnych zdarzeń i potencjałów w tym korzyści, jakie mogą mu 
przynieść, a podawane rozwiązanie może być preferowane i uznane za bardziej atrakcyj-
ne niż pozostałe możliwości [2007, ss. 251–265]. Programy profilaktyczne dają możliwość 
wyobrażenia sobie tych korzyści w odniesieniu do własnego zdrowia czy satysfakcjonu-
jącej jakości życia. Oczywiście zakładając, że są to programy przygotowane profesjonal-
nie i prowadzone przez specjalistów. 

Mechanizm oszczędności poznawczej czy heurystyki stymulacji można zaobserwo-
wać również w mediach. Ich celem jest kształtowanie postaw odbiorców przez dobór 
określonych tematów, sposobów ich prezentacji czy kolejność ich podawania oraz ko-
mentarz [Wasylewicz, Polański 2013, ss. 364–365]. Jednostki czy grupy będące odbior-
cą oddziaływań takich jak oszczędność poznawcza czy heurystyki kształtują wizerunek 
otaczającej ich rzeczywistości, która wskutek przekazów może stać się również źródłem 
lęków czy zostać odczytana jako zagrożenie. Programy profilaktyczne zawierające ele-
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menty edukacji korzystania z mediów i sposobów przekazywania przez nie informacji 
oraz wywierania wpływu byłyby ważnym czynnikiem wspierającym wiedzę osobistą 
i wiedzę cichą. Pozwalałyby też na racjonalne wykorzystanie posiadanych informacji do-
tyczących zarówno zdrowia, jak i stylu życia, zwłaszcza młodych ludzi.

Strach, lęk oraz towarzyszący im często brak poczucia bezpieczeństwa są zasadni-
czym motywem kierującym działaniem ludzi. Powodują, że „robimy wszystko, aby uciec 
od lęku czy od jego odczuwania. [...] w stanie lęku człowiek jest właściwie bezbronny. 
Skazanie na bezradność jest szczególnie nieznośne dla tych ludzi, dla których wiedza, 
siła, świadomość tego, że jest się panem sytuacji, jest ideałem przewodnim” [Horney 
1976, s. 47]. Ucieczka od lęku, strachu czy niepokoju nie jest łatwa, jednak pozyskanie 
wiedzy o źródłach zagrożeń będących przyczyną strachu lub lęku daje realną możliwość 
na ich zmniejszenie a przez to poprawienie jakości życia. Źródłem tej wiedzy mogą być 
nie tylko poradnie i specjaliści zajmujący się profesjonalnie lękiem, ale również progra-
my profilaktyczne, przygotowane dla różnych odbiorców zgodnie z założonymi celami – 
od edukacji wyprzedzającej po pomoc dla wybranych grup. Mogą wówczas być czynni-
kiem wspierającym w dążeniu do uzupełnienia wiedzy i poprawy poczucia bezpieczeń-
stwa. Barierą może okazać w tym wypadku brak profesjonalizmu w przygotowaniu pro-
gramów lub ich prowadzeniu. Dlatego ważne jest, aby profilaktyka, zwłaszcza na pozio-
mie lokalnej społeczności, była dobrze przygotowana, skoordynowana w przekazie po-
trzebnej wiedzy.

Profilaktyka

Zmniejszanie się we współczesnym świecie poczucia bezpieczeństwa powoduje wzrost 
poczucia zagrożenia. W ramach współczesnej ogólnej polityki bezpieczeństwa państwa, 
obok działań mających na celu zapewnienie integralności terytorialnej państwa, jego 
niezależności politycznej i jakości, konieczne jest uwzględnienie działań z zakresu pro-
filaktyki. Ich celem jest zapewnienie ciągłości wiedzy o zagrożeniach, ich przyczynach 
i wyposażenie jednostki i grupy w umiejętności radzenia sobie z nimi. Podmioty zobo-
wiązane do dostarczania tej wiedzy coraz bardziej dbają o jej poziom i jakość, decydu-
ją się również na innowacyjność w jej przekazie. Niemniej w efekcie tych działań docho-
dzi czasami do powtórzeń wiedzy, tematyki programów i prowadzonych w ich ramach 
warsztatów.

Profilaktyka trwale związana jest też z bezpieczeństwem. W rozważaniach o bezpie-
czeństwie, jako procesie, zwraca się uwagę na dwa jego etapy: zapobieganie zagroże-
niom oraz reakcję na dokonane naruszenia inte gralności określonego dobra [Czapska 
2004 s. 17], które wyznaczają hierarchię celów szczegółowych i pozwalają wybrać sku-
teczne metody. Potrzebę bezpieczeństwa można pośrednio zaspokajać poprzez przed-
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sięwzięcia profilaktyczne i  działania interwencyjno-kompensacyjne. Problem społecz-
nego poczucia bezpieczeństwa i czynników wyznaczających jego poziom należy więc 
rozpatrywać w  układzie relacji między instytucjami zajmującymi się ochroną bezpie-
czeństwa i porządku publicznego a poziomem zagrożenia przestępczością [Misiuk 1998, 
s. 37]. Takimi instytucjami są samorząd terytorialny, policja, straże, szkoły, organizacje 
non profit oraz te podmioty, które w swoje działania mają wpisane prowadzenie przed-
sięwzięć o charakterze profilaktycznym. 

W literaturze przedmiotu poświęconej profilaktyce szczegółowo opisane są jej defi-
nicje, poziomy i strategie profilaktyczne. Przytaczając tylko niektóre z nich, warto wspo-
mnieć, że profilaktyka definiowania jest jako „użycie jakiegoś środka zapobiegawcze-
go; (w  znaczeniu ścisłym) użycie środków zapobiegających chorobie” [Reber 2000, s. 
551]. W pedagogice to dążenie „do zapobiegania powstawaniu u dzieci niepożądanych 
przyzwyczajeń i postaw […], w pewnym znaczeniu każde oddziaływanie pedagogiczne 
jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, wytwarzając bowiem jakieś wartościo-
we cechy, jednocześnie zapobiega powstawaniu cech niepożądanych lub ich utrwale-
niu” [Okoń 1998, s. 316]. To także „wiele przedsięwzięć zabezpieczających przed powsta-
niem negatywnych stanów rzeczy. Problematyka profilaktyki jest przedmiotem zainte-
resowania społecznego, stąd i przedmiotem analiz dokonywanych przez naukowców na 
gruncie różnych dyscyplin naukowych (polityki społecznej, socjologii, kryminologii, pra-
wa, psychologii i pedagogiki)” [Nowak, Wysocka 2001, s. 229] . Z kolei B. Hołyst stwier-
dza, że jest to „system metod i środków mających na celu usuwanie przyczyn ujemnych 
zjawisk społecznych i  stwarzanie warunków prawidłowego funkcjonowania i  rozwoju 
jednostek oraz grup społecznych” [Hołyst 2001, s. 947]. 

Ogólnie rzecz biorąc, profilaktyka „różni się od innych sposobów przeciwdziałania 
tym, że jest czynnością uprzedzającą, że podejmowana jest zanim takie groźne zjawiska 
się ujawnią lub rozprzestrzenią, a  ich dolegliwość wymusi dopiero zastosowanie bez-
pośrednich środków zaradczych” [Szymańska, Zamecka 2002, s. 20]. Prowadzona przez 
wiele podmiotów daje pozytywne rezultaty. Niemniej brak zintegrowania tych działań 
i ich monitoringu może też doprowadzić do niepełnego wykorzystania potencjału tych 
programów, a nawet ich niepotrzebnych powtórzeń. 

Rozważania dotyczące profilaktyki można odnieść do działania. P. Sztompka stwier-
dza, że „wszystko co istnieje w społeczeństwie jest albo przejawem, albo efektem ak-
tywności ludzkiej” [Sztompka 2002, s. 45], które związane jest z rozbudowanym więk-
szym lub mniejszym znaczeniem motywacyjnym i kulturowym [Sztompka 2002, s. 51]. 
Natomiast B. Szacka uznaje, że „interakcja jest takim działaniem społecznym, które wy-
nika z orientowania się na innych ludzi i  jest odpowiedzią na ich zachowania” [Szacka 
2008, s. 126]; uczestnicy interakcji to aktorzy społeczni. Badanie interakcji i działania ma 
aspekt praktyczny, który może być wykorzystywany do pracy nad doskonaleniem umie-
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jętności kontaktu z innymi ludźmi i współdziałania w ogóle, w tym profilaktyki. Działa-
nia te można rozpatrywać z perspektywy teorii wymiany i teorii racjonalnego wyboru.

Próba teoretycznego wyjaśnienia profilaktyki 

Działania profilaktyczne można wyjaśniać z różnych perspektyw teoretycznych. Najbar-
dziej trafne są dwie teorie – teoria racjonalnego wyboru i teoria wymiany. 

W socjologii istnieją dwie perspektywy analizowania interakcji. Pierwsza to wzajem-
ne oddziaływanie racjonalnych podmiotów, dążących do maksymalizacji swoich korzy-
ści. Interakcję rozpatruje się tu jako wymianę i jako grę. Teoretycy wymiany utrzymują, że 
jest ona źródłem porządku społecznego, a wymiany materialne i niematerialne (np. pre-
stiż, uznanie) mają swoją wartość. G. Homans wyszedł z założenia, że podstawowe zasa-
dy i prawa mają pomóc w wyjaśnieniu wzorów organizacji społecznej. Twierdzenie o ra-
cjonalności, zakłada, że „wybierając między alternatywnymi działaniami, jednostka wy-
bierze taki, dla którego, jak wynika z jej obserwacji, wartość rezultatu pomnożona przez 
prawdopodobieństwo otrzymania go jest większa” [Turner 2004, s. 304]. W efekcie moż-
na stwierdzić, że instytucje działają dlatego, że w ostatecznym rozrachunku opłaci się to 
jednostkom, które je tworzą. 

Natomiast P. Blau w swojej koncepcji zakłada, że „potrzeba odwzajemnienia odnie-
sionych korzyści w celu dalszego ich otrzymywania służy jako mechanizm zapoczątko-
wujący interakcję społeczną” [Turner 2004, s. 312], wiąże je z potrzebą normy wzajem-
ności. Zakłada, że jednostki formułują oczekiwania co do oczekiwanej nagrody, którą 
otrzymują w procesie wymiany, a większość z nich jest też uregulowana normatywnie. 
Normy te zostają zazwyczaj określane jako normy wymiany sprawiedliwej, niemniej gdy 
zostają one naruszone, może pojawić się agresja ze strony jednostek. Jednostki godzą 
się na wymianę społeczną z nadzieją na uzyskanie nagrody, przyjmując przy tym per-
spektywę innych aktorów wymiany i wnioskując o ich potrzebach. 

Można więc stwierdzić, że zarówno G. Homans jak i  P. Blau wiążą ludzkie działa-
nie z potrzebą uzyskania nagrody materialnej i niematerialnej, które są przez jednostki 
oczekiwane i pożądane. Jedną z takich nagród jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
zapewniane między innymi przez szereg działań o charakterze profilaktycznym, obej-
mujących również informacje o zagrożeniach i strategiach radzenia sobie z nimi. 

W rozważaniach dotyczących systemów wymian i makrostruktury zwraca się uwa-
gę na ogólne procesy atrakcyjności, współzawodnictwa, zróżnicowania, integracji i opo-
zycji, które są widoczne między nimi [Turner 2004, s. 318]. W wymianach między ma-
krostrukturami zwiększa się znaczenie wspólnych wartości, co widoczne jest w działa-
niach profilaktycznych. Wspólną wartością jest bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeń-
stwa lokalnych społeczności. Ponadto sieci wymiany między makrostrukturami instytu-
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cjonalizują się przy zachowaniu wymiany spontanicznej. Tworzenie nowych programów 
przez wchodzące na rynek interakcji nowe podmioty (np. organizacje non profit) nadaje 
im charakterystyczne cechy instytucji. To, co było spontanicznym działaniem, wchodzi 
w struktury działania innych organizacji proponujących przedsięwzięcia profilaktyczne. 
Należy również zauważyć, że chociaż makrostruktury są efektem i zarazem produktem 
podstawowych procesów wymiany, sama ich analiza wymaga przyglądania się im, ana-
lizowania i opisu na każdym poziomie organizacji społecznej. Opis zarówno organiza-
cji oferujących oddziaływania profilaktyczne, jak i działania jednostek je organizujących 
wymaga stałego monitoringu i opisu, chociażby w celu upowszechniania dobrych prak-
tyk w tym zakresie, jak i wspierania w racjonalnym działaniu profilaktycznym. 

P. Blau stoi na stanowisku, że na poziomie makrospołecznym wymiana między jed-
nostkami zostaje zastąpiona przez wartości pośredniczące, które dostarczają wspólne-
go zespołu standardów umożliwiających sterowanie całymi złożonymi łańcuchami wy-
mian pośrednich między strukturami społecznymi a  jej członkami. W przypadku dzia-
łań profilaktycznych proces ten możemy zauważyć, analizując ich powstawanie i dzia-
łanie – od działań spontanicznych po instytucjonalizowanie się ich na przestrzeni ostat-
nich dwóch dekad. W efekcie pozwoliło to już na wypracowanie wielu wspólnych stan-
dardów pozwalających na sprawne działanie profilaktyczne w systemie bezpieczeństwa 
lokalnych społeczności. Można również przyjąć za P. Blauem, że instytucje są produktem 
historycznym, to ich normy i wartości pośredniczące są przekazywane przez dekady ich 
funkcjonowania. Pojawiające się układy wymiany pośredniej sprawiają, że instytucje (or-
ganizacje wpisujące w swoje działania profilaktykę) wywierają rodzaj wewnętrznych na-
cisków na jednostki w nich funkcjonujące, zmuszając je w procesach wymiany do wypeł-
niania przyjętych i ewoluujących nakazów i zakazów oraz norm regulujących wzory sto-
sunków wymiany między różnorodnymi całościami społecznymi. Procesy takiej wymia-
ny można zauważyć i opisywać w funkcjonowaniu organizacji odpowiedzialnych za re-
alizację zadań z zakresu profilaktyki, takich jak samorządy (programy bezpieczne mia-
sto, bezpieczna gmina), szkoły (szkolne programy profilaktyczne), policja (zapobieganie 
przestępczości realizowane zarówno przez prewencję, jak i profilaktykę), czy inne pod-
mioty ujęte w lokalnych czy regionalnych strategiach bezpieczeństwa. 

Opisywanie działania społecznego z punktu widzenia teorii wymiany – jak czynią to 
G. Homans i P. Blau – pozwala, spojrzeć na nie w sposób zekonomizowany. Z kolei teo-
rie racjonalnego wyboru kładą nacisk na racjonalne działanie aktorów społecznych. Teo-
ria racjonalnego wyboru ma pomóc w wyjaśnieniu i przewidywaniu działania jednostek, 
ale w sumie zmierza do wyjaśniania działań zbiorowych, zachowań i zmian systemów 
w skali makro. Można ją również odnieść do działania jednostek i działania zbiorowe-
go w obszarze profilaktyki. Zgodnie z tym podejściem jednostki i grupy podejmują wy-
bory dotyczące również swojego bezpieczeństwa, a działania podejmowane przez jed-
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nostki w różnych miejscach struktury organizacyjnej zależą od celu organizacji, jej za-
dań i funkcji. 

W podejściu M. Hehtera działania aktorów są celowe i intencjonalne, a preferencje 
uporządkowane w hierarchii, która staje się podstawą wyboru celów w danym momen-
cie z uwzględnieniem ograniczoności zasobów, instytucjonalnych ograniczeń, a także 
możliwych sposobów postępowania i kosztów działań alternatywnych [Turner 1993, ss. 
311–328]. Teoria racjonalnego wyboru zajmuje się raczej społecznymi skutkami działań. 
Decyzje podejmują jednostki, a decyzje grupowe są zbiorem wyborów indywidualnych, 
a nie specyficzną właściwością grupy. Ponadto władza grupy nad podejmowanymi de-
cyzjami jej członków jest pozytywnie skorelowana ze stopniem ich uzależnienia od gru-
py w dostępie do ważnych dla nich dóbr [Hechter, Kanazawa 2006, s. 165]. 

Z kolei według J.S. Colemana teoria racjonalnego wyboru służy badaniu funkcjono-
wania systemów społecznych i ekonomicznych, odwołuje się również do działań jedno-
stek i związków ich działań z systemem, ponieważ działania jednostek tworzą system. 
Teoria odnosi się do poziomu działania systemu i poziomu aktorów. Bada wpływ zjawisk 
z poziomu systemu na indywidualne orientacje aktorów, działania racjonalnych jedno-
stek, kombinacje tych działań w określonej strukturze instytucjonalnej, dające wyniki na 
poziomie systemowym [Coleman 1993, ss. 7–27]. Ze względu na wagę kapitału społecz-
nego teoria racjonalnego wyboru jest teorią stosowaną również w sektorze publicznym 
[Gunning 2001]. Cechuje ją badanie decyzji i działań obywateli oraz urzędników, tak jak-
by były ich decyzjami i działaniami podejmowanymi we własnym interesie, podobnie 
jak działania producentów i konsumentów. W bezpieczeństwie teoria ta może być wyko-
rzystana w analizie działań organizacji takich jak policja, straże w badaniu realizacji przez 
te podmioty zadań z zakresu zapobiegania przestępczości, budowania przez te podmio-
ty modeli bezpieczeństwa i badanie ich realizacji. W związku z tym można teorię racjo-
nalnego wyboru traktować nie tylko jako teorię opisową, lecz również jako teorię nor-
matywną, wskazującą jak powinno lub może być. 

W analizie działania profilaktycznego realizowanego przez instytucje i jednostki oby-
dwa podejścia mogą być przydatne, zarówno teoria wymiany, wskazująca w jaki sposób 
organizacje mogą funkcjonować na rynku profilaktyki oraz jakie zasoby materialne i nie-
materialne można na nim zaoferować oraz jak wysokie są koszty związane z jej funkcjo-
nowaniem. 

We współtworzeniu sukcesu w profilaktyce ważna jest umiejętność nawiązywania 
relacji z innymi organizacjami, zwłaszcza jeśli dotyczy ona opisywanych działań profilak-
tycznych. Dzięki ciągłej wymianie na rynku profilaktycznym można szybciej dostosować 
się do zmian i satysfakcjonująco funkcjonować nawet we wzajemnej zależności i w burz-
liwym otoczeniu. Racjonalność działania może też w efekcie pozwolić na właściwe rozło-
żenie zarówno kosztów ekonomicznego funkcjonowania takiego systemu, jak i poten-
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cjału jednostek zaangażowanych w działania profilaktyczne. Niezbędne tej tez podej-
mowanie takich działań jak monitoring (oprócz obowiązkowej już ewaluacji) prowadzo-
nych programów, tworzenie ich baz na poziomie państwa, regionu czy samorządu tery-
torialnego, chociażby w celu ekonomizacji tych przedsięwzięć. 

Społeczność lokalna a profilaktyka 

Lokalna społeczność to ważny i twór czy element w życiu społeczeństwa i działaniu pań-
stwa, a najważniejsze war tości, z powodu których społeczność lokalna mo że odgrywać 
twórczą rolę wobec społeczeństwa i państwa, są zawarte w jej atrybutywnych cechach, 
które są wartościami autonomicznymi, idealnymi i instrumentalnymi (praktycznymi i ra-
cjonalnymi) [Piekara 1986, s. 13]. O społeczności lokalnej mówi się też jako o strukturze 
społeczno-przestrzennej, którą tworzą „ludzie pozostający wobec siebie w społecznych 
interakcjach i zależnościach w obrębie danego obszaru i posiadający jakiś wspólny inte-
res lub poczucie grupowej i przestrzennej tożsamości” [Starosta 1995, ss. 30 i 31].

Społeczność lokalna to spora sieć powiązań, współdziałania, tradycji, a także sieć in-
stytucji wraz z istniejącymi normami i świadomością odrębności usytuowanych na okre-
ślonym terytorium. E. Durkheim, pisząc o  tej zbiorowości, określał ją jako solidarność 
mechaniczną, wskazując na poczucie wspólnoty oparte na podobieństwie ról, funkcji, 
sytuacji życiowej [Sztompka 2003 s. 112]. Solidarność środowiskową zespala zaufanie, lo-
jalność, intensywne kontakty wewnątrzśrodowiskowe oraz inicjowanie wzajemnych in-
terakcji, a także pewien stopień endogamii środowiskowej [Sztompka 2003 ss. 112–114]. 
Jednym z ważnych elementów wpływających na jej spoistość jest więź. Więź społecz-
ną można ujmować jako „zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli 
społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w ca-
łość zdolną do trwania i  rozwoju” [Szczepański 1972, s. 239]. Podkreśla on również, że 
„ogół tych stosunków, połączeń i zależności łączących ludzi w trwałe zbiorowości socjo-
logowie nazywają więzią społeczną” [Szczepański 1972, s. 158]. W skład więzi wchodzą 
czynniki obiektywno-formalne – które wynikają z cech oraz struktury społecznej, spon-
taniczno-subiektywne – które są następstwem decyzji jednostek. W rozważaniach nad 
więziami wskazuje się również na ich krępujący charakter (uzależnienie), chociaż głów-
nie zwraca się uwagę, że więź to „czynnik umacniający dany zespół, w przeciwstawieniu 
do niespójnych, zdezintegrowanych, zatomizowanych zbiorów ludzi” [Ziembiński 1993, 
s. 33]. 

Więź społeczna powstaje oraz utrzymuje się dzięki temu, co spaja i łączy jednostki 
w życiu zbiorowym. Typologia więzi społecznej obejmuje następujące elementy: więź 
naturalną, więź zrzeszeniową i więź stanowioną. Więź naturalna istnieje w grupach spo-
łecznych, gdzie pokrewieństwo i pochodzenie budują podstawy społecznej łączności 
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ludzi i ich wspólnej przynależności. Więź zrzeszeniowa buduje się na podstawie dobro-
wolnych korelacji kreowanych przez osoby, które uczestnicząc w zrzeszeniu, angażują 
się w konkretne działania. Więź stanowiona z kolei występuje w zbiorowościach, gdzie 
systemy styczności, podziały członków oraz stosunki między nimi zostają narzucone 
odgórnie z zewnątrz bądź są uregulowane siłą lub prawem, które ustalają szersze gru-
py społeczne [Turowski 2001, s. 93]. Dwuaspektowy charakter więzi wyjaśnia P. Rybic-
ki, uznając, że „W rzeczywistości ludzkiej więź społeczna objawia się w dwóch płaszczy-
znach. Jedną stanowią dające się rzeczowo określić wspólności i związki między ludźmi, 
wspólności i związki krwi, pochodzenia i terytorium, języka, kultury w różnych jej dzie-
dzinach, a także organizacji życia zbiorowego. Drugą płaszczyznę przedstawiają swoiste 
stany i akty świadomości: poczucie szczególnej łączności z drugimi ludźmi, czy wzajem-
nej z nimi zależności i manifestacje tego poczucia w postawach, zachowaniach, działa-
niach czy to indywidualnych, czy zbiorowych” [Turowski 2001, s. 92]. 

Z kolei więzi obiektywne tworzą się przede wszystkim przez wzgląd na materialny 
wpływ i oddziaływanie danych podmiotów na inne lub też poprzez odmienne znaczące 
sprawy różnych osób. Ważne jest też to skąd pochodzą poszczególni ludzie, ich różność 
kulturowa czy więź biologiczna [Ziembiński 1993, s. 33]. Natomiast więzi subiektywne 
opierają się na współzależnościach i ich odczuwaniu. Chodzi tu o wspólne wartości, toż-
samość kulturową, wspólne dążenie do jakiegoś celu. Nie zawsze jednak jest to zależne 
od zachodzenia tego typu współzależności [Ziembiński 1993, s. 33]. „W aspekcie subiek-
tywnym więź społeczna to pewien stan psychiczny jednostek, wyrażający się w poczu-
ciu łączności i solidarności z grupą” [Białyszewski, Dobieszewski, Janicki 2003, s. 86]. J. 
Szczepański uznawał, że postawy subiektywne należy rozumieć nieco szerzej: „subiek-
tywne postawy, nastawienia, dążenia, słowem – różne elementy świadomości społecz-
nej, są bardzo ważne, ale nie jedyne i  niewystarczające. Jednostka zbuntowana prze-
ciw grupie, nie wykazująca żadnej z tych postaw i tendencji, o których była mowa, jest 
niemniej dalej członkiem tej grupy i grupa ma możność zmuszenia jej do respektowa-
nia norm zachowania obowiązujących w grupie, utrzymania jej w swoim składzie i bunt 
indywidualny, wyzbycie się subiektywnego poczucia łączności i identyfikacji, wcale nie 
oznacza, że więź została zerwana” [Szczepański 1972, s. 160]. 

W  nawiązaniu do tej definicji można stwierdzić, że w  działaniach profilaktycznych 
więź jest istotnym elementem, który należy ująć w tych oddziaływaniach. Wykorzysta-
nie jej siły w przynależności do ważnych grup pozwolić może na zintegrowanie części 
tych działań w wybranych programach. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, moż-
na przyjąć, że więź społeczna może być jednym z istotnych elementów w kształtowaniu 
bezpieczeństwa z wykorzystaniem profilaktyki w lokalnej społeczności. 

Mówiąc o bezpieczeństwie w lokalnej społeczności, należy również zwrócić uwagę 
na jego podmioty środowiskowe, kreatorów i odbiorców, zorientowanie aksjologiczne, 
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formy i główne kierunki działania skierowane na zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa 
i innych potrzeb społeczności lokalnej oraz przezwyciężenie sytuacji trudnych, proble-
mowych, szkodliwych dla ludzi i ich dobra wspólnego, a także niezbędne warunki opty-
malizacji tej działalności [Lalak, Pilch 1999, s. 31]. W pracy u podstaw na rzecz społeczno-
ści lokalnej można napotykać ograniczenia, takie jak brak wiary w sens działalności spo-
łecznej, niekompetencja, brak współdziałania i pełnej koordynacji działań instytucji i or-
ganizacji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku społecznego [Fijał-
kowski 1998, ss. 382–383]. 

Niemniej czynnikami wspierającymi mogą być zarówno podstawy formalno- insty-
tucjonalne przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa, jak i zdolność do kooperacji i współ-
działania między odpowiedzialnymi za nie podmiotami z  lokalną społecznością. Pro-
aktywne działanie wzmacniają współpracę tych podmiotów, co skutkuje też sukcesami 
w realizacji profilaktyki.

Według A. Etzioniego państwo powinno bezpośrednio służyć społeczeństwu, a ład 
i  porządek społeczny powinien się opierać na równowadze między podporządkowa-
niem się a autonomią, tym co indywidualne a tym, co wspólne. Etzioni traktował orga-
nizację jako duży złożony, wielopłaszczyznowy agregat społeczny. Według jego założeń 
w systemach organizacyjnych funkcjonują grupy mające zarazem cele zbieżne, sprzy-
jające współpracy i  rozbieżne, skutkujące rywalizacją. W  działaniach profilaktycznych 
w lokalnych społecznościach celem głównym dla ich koordynatorów powinno więc stać 
się dobro wspólne, a współdziałanie powinno się opierać się nie tylko na wymianie, ale 
i racjonalnych wyborach korzystnych dla wszystkich uczestniczących w niej podmiotów. 
Niebezpodstawnie więc Etzioni wskazuje na potrzebę odpowiedzialnego zajmowania 
się społeczeństwem oraz zasadę demokratycznego reagowania, przejście od indywidu-
alizmu ku kooperacji rozumianej jako dążenie do budowy dobra wspólnego niezbęd-
nego w społeczeństwie ryzyka. Filarami ma być rodzina i lokalny świat, a społeczne za-
dania powinni podejmować i rozwiązywać ci, którzy najlepiej potrafią to zrobić [Etzio-
ni 1994]. Ponadto A. Etzioni stwierdza, że w ogólnej idei komunitarianizmu „podwaliny 
stwarzające warunki bezpieczeństwa oraz poczucie bezpieczeństwa wszystkich partne-
rów są najbardziej obiecujące” [Etzioni 2007]. 

Biorąc pod uwagę te rozważania, można stwierdzić, że przedsięwzięcia podejmo-
wane na rzecz profilaktyki przez samorządy terytorialne w ramach realizacji ich funkcji 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizowane są w różnych formach i przez róż-
ne podmioty. Każdy z nich prowadzi programy ważne do osiągnięcia celów istotnych dla 
lokalnej społeczności, w tym podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa i wiedzy 
o zagrożeniach, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
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Bariery i czynniki sprzyjające w profilaktyce

Barierami w  realizacji profilaktyki mogą być nieprofesjonalne sposoby przekazywania 
wiedzy w  programach. Dotyczy to zwłaszcza programów niewielkich, prowadzonych 
bez wstępnych chociażby diagnoz grup, do których są kierowane. Niemniej należy za-
znaczyć, że poziom tych programów jest coraz lepszy, chociaż nie zawsze zawierają one 
ewaluację. Barierą jest również brak koordynacji w ich prowadzeniu, zwłaszcza gdy doty-
czą podobnych zagrożeń w lokalnej społeczności lub są kierowane do tych samych grup, 
ale przez różne podmioty realizujące zadania z zakresu np. zapobiegania przestępczości. 
Barierą może okazać się w tym wypadku brak profesjonalizmu w przygotowaniu progra-
mów lub ich prowadzeniu, a także niepotrzebne kumulowanie środków na nie przezna-
czonych. Dlatego ważne jest, aby profilaktyka, zwłaszcza na poziomie lokalnej społecz-
ności, była dobrze przygotowana, skoordynowana w przekazie potrzebnej wiedzy. Waż-
ne w tym przypadku jest tworzenie lokalnych (przynajmniej na poziomie gminy) baz pro-
wadzonych czy projektowanych programów profilaktycznych. Dałoby to możliwość ra-
cjonalnego wykorzystania zarówno środków finansowych, jak i wiedzy i czasu profesjo-
nalistów. 

Czynniki sprzyjające realizacji profilaktyki to możliwość budowania takiej wiedzy 
jednostek i grup poddawanych oddziaływaniom profilaktycznym, która pozwoli na sza-
cowanie ryzyka zachowań oraz zagrożeń. To również identyfikowanie i diagnozowanie 
zagrożeń z jednoczesnym budowaniem przestrzeni edukacyjnej, w której można prze-
kazywać wiedzę i kompetencje dotyczące radzenia sobie w sytuacji ryzykowanych za-
chowań czy pojawiających się zagrożeń. Pośrednio łączy się też z edukacją o zagroże-
niach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Czynnikiem sprzyjającym w budowaniu wiedzy o zagrożeniach są treści propono-
wane w programach profilaktycznych, zwłaszcza tych, których celem jest niesienie wia-
rygodnej informacji o nich. Programy profilaktyczne są też ważnym uzupełnieniem tej 
wiedzy, która pozwala na modyfikację własnych strategii w radzeniu sobie z zagroże-
niami. 

Dają również możliwość wyobrażenia sobie korzyści wynikających ze zmian stylu ży-
cia w odniesieniu do własnego zdrowia. Ponadto zawierają elementy edukacji korzysta-
nia z mediów i sposobów przekazywania przez nie informacji oraz wywierania wpływu, 
co jest ważnym czynnikiem wspierającym wiedzę osobistą i wiedzę cichą. 

W działaniach profilaktycznych więź w lokalnej społeczności również może być potraktowa-
na jako czynnik sprzyjający. Wykorzystanie jej siły może pozwolić na zintegrowanie części tych 
działań w wybranych programach. Może stać się wówczas także czynnikiem wspierającym w dą-
żeniu do uzupełnienia wiedzy i poprawy poczucia bezpieczeństwa. Ponadto założyć można, że 
wszystkie te programy przygotowane są profesjonalnie i prowadzone przez specjalistów. 
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Na poziomie lokalnej społeczności identyfikacja barier i  czynników sprzyjających 
w realizacji profilaktyki byłaby z jednej strony działaniem racjonalnym i pozwalającym 
– w ramach wymiany informacji o tych działaniach – na budowanie szerszych koalicji na 
rzecz przeciwdziałania zagrożeniom.

Należy również zaznaczyć, że podmioty zobowiązane do dostarczania tej wiedzy co-
raz bardziej dbają o  jej poziom i  jakość, decydują się również na innowacyjność w  jej 
przekazie. Niemniej w efekcie tych działań dochodzi czasami do powtórzeń wiedzy, te-
matyki programów i prowadzonych w ich ramach warsztatów. Niezbędne tej też podej-
mowanie takich działań, jak monitoring (oprócz obowiązkowej już ewaluacji) prowadzo-
nych programów, tworzenie ich baz na poziomie państwa, regionu czy samorządu tery-
torialnego, chociażby w celu ekonomizacji tych przedsięwzięć. We współtworzeniu suk-
cesu w profilaktyce ważna jest umiejętność nawiązywania relacji z innymi organizacja-
mi, zwłaszcza jeśli dotyczy ona opisywanych działań profilaktycznych. W ciągłej wymia-
nie na rynku profilaktycznym można szybciej dostosować się do zmian i satysfakcjonują-
co funkcjonować, nawet we wzajemnej zależności i w burzliwym otoczeniu. 

Realizacja profilaktyki przez samorządy terytorialne w lokalnej społeczności łączy się 
również z wyzwaniami takimi jak zaprojektowanie i realizacja spójnej strategii profilak-
tycznej oraz realizacja wyznaczonych przez nią głównych i  szczegółowych celów. Do 
wyzwań należy również współdziałanie i koordynacja tych działań przez uczestniczące 
w niej podmioty. Barierami mogą być różne, a czasami nawet odmienne racjonalności 
i interesy realizujących te strategie podmiotów. W ich zakres wchodzą również zależno-
ści kompetencyjne dotyczące realizacji strategii, ale także posiadane środki, w tym fun-
dusze i potencjał oraz potrzeba dzielenia się nimi. 

Podsumowanie

W podsumowaniu można stwierdzić, że zarówno G. Homans, jak i P. Blau wiążą ludzkie 
działanie z potrzebą uzyskania nagrody materialnej i niematerialnej, które są przez jed-
nostki oczekiwane i pożądane. Jedną z takich nagród jest szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo zapewniane między innymi przez szereg działań o charakterze profilaktycznym za-
wierających również informacje o zagrożeniach i strategiach radzenia sobie z nimi. 

W analizie działania profilaktycznego realizowanego przez instytucje oraz jednost-
ki obydwa podejścia mogą być przydatne, zarówno teoria wymiany, wskazująca w jaki 
sposób organizacje mogą funkcjonować na rynku profilaktyki oraz jakie zasoby mate-
rialne i niematerialne można na nim zaoferować i jakie są ponoszone koszty związane 
z jej funkcjonowaniem. 
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Racjonalność działania może też w efekcie pozwolić na właściwe rozłożenie zarówno 
kosztów ekonomicznego funkcjonowania takiego systemu, jak i potencjału jednostek 
zaangażowanych w działania profilaktyczne. 

W artykule podjęto rozważania dotyczące realizacji profilaktyki w lokalnych społecz-
nościach oraz próby analizy tych działań z perspektywy teorii wymiany i teorii racjonal-
nego wyboru. Stwierdzono, że realizacja zadań z zakresu profilaktyki powinna zajmo-
wać ważne miejsce w systemie bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach, opierać 
się na zasadach racjonalności i wymiany korzystnej dla wszystkich uczestników takiej 
interakcji. Nie bez znaczenia pozostaje też sam proces współdziałania i koordynowania 
profilaktyki przez samorząd terytorialny, w tym tworzenie na jego poziomie bazy da-
nych o programach, ich zawartości i realizacji.

Podsumowując, realizację profilaktyki można umieścić na poziomie współdziałania 
w  administracji w  zakresie wykonywania zadań z  zakresu bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego, na poziomie organów administracji samorządowej, ale często również we 
współdziałaniu z  podmiotami prywatnymi, organizacjami i  instytucjami społecznymi 
oraz przy współudziale obywateli [Pieprzny 2003, s. 488]. To współdziałanie na poziomie 
samorządu powinno prowadzić do racjonalnego wykorzystania zarówno środków prze-
znaczonych na profilaktykę, jak i wiedzy i potencjału jej realizatorów.
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Wstęp 

W  Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej czytamy: „Edukacja 
dla bezpieczeństwa obejmuje działalność służącą zdobywaniu przez obywateli wiedzy 
i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Realizowana jest przez szkolnictwo powszech-
ne i wyższe, centralne i lokalne instytucje państwowe oraz stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe. Priorytetowe znaczenie ma podnoszenie świadomości społecznej w kwe-
stii rozumienia zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz kształtowanie kompetencji pozwalają-
cych w sposób celowy i racjonalny reagować na nie. Istotne jest także zwiększanie efek-
tywności działania administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa poprzez usta-
wiczne podnoszenie kwalifikacji  i zdolności do skutecznego reagowania na zagrożenia. 
[…]

Instytucje edukacji dla bezpieczeństwa. Działania na rzecz podnoszenia kompe-
tencji w obszarze bezpieczeństwa wymagają intensyfikacji i lepszego skoordynowania. 
Większy nacisk należy położyć na jakość kształcenia w obszarach istotnych dla bezpie-
czeństwa państwa i obywateli w powszechnym systemie edukacji i w szkolnictwie wyż-
szym, a także na doskonalenie zawodowe żołnierzy, funkcjonariuszy, personelu cywil-
nego wojska i służb, pracowników administracji publicznej oraz nauczycieli przedmio-
tu edukacja dla bezpieczeństwa. Wymagać to będzie uporządkowania kwestii kształce-
nia na poziomie wyższym prowadzonego w szczególności przez uczelnie nadzorowane 
przez ministra obrony narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mię-
dzy innymi poprzez tworzenie spójnych programów nauczania na potrzeby zintegro-
wanego bezpieczeństwa narodowego oraz reformę szkolnictwa wojskowego”  [Strate-
gia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, ss. 39, 52–53].

Celem artykułu jest wskazanie – na bazie analizy literatury i badań naukowych –kie-
runków działań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa lokalnego, którymi 
są programy prewencyjne, oraz przedstawienie modelu strategii prewencyjno-profilak-
tycznej, stanowiącego podstawę do opracowania programów edukacyjnych. 

Programy prewencyjne

Głównym zadaniem programów prewencyjnych jest utrudnienie lub uniemożliwie-
nie popełniania czynów przestępczych. Z  pojęciem prewencji wiąże się również poję-
cie profilaktyki zagrożeń, czyli działalności ukierunkowanej na zapobieganie przestęp-
czości. Zdaniem J. Czapskiej zapobieganie przestępczości ma charakter kompleksowych 
działań, operujących środkami zmierzającymi do zmniejszenia rozmiaru i ciężaru prze-
stępczości poprzez intencjonalne oddziaływanie na okoliczności sprzyjające popełnie-
niu przestępstw, potencjalne ofiary, potencjalnych sprawców lub wszystkich obywate-
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li [Czapska 1997, s. 23].  B. Hołyst twierdzi, że pod pojęciem zapobiegania przestępczo-
ści rozumie się różnorodne środki mogące wpływać, choćby tylko ubocznie i pośrednio, 
na usuwanie przyczyn i warunków popełnienia przestępstw, a także na usuwanie innych 
objawów patologii społecznych. Do środków tych zalicza się m.in. przedsięwzięcia eko-
nomiczne, rozwój oświaty, wychowanie społeczne itp. [Hołyst 2004, s. 1146]. W kontek-
ście przytoczonych definicji uprawnione staje się synonimiczne traktowanie pojęć pre-
wencji i profilaktyki. 

Jednym z  proponowanych przez ekspertów (specjalistów z  zakresu bezpieczeń-
stwa) kierunków poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli polskich (wyniki w Tabeli 1) 
jest opracowanie i wdrożenie programów prewencyjnych będących elementami strate-
gii bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa antyterrory-
stycznego.

Tabela 1. Kierunki poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli polskich w kontekście 
zagrożeń wynikających z terroryzmu islamistycznego

Kierunki poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli polskich

L.p. Propozycje
Odpowiedzi

TAK NIE

1. Opracowanie i wdrożenie programów/strategii pre-
wencyjnych 16 2

2. Zwiększenie liczby funkcjonariuszy służb munduro-
wych i pracowników ochrony 5 13

3.
Doskonalenie współpracy organów i formacji rządo-
wych, samorządowych i komercyjnych, powołanych do 
zapewnienia bezpieczeństwa na danym obszarze

17 1

4. Opracowanie prognoz rozwoju zagrożeń i ich wpływu 
na bezpieczeństwo społeczności lokalnej 15 3

5.
Edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie 
różnic kulturowych pomiędzy światem islamu a szero-
ko pojmowaną cywilizacją zachodnią

16 2

6.
Poszukiwanie pokojowego dialogu między dwiema 
zwaśnionymi kulturami, zwłaszcza na poziomie dyskur-
su politycznego i społecznego

16 2

Źródło:  Niedźwiecki 2017, s. 262 (opracowanie na podstawie kwestionariusza wywiadu eksperckiego). 
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Spośród osiemnastu ekspertów szesnastu wskazało na konieczność wdrażania dzia-
łań o  charakterze prewencyjnym, co stanowi 88,9% ogółu badanych. Jednocześnie 
większość z nich opowiedziała się za potrzebą stworzenia programów edukacyjnych, in-
formacyjnych i interwencyjnych, co przedstawia Rysunek 1. 

Rysunek 1. Który z  możliwych programów prewencyjnych (w  ramach strategii pre-
wencyjnej) może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w związku z za-
grożeniem?

Źródło: Niedźwiecki 2017, s. 272 (opracowanie na podstawie kwestionariusza wywiadu eksperckiego).

Cel pierwszego z  nich (program edukacyjny) polega na kształtowaniu postaw 
sprzyjających rozwijaniu prostych umiejętności życiowych, ukierunkowanych na roz-
wiązywanie problemów, podejmowanie właściwych decyzji oraz rozpoznawanie  
i  zapobieganie zagrożeniom, a w kontekście omawianej problematyki uświadamianie 
społeczeństwa w zakresie różnic kulturowych pomiędzy światem islamu a szeroko poj-
mowaną cywilizacją zachodnią, szczególnie w dobie narastania ruchów o charakterze 
fundamentalistycznym, mogących być bazą dla działań terrorystycznych. Płaszczyzną, 
na jakiej można budować tego rodzaju wiedzę i umiejętności, może być edukacja anty-
terrorystyczna. Jej istotą jest kształtowanie umiejętności praktycznych, takich jak roz-
poznawanie, unikanie lub niedopuszczanie do zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 
Odnosi się to zatem do kształtowania pewnej stałej dyspozycji osobowościowej doty-
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czącej głównie świadomości zagrożeń oraz poglądów i postaw wobec terroryzmu, a tak-
że racjonalności w ocenie zjawisk, pozwalającej na reagowanie adekwatne do rzeczywi-
stych zagrożeń. Jednostka odpowiednio przygotowana, zabezpieczona fachową wie-
dzą z zakresu wychowania antyterrorystycznego będzie świadoma możliwości wystą-
pienia zagrożenia terrorystycznego. Świadomość ta zdeterminuje właściwe rozpoznanie 
i gotowość do racjonalnego działania. Celem nadrzędnym edukacji antyterrorystycznej 
jest zatem uczynienie ze społeczeństwa partnera w wykrywaniu zagrożenia. Przy czym 
trzeba podkreślić, że niebywale ważnym zadaniem jest także kształtowanie umiejętno-
ści rozpoznawania i unikania zagrożeń. Za J. Tomiło można zatem stwierdzić, że „eduka-
cja antyterrorystyczna jest pewną koncepcją teoretyczną, a zarazem praktyką społecz-
ną, której celem jest przede wszystkim wychowanie, ale także kształcenie dzieci, mło-
dzieży i dorosłych poprzez dostarczanie wiedzy, kształtowanie świadomości zagrożeń, 
zachowań i  postaw wobec zjawiska terroryzmu” [Tomiłło 2013, s. 108]. Właśnie dlate-
go istotne jest, żeby programy edukacji antyterrorystycznej kierować zarówno do osób 
młodych, uczących się, jak i pracowników organizacji o podwyższonym poziomie zagro-
żenia, ale także do całego społeczeństwa, chociażby na poziomie medialnym. Istnieje 
uzasadniona konieczność budowy strategii edukacyjnej skierowanej do osób w różnym 
wieku, edukacji o charakterze ustawicznym.

Natomiast do zadań programu informacyjnego należy dostarczenie aktualnych in-
formacji, które umożliwią społeczeństwu podjęcie właściwych decyzji poprzez  identy-
fikację problemów i zagrożeń płynących ze strony radykalistów bądź potencjalnych za-
machowców oraz zapewnią wsparcie w krytycznych okresach. Właściwe informacje po-
zwolą także na przełamanie negatywnych stereotypów, na przykład w przypadku relacji 
z mniejszościami muzułmańskimi w Polsce oraz odróżnienie rzeczywistego zagrożenia 
od wyimaginowanego. Rzetelne informacje, bez kreowania sztucznych sensacji, bez epa-
towania przemocą i nie opierające się na uogólnieniach, są w stanie ukształtować świa-
dome społeczeństwo. Działania informacyjne powinny także propagować, a  przez to  
i rozwijać działania obywatelskie, co w dużym stopniu może być wykorzystane przez od-
powiednie służby i instytucje bezpieczeństwa, a co za tym idzie zmniejszyć zagrożenie. 
Także szeroka współpraca i działania służb antyterrorystycznych na poziomie krajowym 
i międzynarodowym powinny być w głównej mierze oparte na sprawnym i efektywnym 
systemie odpowiedzialnym za przepływ informacji o potencjalnych terrorystach czy ra-
dykalizujących się grupach, ich zasobach i strategiach działania.

Celem nadrzędnym programu interwencyjnego jest pomaganie człowiekowi 
w identyfikowaniu zagrożeń związanych z terroryzmem islamistycznym, poszukiwanie 
możliwych rozwiązań w krytycznych momentach oraz wdrażanie skutecznych mecha-
nizmów zapobiegających rozwojowi sytuacji kryzysowych bądź realizowanych w sytu-
acji zagrożenia. Proces opracowywania programów prewencyjnych uzależniony jest od 
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wielu czynników. Uwidaczniają się one podczas próby udzielenia odpowiedzi na nastę-
pujące pytania: 

1.  Do kogo ma być skierowany program prewencyjny? 
2.  Kto powinien inicjować programy prewencyjne? 
3.  Jakie zagrożenia stwarzają potrzebę wdrażania programów prewencyjnych? 
4.  Jakie efekty ma przynieść program prewencyjny?
Inicjowanie programów prewencyjnych, mających za zadanie przygotowanie społe-

czeństwa do rozpoznawania zagrożeń, należy do obowiązków wielu instytucji. Edukacja 
na rzecz bezpieczeństwa, profesjonalne informowanie oraz odpowiednie mechanizmy 
interwencyjne mieszczą się w kompetencjach organów i  formacji funkcjonujących za-
równo w ramach struktur rządowych, samorządowych, jak i prywatnych. Potrzebę opra-
cowania i wdrożenia programów edukacyjnych, informacyjnych oraz interwencyjnych 
podkreśla zdecydowana większość ekspertów biorących udział w badaniach. 

Zdaniem ekspertów zagrożenie terrorystyczne i  radykalizacja ruchów fundamen-
talistycznych (między innymi w Europie Zachodniej) mogą wpłynąć przede wszystkim 
na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli, na co wskazuje 88,9% ekspertów, 
oraz intensyfikację wewnętrznych ruchów ksenofobicznych czy rasistowskich (89% eks-
pertów podkreśla, iż obecnie w Polsce bardzo wyraźnie wykazywane są takie tendencje), 
które z kolei mogą wywołać reakcje odwetowe grup atakowanych, co w konsekwencji do-
prowadzi do pogorszenia się stanu bezpieczeństwa narodowego. Zatem przyszłość oraz 
możliwości rozwoju polskiego społeczeństwa uzależnione są bezpośrednio od skutecz-
ności działań zmierzających do zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
w kraju. Nie chodzi tu tylko o utrzymanie obecnego stanu bezpieczeństwa, lecz przede 
wszystkim o opracowanie algorytmów postępowania na wypadek zobiektywizowania 
się potencjalnych zagrożeń, szczególnie w kontekście terroryzmu. Tym bardziej, że niemal 
połowa ekspertów uczestniczących w badaniu ocenia, iż zagrożenie terroryzmem o pod-
łożu islamskim jest prawdopodobne (38,9% ekspertów), a nawet bardzo możliwe (11,1% 
ekspertów). Analiza aktualnych i potencjalnych zagrożeń uzasadnia potrzebę tworzenia  
i realizacji programów: edukacyjnego,  informacyjnego i interwencyjnego na rzecz bez-
pieczeństwa obywateli (Rysunek 2).
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Rysunek 2.  Programy na rzecz bezpieczeństwa narodowego obywateli 

 

Źródło: Kopczewski, opracowanie własne.

Polska jest państwem bezpiecznym, jednak jak podkreśla K. Liedel, wraz z nowymi fala-
mi uchodźców oraz rozwojem taktyki zagrożenie terrorystyczne będzie wzrastać. Swego 
rodzaju „brak czujności” oraz stosowanie „mechanizmu wyparcia” w społeczeństwie pol-
skim może zwiększać wrażliwość na wszelkiego rodzaju zagrożenia terrorystyczne, które 
współcześnie  są   już   „zjawiskami naturalnymi”. Ich urzeczywistnienie się oddziaływać może  
na różne sfery życia, począwszy od spadku poczucia bezpieczeństwa. W takiej sytuacji  
z  terroryzmem „musimy nauczyć się żyć” [http://www.wsensie.pl/polska/11698-dr-
krzysztof-liedel-dla-wsensie-pl]. Tego rodzaju zagrożenia powinny zatem stanowić prio-
rytet w działaniach prewencyjnych wszystkich formacji i organów, których głównym za-
daniem jest ochrona społeczeństwa.

Z punktu widzenia teorii i praktyki bezpieczeństwa zagrożenia, niezależnie od ich 
statusu ontologicznego (potencjalne/realne), powinny być przedmiotem wzmożonej 
troski i refleksji naukowej. Dlatego też prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń ter-
rorystycznych, także uwarunkowanych religijnie, stało się tematem wymagającym opi-
nii eksperckiej. 
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Programy: edukacyjny, informacyjny oraz interwencyjny mogą wpływać na kształ-
towanie postaw sprzyjających minimalizacji skutków zagrożeń. Zawierać muszą jed-
nak ściśle sprecyzowane cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Głównym celem tych pro-
gramów w ramach strategii prewencyjnej powinno być dostarczenie wiedzy i umiejęt-
ności pozwalających na radzenie sobie ze stresem, z poczuciem zagrożenia, niwelowa-
nie postaw ksenofobicznych i chęci działań odwetowych na niewinnych jednostkach, 
wywołanych nieoczekiwaną, trudną (często kryzysową) sytuacją, a także zapobieganie 
obiektywnym zagrożeniom, zwłaszcza o podłożu terrorystycznym. Właściwe wydaje się 
również stworzenie „banku dobrych rozwiązań”, który pozwoli beneficjentom strate-
gii na zastosowanie adekwatnych do zagrożeń algorytmów postępowania. Efekty final-
ne wdrażanych strategii powinny wpłynąć nie tylko na subiektywne poczucie bezpie-
czeństwa, lecz również na praktyczne umiejętności przewidywania, zapobiegania oraz 
neutralizowania realnych zagrożeń, wynikających z działań grup radykalnych i ekstremi-
stycznych, prowadzących również do zamachów terrorystycznych.

Programy prewencyjne mogą zatem w tym ujęciu obejmować takie zakresy proble-
mowe, jak: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja antyterrorystyczna, edukacja i infor-
macja z zakresu różnic kulturowych i religijnych, metody komunikowania o zagrożeniach 
realnych i potencjalnych oraz przygotowanie obywateli do ekstremalnych zjawisk, tak-
że w zakresie umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach. Tym samym w do-
bie współczesnych zagrożeń programy prewencyjne i ich realizacja stanowią podstawo-
wy kierunek działań edukacyjnych oraz rozwiązań normatywno-prawnych, w zakresie: 

 · potrzeby opracowania strategii dotyczącej edukacji dla bezpieczeństwa,
 · kierunków doskonalenia struktur i zadań sytemu bezpieczeństwa narodowego,
 · możliwości utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem 

w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Tworzenie strategii prewencji

Do podstawowych etapów towarzyszących tworzeniu strategii z  zakresu profilaktyki                   
i  prewencji (edukacja, informacja i  interwencja) zagrożeń o  podłożu terrorystycznym 
można zaliczyć (Rysunek 3):

 · analizę stanu faktycznego zagrożeń w danym środowisku,
 · określenie celów głównych programów i celów pośrednich,
 · wskazanie adresatów programów,
 · wskazanie osób i instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie progra-

mów,
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 · określenie szczegółowych przedsięwzięć i czasu ich realizacji, wskazanie podmiotów 
 · odpowiedzialnych za wdrażanie programów oraz sposobu komunikowania się z gru-

pą docelową,
 · wskazanie na źródła finansowania działań strategicznych/programowych,
 · zaprezentowanie założeń programowych i wdrożenie programów,
 · monitoring, ocenę i ewaluację strategii prewencyjnej i jej programów [Głowacki, Ło-

jek, Tyburska 2009, s. 106].
Podstawą planowania strategii prewencyjnej i jej programów (Rysunek 3) jest więc 

przygotowanie teoretyczne i praktyczne społeczeństwa do sytuacji kryzysowych, gro-
madzenie i  analiza informacji o  zagrożeniach, przyczynach ich występowania, przy-
szłych konsekwencjach oraz zaszczepienie umiejętności reagowania na zaistniałe i po-
tencjalne zagrożenia. Dane te pozwalają również na monitorowanie realizacji progra-
mów oraz ocenę ich skuteczności. Ponadto zgromadzone i analizowane dane o zagroże-
niach mogą być wizualizowane, co przyczyni się do popularyzacji i uzasadnienia potrze-
by wdrażania tego rodzaju programów. Należy przy tym pamiętać, że wdrażanie zmian 
wymaga wyjaśnienia potrzeb ich wprowadzania oraz zaangażowania wszystkich zainte-
resowanych podmiotów. Współuczestnictwo w procesie decyzyjnym powoduje utożsa-
mienie się z wdrażaną zmianą i traktowanie jej jako własnej i korzystnej.
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Rysunek 3. Etapy towarzyszące tworzeniu strategii z zakresu profilaktyki i prewencji 
zagrożeń o charakterze terrorystycznym 

 

Źródło: S. Niedźwiecki 2017, s. 291 (opracowanie, na podstawie kwestionariusza wywiadu eksperckiego). 

W odniesieniu do społeczeństwa polskiego projektowanie programów: edukacyjne-
go, informacyjnego i interwencyjnego może przyjąć postać zaprezentowaną na Rysun-
ku 4. 
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Rysunek 4. Ogólny algorytm programów edukacyjnych, informacyjnych oraz inter-
wencyjnych w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego

Źródło: Niedźwiecki 2017, s. 292 (opracowanie na podstawie kwestionariusza wywiadu eksperckiego) 

Podstawą i  początkiem całego procesu planowania programu jest powołanie ze-
społu projektowego. Zdaniem T. Serafina praca zespołu projektowego nie ogra-
nicza się tylko do opracowania programu, ale najczęściej zespół ten lub o  zbliżo-
nym składzie będzie realizował w  przyszłości dany program, będzie koordyno-
wał działania zaangażowanych podmiotów, prowadził ewaluację i  modyfikował po-
dejmowane czynności [Serafin, Parszowski 2011, s. 306]. Na czele zespołu projek-
towego powinien znaleźć się kierownik projektu programu edukacyjnego. Nie bez 
znaczenia jest również poziom wiedzy merytorycznej z  zakresu bezpieczeństwa  
i problematyki muzułmańskiej członków zespołu projektowego, a zwłaszcza kierowni-
ka, oraz jego umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi. 
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Wyjściowym zadaniem zespołu projektowego powinno być rozpoznanie środowi-
ska bezpieczeństwa. Diagnoza ta może zostać przeprowadzona na podstawie danych 
przekazywanych przez lokalne organy bezpieczeństwa (m.in. policję, straż pożarną). 
Przy określeniu stanu bezpieczeństwa należy brać pod uwagę zarówno obiektywne 
dane statystyczne, jak również poczucie bezpieczeństwa mieszkańców określonych re-
gionów. Należy także poznać opinie ludzi na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych 
oraz ocenę działania głównych formacji bezpieczeństwa. Dopiero zestawienie obiek-
tywnych danych z subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa ludzi stanowić może bazę 
do tworzenia spójnych i adekwatnych do zagrożeń programów edukacji na rzecz bez-
pieczeństwa.

Rozpoznanie i analiza zagrożeń bezpieczeństwa antyterrorystycznego stanowić po-
winna podstawę do określenia interesów strategicznych, celów przyjętych do realiza-
cji oraz płaszczyzn działania. W świetle opinii ekspertów można wyciągnąć wniosek, że 
żywotne interesy narodowe wiążą się bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa 
państwa, czyli zminimalizowaniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Zatem ce-
lem głównym programu edukacyjnego i informacyjnego powinno stać się kształtowa-
nie postaw i umiejętności personalnych sprzyjających rozpoznaniu zagrożeń wynikają-
cych z działalności terrorystycznej oraz zapobieganie i  likwidowanie ich negatywnych 
skutków. Cel ten realizowany może być w ramach wyznaczonych przez zespół projek-
towy płaszczyzn działania. Eksperci biorący udział w badaniach wskazali, że najważniej-
szymi kierunkami, które należy obrać dla doskonalenia obecnego stanu bezpieczeństwa 
narodowego, są: edukacja na rzecz bezpieczeństwa i uświadamianie społeczne, poszu-
kiwanie metod pokojowego dialogu, opracowanie strategii, wdrożenie programów pre-
wencyjnych, doskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi organami państwo-
wymi, samorządowymi i  komercyjnymi oraz opracowanie prognoz rozwoju zagrożeń 
społeczności lokalnych (Rysunek 4). Kategorie te mogą wyznaczać ogólne płaszczyzny 
dla podejmowanych działań prewencyjnych, w tym również programów edukacyjnych 
skierowanych do obywateli. 

Kolejnym zadaniem zespołu projektującego program edukacyjny jest określenie 
optymalnych metod koniecznych do osiągnięcia założonych celów oraz mechanizmów 
finansowania programu. Szkolenia z  zakresu bezpieczeństwa powinny wynikać z  po-
trzeb społecznych i  aktywności środowisk lokalnych odpowiedzialnych za teren, któ-
rego ta potrzeba bezpośrednio dotyczy. Tym samym metody realizacji celów progra-
mowych powinny być dopasowane do potrzeb społecznych oraz możliwości podmio-
tów, którym powierzono realizację programów prewencyjnych. W literaturze przedmio-
tu znaleźć można wiele różnych zasad organizacji i przeprowadzania działań prewencyj-
nych. W zasobach internetowych znajduje się również wiele sprawdzonych metod edu-
kowania i informowania społeczeństwa o problemach związanych z bezpieczeństwem 
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lokalnym. Do najczęściej pojawiających się zaliczyć można: szkolenie, instruktaż, poga-
dankę, symulację, wykład interaktywny, ćwiczenia. Metody te powinny zostać dostoso-
wane do założonych celów i ukierunkowane na rozpoznanie niebezpieczeństw, zapo-
bieganie ich konsekwencjom oraz właściwe reagowanie na zagrożenia.

Zgodnie z przedstawionym powyżej algorytmem postępowania w sprawach zwią-
zanych z programami prewencyjnymi na rzecz bezpieczeństwa zespół projektujący po-
winien wskazać również źródła pozyskiwania środków finansowych (Rysunek 5) na re-
alizację określonego programu. Dobrze przygotowany program powinien mieć skalku-
lowane koszty poszczególnych przedsięwzięć, które łącznie określają koszt całkowity 
realizacji programu. Brak środków staje się najczęstszą przyczyną utrudniającą, a  nie-
jednokrotnie nawet uniemożliwiającą osiągnięcie założonych celów [Serafin, Parszow-
ski 2011, s. 314]. W przypadku realizacji programu przez gminę działania profilaktyczne 
powinny być finansowane z jej budżetu. Właściwym podejściem wydaje się również za-
angażowanie w proces edukacji na rzecz bezpieczeństwa obywateli funduszy pocho-
dzących z komercyjnej działalność. Innymi źródłami finansowania programu mogą być 
również fundusze firm ubezpieczeniowych przeznaczone na prewencję. Środki finanso-
we mogą być również pozyskiwane z programów operacyjnych Unii Europejskiej, a tak-
że od podmiotów gospodarczych, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jed-
nostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, mogą również współfinansować działa-
nia profilaktyczne podejmowane przez policję. 
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Rysunek 5. Źródła finansowania programów prewencyjnych

Źródło: S. Niedźwiecki 2017, s. 292 (opracowanie na podstawie kwestionariusza wywiadu eksperckiego). 

Ostatnim elementem procesu tworzenia programu profilaktycznego jest nawiąza-
nie przez zespół projektowy współpracy międzyinstytucjonalnej. Choć jest to końco-
wy etap planowania, może on znacząco wpłynąć na fazy, które go poprzedzają. Opinie 
i wskazówki osób współpracujących stanowić mogą źródło modyfikacji programu jesz-
cze przed jego zakończeniem. Współdziałanie międzyinstytucjonalne powinno opierać 
się na kilku zasadach (Rysunek 6).
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Rysunek 6. Zasady współpracy międzyinstytucjonalnej w  zakresie programów pre-
wencyjnych 

Źródło: Kopczewski – opracowanie własne, na podstawie Szczęsny, Osińska 1998, s. 20.

Dodatkowo, sprawna realizacja powyższych zasad wymaga opracowania  
i  wdrożenia efektywnych metod i  narzędzi obiegu informacji, nie tylko pomiędzy or-
ganizatorami programu, ale także z  grupą docelową. W  procesie organizacji edukacji  
w  zakresie bezpieczeństwa powinny uczestniczyć środki masowego przekazu oraz 
przedstawiciele społeczności muzułmańskiej występującej na terytorium naszego państwa.  

Zaprezentowany algorytm programu profilaktycznego może stanowić bazę wyjścio-
wą do opracowania szczegółowych planów i procedur dotyczących edukacji na rzecz 
bezpieczeństwa oraz opracowania strategii. 

Proponowany schemat strategii bezpieczeństwa (Rysunek 7) w konsekwencji stano-
wi syntezę poruszanych wcześniej kwestii. Bazą do opracowania struktury strategii były 
teoretyczne analizy literatury przedmiotu. Kluczowe znaczenie odegrały jednak bada-
nia empiryczne, w postaci kwestionariusza wywiadu eksperckiego. Głównymi zadania-
mi wyznaczonymi w nowej strategii powinny stać się: poprawa poczucia bezpieczeń-
stwa obywateli, wzrost skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uak-
tywnienie społeczności lokalnej i wspieranie inicjatyw społecznych, zwiększenie często-
tliwości kontaktów i spotkań edukacyjnych, a przede wszystkim, zrozumienie współza-
leżności występującej pomiędzy zagrożeniami terrorystycznymi a  stabilnością społe-
czeństwa.

Programy  prewencyjne  elementem bezpieczeństwa  na  szczeblu lokalnym
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Rysunek 7. Wybrane elementy strategii bezpieczeństwa, uwzględniające proponowa-
ne programy prewencyjne

Źródło: Niedźwiecki S. 2017, s. 306 (opracowanie, na podstawie kwestionariusza wywiadu eksperckiego) 

Podsumowanie

Z realizowanych programów z zakresu profilaktyki zagrożeń mogą wynikać różne korzy-
ści dla funkcjonowania społeczeństwa. Podstawową jest podniesienie poziomu subiek-
tywnego poczucia bezpieczeństwa osób objętych programem. Przekazane przez eduka-
torów informacje i ukształtowane postawy radzenia sobie z zagrożeniami wpłynąć mogą 
również na obiektywny stan bezpieczeństwa antyterrorystycznego. „Wartością doda-
ną” może być integracja różnych podmiotów współuczestniczących w realizacji progra-
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mu. Jednakże program profilaktyczny to nie tylko twór teoretyczny, ale przede wszyst-
kim rodzaj nowatorskiego podejścia i działania, które realizować ma działania napraw-
cze. Program profilaktyczny może być również elementem tworzenia przejrzystego sys-
temu bezpieczeństwa z wyznaczonymi celami oraz zadaniami dla podsystemów wyko-
nawczych aparatu państwowego i samorządowego.
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Migracje – nieracjonalna obawa czy uzasadnione 
zagrożenie dla społeczności lokalnych?

Migrations – Irrational Fear or Justified Threat for Local 
Communities?

Abstract: Now 76 million migrants live in Europe. Although migrations are not a new phe-

nomenon for Europeans, their growing scale causes the increase in fear among most socie-

ties in our continent. Those fears are also present among the Poles and a growing protest 

particularly against the relocation of refugees leads to the fact that our attitude towards fo-

reigners has been constantly monitored by CBOS.

Migration flows can have a significant impact on a local community both demographically 

and economically, socially or culturally. The objective of this article is to point out important 

threats which according to the author are brought about by external migrations and the as-

sessment of their influence on the safety of local communities.

Key words: safety, migrations, local community, threat to safety

Wstęp

Obecnie w Europie żyje 76 milionów migrantów. Choć migracje nie są dla Europejczy-
ków zjawiskiem nowym, to ich rosnąca skala wywołuje wzrost obaw wśród sporej czę-
ści społeczeństw krajów naszego kontynentu [Poushter 2016]. Obawy te występują rów-
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nież wśród Polaków, a  rosnący sprzeciw zwłaszcza wobec relokacji uchodźców powo-
duje, że kwestia naszego stosunku do cudzoziemców jest ostatnio stale monitorowana 
przez CBOS.

Przepływy migracyjne mogą mieć istotne znaczenie dla wspólnoty lokalnej zarówno 
pod względem demograficznym, jak i gospodarczym, społecznym czy kulturowym. Ce-
lem artykułu jest wskazanie istotnych zdaniem autora zagrożeń, które niosą ze sobą imi-
gracje zewnętrzne oraz ocena ich wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej

Społeczność lokalna, zwana wspólnotą lokalną, to „grupa ludzi zamieszkująca wspólne 
niewielkie terytorium. Każda społeczność lokalna określona może być takimi składnika-
mi, jak: przestrzeń terytorialna, zamieszkała tam ludność, system powiązań i zależności 
ludzi oraz instytucji, społeczne interakcje oraz kulturowe i psychospołeczne więzi łączą-
ce cześć lub całość mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną” [Urban 2012, 
s. 29].

Ta przestrzeń zajmowana przez społeczność lokalną jest przestrzenią konkretną, na-
zwaną i posiadającą własną miejscową tradycję i obyczaje, a sama społeczność ma ce-
chy wspólnoty, w której więzi często mają charakter osobisty. Analizując wpływ migra-
cji na bezpieczeństwo lokalne, należy o tym fakcie pamiętać, zwłaszcza w przypadku za-
mkniętych społeczności małych miast i wsi, które przybyszy traktują z duża rezerwą, po-
strzegając ich jako innych, obcych.

Społeczność lokalna jest jednym z  podmiotów bezpieczeństwa. Jej zadaniem jest 
troska o  przetrwanie, trwanie, rozwój i  doskonalenie. Wspólnota podejmuje starania 
o stosowną liczbę i jakość (poziom edukacji) mieszkańców oraz ich efektywność ekono-
miczną czy wydajność pracy wyrażoną w zasobności lub bogactwie. Wspólnota dąży do 
przestrzegania prawa przez członków wspólnoty lokalnej i wobec nich oraz dba o zakres 
wolności i odpowiedzialności swoich członków (o ich kulturę i moralność, składające się 
na pojęcie kultury lokalnej) [Świniarski 2009, ss. 88–89].

W. Fehler definiuje bezpieczeństwo lokalne jako „[…] pewien stan spokoju i zdolność 
do neutralizowania zagrożeń w geograficznie ograniczonej przestrzeni sąsiedzkiej do-
tyczący przede wszystkim relacji bilateralnych i multilateralnych, podmiotów państwo-
wych nie wywierających bezpośrednio znaczącego wpływu na szerszy terytorialnie 
(subregionalny, regionalny czy globalny) wymiar bezpieczeństwa” [Fehler 2009, s. 23]. 
Bezpieczeństwo lokalne uwarunkowane jest czynnikami geograficznymi, takimi jak kli-
mat, dostęp do określonych zasobów naturalnych, ukształtowanie terenu czy sieć wod-
na i czynnikami ekonomicznymi, związanymi z poziomem lokalnego rozwoju gospodar-
czego, stanem lokalnego budżetu oraz poziomem wsparcia ze strony władz centralnych. 
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Istotne dla bezpieczeństwa lokalnego są uwarunkowania społeczne, a wśród nich sto-
pień identyfikacji ze wspólnotą lokalną, aktywność i zaangażowanie w sprawy wspólno-
ty, poziom lokalnych napięć i konfliktów czy wreszcie zasięg patologii społecznych oraz 
uwarunkowania kulturowe, zwłaszcza tradycje lokalne i ich znaczenie dla lokalnej spo-
łeczności, poziom otwartości członków wspólnoty, ich stosunek do innych kultur czy styl 
życia. Pamiętać należy również o uwarunkowaniach politycznych, czyli zdolności lokal-
nych elit partyjnych do współpracy dla dobra lokalnego czy stosunku centrum do miej-
scowych aspiracji i potrzeb [Fehler 2009, s. 25].           

Migracje i ich skala we współczesnym świecie

Migracje we współczesnym świecie stanowią coraz większe wyzwanie dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego i narodowego. W roku 2015 liczba migrantów na świecie osią-
gnęła 244 miliony, co oznacza wzrost o 71 milionów w porównaniu do roku 2000, a więc 
zwiększenie się skali zjawiska o 41% [UN, International Migration Report 2015]. Warto jed-
nak podkreślić, że choć odsetek ludności, która decyduje się na względnie stałą zmianę 
miejsca zamieszkania w ostatnich latach wzrasta, to jednak nadal migranci stanowią je-
dynie 3,3% światowej populacji (Tabela 1).

Tabela 1. Skala migracji w świecie

Rok Migranci
(w mln)

Ludzkość
(w bln)

Odsetek migrantów
w światowej populacji

1965
1975
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015

78
85

105
153
161
173
191
222
244

3,3
4,1
4,8
5,3
5,7
6,1
6,5
6,9
7,3

2,4
2,1
2,3
2,9
2,8
2,8
2,9
3,2
3,3

Źródło: The World Bank, International migrant stock, total, http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.

TOTL; UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs, Trends in International Migrant 

Stock: The 2015 Revision, table3 - International migrant stock as percentage of the total population by sex and 

major area, region, country or area, 1990–2015; http://www.un.org/en/development/desa/population/mi-

gration/data/estimates2/estimates15.shtml.
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Większość migrantów to osoby w wieku produkcyjnym – w 2015 r. aż 177 milionów 
(72%) mieściło się w przedziale wiekowym od 20 do 64 lat. Obecnie szacuje się śred-
ni wiek migranta na 39 lat. Warto zaznaczyć, że coraz większą grupę wśród migrantów 
stanowią kobiety – obecnie stanowią już 48% ogółu. Zwraca również uwagę znaczna 
(15%) grupa osób poniżej 20 roku życia [UN, International Migration Report 2015; zob. tak-
że OECD, International Migration Outlook 2017].

Szczególny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe ma rosnące zjawisko tzw. 
displaced people. Co roku z powodu konfliktów, przemocy, katastrof naturalnych i zmian 
klimatycznych tysiące ludzie jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów lub miejsc 
stałego zamieszkania. W 2015 r. liczba osób przesiedlonych sięgnęła 65,3 mln, z czego 
12,4 mln stanowiły nowe osoby. Większość osób przesiedlonych stanowią przesiedleń-
cy wewnętrzni – 40,8 mln osób, 21,3 mln osób zaliczanych jest do uchodźców, z któ-
rych 16,1 mln znajduje się pod mandatem UNHCR, a 5,2 mln (Palestyńczycy) pod opieką 
UNRWA, zaś 3,2 miliony to osoby starające się o azyl. W 2015 r. przybyło 1,8 mln nowych 
uchodźców, a  jedynie 201  400 osób powróciło do swoich krajów. Większość nowych 
uchodźców (53%) pochodzi z trzech krajów: Syrii (4,9 mln), Afganistanu (2,7 mln) i Soma-
lii (1,1 mln). Znajdują oni „gościnę” głównie w państwach sąsiadujących z ich krajem po-
chodzenia, dlatego obecnie z problemem uchodźców borykają się zwłaszcza dwa re-
giony: Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (39%) oraz Afryki (29%). W Europie przeby-
wa jedynie 6% wszystkich uchodźców [UNHCR, Global trends forced displacement in 2015; 
IDMC, GRID 2016, Global report on internal displacement], jednak ich napływ na nasz kon-
tynent wzrósł gwałtownie w 2015 r., wywołując tzw. kryzys migracyjny.

W 2015 roku do Europy przez Morze Śródziemne dostało się 1 015 078 osób, z cze-
go do Grecji – 856 700, Włoch – 153 800 i Hiszpanii – 15 400. 84% uchodźców pochodzi-
ło z 10 państw: Syrii (50%), Afganistanu (21%), Iraku (9%) oraz Erytrei, Pakistanu, Iranu, Ni-
gerii, Somalii, Maroka i Sudanu [UNHCR, Refugees and migrants sea arrivals in Europe, De-
cember 2016].

Choć liczba uchodźców wyraźnie zmniejszyła się w 2016 roku – gdyż do Europy przez 
Morze Śródziemne dostało się już tylko 362 300 osób1 – nadal sprawa ich pobytu w pań-
stwach europejskich jest tematem ożywionej dyskusji i sporów politycznych, zarówno 
na forum Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych państwach starego kontynentu.

1 Z tej liczby do Grecji – 173 400 osób, do Włoch – 181 400 i do Hiszpanii – 14 000. Większość migrantów po-
chodziła z: Syrii (23%), Afganistanu (12%), Nigerii (10%), Iraku (8%), Erytrei (6%), Gwinei (4%) oraz Gambii (4%) 
[UNHCR, Refugees and migrants sea arrivals in Europe, December 2016].
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Stosunek Polaków do cudzoziemców i uchodźców

Prognozy demograficzne wskazują, że starzejące się społeczeństwa w krajach europej-
skich będą skazane już w niedalekiej przyszłości na przyjęcie znaczącej liczby migran-
tów, która zrekompensowałaby spadek ludności w wieku produkcyjnym2. Również Pol-
ska stoi przed koniecznością wypracowania odpowiedniej polityki migracyjnej, która po-
może w  wypełnieniu coraz bardziej zauważalnej luki demograficznej. Organy admini-
stracji centralnej i samorządowej muszą podjąć odpowiednie działania, aby wspomnia-
ną lukę wypełnić przede wszystkim migrantami z narodów kulturowo nam bliskich, a nie 
odmiennymi kulturowo mieszkańcami krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. 

W 2015 r. Polska była krajem, który po Wielkiej Brytanii wydał najwięcej pozwoleń na 
pobyt dla osób spoza państw UE. Główne przyczyny wydania zgody to kwestie rodzin-
ne, studia lub zatrudnienie. Łącznie zgodę otrzymało 541 583 osób, z czego 79,4% sta-
nowili obywatele Ukrainy. 375 342 cudzoziemców otrzymało pozwolenie na pracę w na-
szym kraju [KE, Residence permits statistics 2016]. 

Niestety Polska, a z pewnością jej społeczeństwo nie jest przygotowane do roli pań-
stwa przyjmującego. W ostatnim okresie Polacy już kilka razy musieli zmierzyć się z pro-
blemem uchodźców i migrantów ekonomicznych, jednak dotąd skala problemu nie wy-
dawała się aż tak znacząca. Sądzi się, że historyczne doświadczenia Polaków powodują, 
że są oni pozytywnie nastawieni do pomocy osobom prześladowanym za swoje prze-
konania i działalność polityczną w swoich krajach. Jednak w ostatnich latach coraz mniej 
Polaków jest przychylnych uchodźcom (Wykres 1).

Niedługo po przemianach z  lat 1989–1990 w  związku z  konfliktami, które wybu-
chły na terenie Jugosławii i byłego ZSRR oraz zmianami politycznymi w krajach Europy 
Wschodniej (zwłaszcza Rumunii) do Polski napłynęła dość liczna grupa uchodźców i mi-
grantów ekonomicznych.

Przeprowadzone w 1992 roku badania pokazały, że dla Polaków migracje wiązały się 
wtedy głównie z trzema zagrożeniami: zakłóceniami na rynku pracy (wzrost bezrobo-
cia, obniżka płac), problemami w sferze finansów publicznych (wyciek dewiz, niepłace-
nie podatków) i wzrostem przestępczości i zjawisk takich jak żebractwo czy prostytucja 
[CBOS, BS/403/100/92].  

2 Prognozuje się, że między 2015 a 2040 rokiem nastąpi spadek o 8% populacji w wieku produkcyjnym. Zmie-
nia się struktura wieku ludności, wzrasta liczba osób powyżej 65 roku życia (od 1994 do 2014 r. o 4%).  Niepo-
kojące są też dane dotyczące przyrostu demograficznego. Obecnie tylko 5% stanowi przyrost naturalny, zaś 
w 95% za wzrost populacji w Europie odpowiada migracja [KE, Demography Report 2015]. Zakładając zero-
wą migrację, stosunek osób powyżej 65 roku życia do osób w wieku produkcyjnym wzrośnie do 2050 r. do 51 
osób na 100 w porównaniu z 48 na 100 przy założeniu utrzymania obecnych wzorców migracyjnych [UN, In-
ternational Migration Report 2015].  
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Mimo tych obaw 58% badanych uważało jednak, że uchodźcom powinno się po-
zwolić pozostać w Polsce na dłuższy czas, przy czym większość badanych opowiada-
ło się za ulokowaniem uchodźców na terenach wyodrębnionych. Większość responden-
tów stwierdzała, że należy zapewnić uchodźcom opiekę zdrowotną (91%), zakwatero-
wanie (87%) i wyżywienie (82%) oraz możliwość nauki (79%). Już tylko 62% uważało, że 
uchodźcom powinno się umożliwić podjęcie pracy zarobkowej lub wypłacić im kieszon-
kowe (52%) [CBOS, BS/403/100/92].

W 1992 r. tylko 12% respondentów uważało, że należy dążyć do wysłania uchodź-
ców z powrotem do kraju, z którego przybyli, a nie pozwalać im się u nas osiedlać. Jed-
nak w 1995 r. już 35% udzieliło takiej odpowiedzi, a rok później aż 48%. W kolejnym roku 
niechęć do uchodźców jednak nieco opadła – za odesłaniem do kraju pochodzenia opo-
wiadało się wtedy już tylko 31% badanych [CBOS, BS/403/100/92; BS/155/155/97]. 

Interesujące są wyniki badań z kwietnia 1999 r., czyli z okresu zbrojnej interwencji 
NATO w Jugosławii. Ówczesny sondaż pokazał, że w obliczu czystek etnicznych w Ko-
sowie 73% Polaków opowiedziało się za przyjęciem uchodźców z tych terenów [CBOS, 
BS/66/99]. 

W sierpniu 2004 r. 34% ankietowanych uznało, że wszyscy obcokrajowcy przybywa-
jący do Polski powinni otrzymać możliwość osiedlenia się tu na stałe, a 43% stwierdzi-
ło, że pespektywę osiedlenia się powinni uzyskać tylko obywatele niektórych państw. 
W badaniach z  tego okresu zauważono także, że przy akceptacji prawa innych do za-
mieszkania w naszym kraju nie dostrzegaliśmy korzyści, jakie mogły wynikać z przyjaz-
du obcokrajowców do Polski na stałe [CBOS, BS/60/2005]. Warto zaznaczyć, że w 2004 r. 
obok zagrożeń wspominanych powyżej jako zagrożenia związane z uchodźcami  bada-
ni wymienili terroryzm (7%).

Badania CBOS przeprowadzone w maju 2015 r. pokazały już dość znaczące zmiany 
w stosunku Polaków do uchodźców politycznych w porównaniu z rokiem 2004. Nadal 
jednak 76% badanych uważało, że Polska powinna udzielać takim osobom schronienia, 
a  tylko 22% (w 2004 – 27%) było przychylnie nastawionych do osiedlania się uchodź-
ców politycznych w naszym kraju. Większość ankietowanych (54%) stała na stanowisku, 
że powinniśmy udzielać przybyszom pomocy jedynie w formie czasowego azylu (wcze-
śniej, w 2004 r. pogląd taki wyraziło 48% badanych). Warto podkreślić, że 15% naszych 
rodaków sprzeciwiało się przyjmowaniu uchodźców politycznych, a  21% miało nega-
tywny stosunek do przyjmowania cudzoziemców pochodzących z regionów objętych 
konfliktami zbrojnymi. Mimo tego dość znacznego odsetka przeciwników zdecydowana 
większość akceptowała udzielanie pomocy uchodźcom pochodzącym z krajów, gdzie 
toczą się wojny (72%), przy czym 58% uważało, że Polska powinna przyjmować ich je-
dynie do czasu, kiedy będą mogli bezpiecznie powrócić do rodzinnego kraju. Nieste-
ty deklarowana w badaniu przychylność w stosunku do uchodźców stoi w opozycji do 
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niechęci dużej części Polaków wobec propozycji przyjęcia przez Polskę uchodźców na-
pływających do południowej Europy. 53% ankietowanych jest przeciwnych udzielaniu 
schronienia w naszym kraju osobom pochodzącym z Bliskiego Wschodu lub Afryki. Bar-
dziej przychylnie Polacy ustosunkowani są natomiast do przyznania statusu uchodźcy 
Ukraińcom pochodzącym z terenów zajętych przez prorosyjskich separatystów – tylko 
36% badanych sprzeciwiała się przyznaniu im statusu uchodźcy [CBOS, nr 81/2015].

Negatywny stosunek społeczeństwa do pomocy dla uchodźców z Bliskiego Wscho-
du i Afryki wynikać może ze stereotypów i uprzedzeń, jakie Polacy mają do osób pocho-
dzących z kręgów odmiennych kulturowo i religijnie, zwłaszcza ze świata islamu. 44% 
badanych deklaruje negatywny, chłodny stosunek do muzułmanów. Znaczący odsetek 
Polaków (34%) jest przekonanych o nieuniknionym gwałtownym konflikcie między isla-
mem a kulturą Zachodu. Nadal jednak 43% ankietowanych dostrzega możliwość znale-
zienia wspólnej płaszczyzny porozumienia między tymi cywilizacjami. Warto podkreślić, 
że odsetek osób wątpiących w możliwość pokojowej współpracy i dialogu islamu z Za-
chodem wzrósł od 2006 r. aż o 15 punktów. Dwie piąte Polaków (40%) upatruje przyczyn 
konfliktu między islamem a Zachodem w różnicach religijnych i kulturowych, a dla 38% 
badanych źródłem napięć są kwestie gospodarcze i walka o wpływy polityczne. Znaczą-
ca część Polaków postrzega wyznawców islamu jako osoby nietolerancyjne wobec zwy-
czajów i wartości innych kultur (64%), które mają problemy z asymilacją w krajach euro-
pejskich (63%) i akceptują stosowanie przemocy wobec wyznawców innych religii (51%). 
Jednocześnie połowa Polaków stwierdza, że większość muzułmanów potępia zamachy 
terrorystyczne przeprowadzane przez fundamentalistów islamskich oraz widzi główną 
przyczynę tych zamachów nie w zasadach islamu, ale w biedzie i słabym wykształce-
niu społeczeństw muzułmańskich, które czynią je bardziej podatnymi na hasła ekstre-
mistów. Analizując dane sondażowe, musimy pamiętać, że niechęć do muzułmanów i is-
lamu kształtowana jest głównie w oparciu o dyskurs medialny przy braku bezpośredniej 
styczności z wyznawcami tej religii (aż 88% badanych deklaruje, że nie zna osobiście żad-
nego muzułmanina) [CBOS, nr 37/2015].

Narastający kryzys migracyjny w Europie spowodował w krótkim czasie dość zna-
czące zmiany w  stosunku Polaków do uchodźców (Wykres 1). Jeszcze w  maju 2015 r. 
tylko 21% badanych było przeciwnych przyjmowaniu uchodźców, jednak pod koniec 
roku, po zamachach w Paryżu już 52% Polaków stwierdziło, że nasz kraj nie powinien 
przyjmować uchodźców. Kolejny wzrost negatywnych opinii na temat przyjmowania 
uchodźców odnotowano po zamachach w Brukseli (61%). Pod koniec 2016 r. nastąpiła 
stabilizacja opinii na poziomie ok. 53%. Bardzo negatywne nastawienie do przyjmowa-
nia uchodźców widoczne jest w internecie – aż 81% wpisów internautów deklaruje nie-
chęć do tej kwestii [CBOS, nr 149/2015]. Relokacja uchodźców stała się poważnym pro-
blemem politycznym w  relacjach wewnętrznych i  stosunkach między naszym krajem 
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a Unią Europejską. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że państwa członkowskie UE 
w imię wspólnej odpowiedzialności i solidarności powinny przyjąć uchodźców z krajów 
szczególnie dotkniętych napływem migrantów. Obecny rząd sprzeciwia się, podnosząc 
kwestie bezpieczeństwa i argumentując, że zobowiązania zostały podjęte przez gabinet 
Ewy Kopacz [DECYZJA RADY (UE) 2015/1601]3.  

Wykres 1. Zmiana stosunku Polaków do uchodźców. Przeciwnicy przyjmowania 
uchodźców
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Źródło: badania sondażowe CBOS za okres 05.2015–12.2016.

Po zamachach w Brukseli aż 64% badanych sprzeciwiało się przyjęciu części uchodź-
ców już przybyłych do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu, czyli było przeciwnych re-
lokacji. W kwietniu 2017 r. relokacji uchodźców nie chciało już 74% Polaków. Nadal na-
tomiast utrzymuje się pozytywne stanowisko wśród Polaków w sprawie przyjmowania 
uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Obecnie 55% badanych uważa, że należy udzielić 
im schronienia, choć zanotowano w tym względzie nieznaczny spadek w porównaniu 
z marcem i kwietniem 2016 r., gdy aż 62% respondentów było przychylnych udzieleniu 
gościny Ukraińcom pochodzącym z zagrożonych regionów [CBOS, nr 44/2017].
3 Kwestia relokacji jest poważnym problemem. Zgodnie z decyzją Rady UE z 22 września 2015 r. do września 
2017 r. miało zostać relokowanych 120 tys. osób, w tym 15 600 z Włoch i 50 400 z Grecji. Do czerwca 2017 r. 
wszystkie państwa członkowskie wywiązały się z przyjęcia tylko 20 869 osób z tych dwóch krajów. Trzy kra-
je – Austria, Polska i Węgry nie relokowały ani jednej osoby [KE, Relocation and resettlement, 13 June 2017]. 
Polska miała przyjąć, zgodnie z decyzją Rady UE, 3881 migrantów z obszaru Grecji i 1201 osób przebywają-
cych we Włoszech [DECYZJA RADY (UE) 2015/1601].  
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Warto przyjrzeć się przyczynom, dla których Polacy sprzeciwiają się przyjmowaniu 
uchodźców. Zdaniem 44% badanych Polska nie powinna przyjąć uchodźców z Bliskie-
go Wschodu i Afryki, ponieważ nie posiada odpowiednich zasobów na pomoc uchodź-
com, jest w złej sytuacji gospodarczej, ma szereg nierozwiązanych problemów i jest na 
to nieprzygotowana. 41% badanych argumentowało swój sprzeciw strachem i obawa-
mi przed negatywnymi konsekwencjami takiej decyzji: strachem przed terroryzmem, 
islamizacją, wzrostem bezrobocia czy wzrostem przestępczości. 13% tłumaczyło swo-
ją negatywną postawę obcością kulturowo-religijną uchodźców i ich niechęcią do asy-
milacji, a 10% podważało zasadność udzielania pomocy przybyszom, uważając, że nie 
konflikt i prześladowania, ale motywy ekonomiczne są przyczyną ich migracji. Jednak 
najpoważniejsze obawy ponad trzech czwartych badanych (77%) związane są z prze-
konaniem, że przyjęcie uchodźców obniży poziom bezpieczeństwa w Polsce [CBOS, nr 
133/2015, nr 69/2016].

Społeczność lokalna a uchodźcy

Stosunek społeczności lokalnej do problemu uchodźców jest jednym z niezwykle waż-
nych uwarunkowań ewentualnego powodzenia lub niepowodzenia asymilacji i adapta-
cji przybywających do danej gminy obcokrajowców. Niechęć mieszkańców i ich uprze-
dzenia mogą skutkować odrzuceniem i wykluczeniem przybyszów z lokalnej wspólno-
ty, a musimy pamiętać, że traumatyczne przeżycia, które pchnęły uchodźców do opusz-
czenia rodzinnego kraju, obawy o los bliskich, którzy pozostali oraz sytuacja niepewno-
ści i oczekiwania w ośrodkach dla uchodźców powodują, że uchodźcy dla kraju przyjmu-
jącego, a zwłaszcza dla wspólnot lokalnych stanowią grupę wysokiego ryzyka, mogącą 
powodować dysfunkcje w funkcjonowaniu psychospołecznym [zob. szerzej KE, Migrant 
integration 2017]. 

Problemy adaptacji kulturowej uchodźców, szczególnie z odmiennych kręgów cywi-
lizacyjno-kulturowych, wynikają z kilku przyczyn. Po pierwsze, z niechęci przyswojenia 
elementów kultury kraju przyjmującego – przy czym niechęć ta wynika zarówno z braku 
takiej potrzeby i uznawania własnej kultury za lepszą i bardziej wartościową, jak i obaw 
przed niechęcią ze strony Polaków. Poważną barierą integracyjną dla migrantów może 
być język oraz nieznajomość i niezrozumiałość kultury polskiej. Dla uchodźców proble-
mem jest również poczucie pustki i winy spowodowane rozłąką z rodziną i bliskimi. Mają 
oni często zaburzoną perspektywę czasową – brak planów na przyszłość lub nierealne 
plany powrotu do swojego kraju [Andryszewska 2009, ss. 386–388]. Bardzo ważnym ele-
mentem sprzyjającym integracji jest odbiór uchodźców przez lokalne społeczeństwo. 
Jeśli czują się oni niechciani, nielubiani, czują wrogość ze strony mieszkańców, to będą 
negatywnie nastawieni do integracji, będą żyli obok nas, a nie pośród nas.
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Badania CBOS wskazują na problemy, przed jakimi mogą stanąć lokalne społeczno-
ści. Po pierwsze, często migranci traktowani są jako zagrożenie dla lokalnego rynku pra-
cy. Wielu obawia się utraty miejsca pracy lub obniżenia płac w związku z konkurencją ze 
strony obcokrajowców o mniejszych wymaganiach finansowych. Polacy gotowi są za-
akceptować zatrudnienie cudzoziemców, ale na stanowiskach, którymi sami nie są za-
interesowani. Dodać można, że obecnie większość Polaków jest przychylnych ułatwie-
niom w podejmowaniu pracy przez obywateli krajów, takich jak: Ukraina, Białoruś, Ro-
sja, Armenia, Gruzja i Mołdawia, jeśli tylko nie ma Polaków chętnych do jej wykonywa-
nia. Jednocześnie spora część społeczeństwa (60%) jest zdania, że rząd powinien dążyć 
do ograniczenia liczby migrantów zatrudnionych w naszym kraju. Migranci postrzegani 
są także jako osoby, które mogą stanowić obciążenie dla lokalnego budżetu. Uważa się, 
że imigranci wykorzystują świadczenia socjalne w państwach przyjmujących. Internau-
ci twierdzą, że większość przybyszów nie ucieka przed konfliktami zbrojnymi, ale próbu-
je dostać się do Europy, aby korzystać z oferowanych przez kraje UE dobrych warunków 
socjalnych [CBOS, nr 149/2015; nr 177/2016]. 

Wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa i  wspólnot lokalnych mogą być zagro-
żenia porządku publicznego wynikające z procesów migracyjnych, tzw. przestępczość 
okołomigracyjna (fałszowanie dokumentów i  stempli kontrolerskich, posługiwanie się 
tymi fałszywymi dokumentami w celu legalizacji pobytu lub w celu dalszej działalno-
ści przestępczej; odpłatne  pomocnictwo w uzyskaniu możliwości wjazdu lub pobytu 
w Polsce, działalność nieuczciwych pośredników), handel ludźmi czy wykorzystywanie 
pracy cudzoziemców. Pamiętać również musimy, że część nielegalnych imigrantów lub 
tych, którym nie udało się zdobyć pracy decyduje się na popełnienie przestępstwa (kra-
dzież, prostytucja) w celu zdobycia środków do życia. Marginalizacja migrantów często 
powoduje wzrost przestępczości [zob. szerzej Szulecka 2017, ss. 431–450].

Władze lokalne dla zapewnienia bezpieczeństwa powinny promować legalną migra-
cję oraz zachęcać lokalnych przedsiębiorców i pracodawców do legalnego zatrudnienia 
cudzoziemców. Zapewne integrację z lokalną społecznością wspomogłyby odpowied-
nio przygotowane programy integracyjne obejmujące zarówno kursy językowe, szkole-
nia zawodowe, jak i warsztaty z komunikacji międzykulturowej. Musimy również pamię-
tać, że Polska jest atrakcyjnym dla wielu obcokrajowców miejscem do zdobywania wy-
kształcenia4. Władze lokalne powinny podjąć starania, aby zachęcić absolwentów z in-
nych państw do pozostania w Polsce, zwłaszcza że w ostatnich latach nasz kraj doświad-
czył zjawiska „drenażu mózgów” i odpływu znacznego odsetka młodych, wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników do krajów Europy Zachodniej.   

4  W 2015 r. ze względu na chęć podjęcia studiów w naszym kraju Polska wydała zgodę na pobyt 39 308 oso-
bom, spośród których 23 723 to obywatele Ukrainy [KE, Residence permits statistics, 2016].
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W wypowiedziach internautów rzadziej pojawiają się obawy przed chorobami, któ-
re mogłyby zostać przywiezione do Europy z odległych rejonów świata przez migran-
tów. Wpisy sugerują, że do epidemii takich chorób mogą przyczyniać się nieodpowied-
nie procedury medyczne [CBOS, nr 149/2015]. Jednak poważniejszym problemem me-
dycznym niż ewentualne wystąpienie epidemii choroby zakaźnej są problemy zdrowot-
ne wynikające z często traumatycznych przeżyć czy związane z trudami podróży do Eu-
ropy, nierzadko w bardzo ciężkich warunkach. Migranci, którzy docierają na Stary Kon-
tynent, są często skrajnie wyczerpani, schorowani. Niedomaganiom fizycznym towarzy-
szą poważne problemy psychiczne, będące konsekwencją ich przeżyć lub wynikające 
ze stresu i nieumiejętności dostosowania się do życia w kraju przyjmującym. Wymaga-
ją oni odpowiedniej opieki medycznej i terapeutycznej [por. Kawczyńska-Butryn 2009, 
ss. 91–94]. Jej odpowiednim zapewnieniem powinny być zainteresowane władze lokal-
ne, gdyż problemy zdrowotne, zwłaszcza natury psychicznej, mogą powodować izola-
cję przybyszów, a w konsekwencji ich marginalizację w lokalnym środowisku.

Nie można zapomnieć, że badania nad populacją migrantów pokazują, że wśród tej 
grupy obserwuje się wysokie wskaźniki zażywania narkotyków, palenia tytoniu czy spo-
żywania alkoholu, co można traktować jako formę radzenia sobie z „trudami migracji” 
[Kawczyńska-Butryn 2009, s. 94]. Władze lokalne, wykorzystując dostępne im instytucje 
i narzędzia, powinny przeciwdziałać tym patologicznym zjawiskom. 

Wydarzenia w Niemczech z grudnia 2015 r. – rozboje i kradzieże dokonywane przez 
imigrantów, które, zdaniem wielu, spotkały się nieodpowiednimi działaniami ze strony 
władz5– budzą obawy wśród Polaków, nastawiając ich negatywnie do uchodźców z od-
miennych kulturowo państw. Wśród przeciwników przyjmowania uchodźców w  inter-
necie pojawiło się hasło „Stop islamizacji Europy”. Polacy uważają, że migranci nie będą 
szanować polskich tradycji, będą agresywni w stosunku do kobiet i będą wcielać w ży-
cie prawa islamu [CBOS, nr 149/2015]. Obawy społeczności lokalnych budzić może zjawi-
sko tzw. migronacjonalizmu, czyli takiej formy migracji, której „celem jest wyłącznie po-
lepszenie własnych warunków życia (ekonomicznych) przy jednoczesnym postanowie-
niu zachowania tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej (podjętej już przy decyzji emigra-
cyjnej), tworzenia zamkniętych enklaw kulturowych i społecznych w kraju pobytu, nace-
chowanych wrogością do społeczeństw przyjmujących” [Gocalski 2009, s. 44]. Migranci 
przejawiający postawy o charakterze migronacjonalistycznym pragną dostosować pod 
względem kulturowo-religijnym nowe miejsce pobytu do kraju pochodzenia, nawet 
w przypadku, gdy nigdy w nim nie żyli [Gocalski 2009, s. 45].

5 Działania policji, władz miejskich oraz polityków landowych z nocy sylwestrowej 2015 zostały ostro skryty-
kowane w raporcie komisji śledczej parlamentu Nadrenii Północnej-Westfalii, [online] http://www.dw.com/
pl/raport-ws-sylwestra-w-kolonii-policja-nie-bra%C5%82a-ofiar-na-serio/a-37989744. 
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Istotnym wyzwaniem dla lokalnych społeczności jest bezpieczeństwo w sferze kul-
turowej. Władze lokalne, konstruując strategię zarządzania bezpieczeństwem kultu-
rowym, powinny wziąć pod uwagę zarówno poziom otwartości i aktywności społecz-
nej lokalnej społeczności, jak i nastawienie przybyszów do kultury kraju przyjmującego. 
Obok wsparcia instrumentalnego i materialnego niezwykle istotne dla budowania po-
prawnych relacji jest wsparcie towarzyskie, polegające na wspólnych spotkaniach i spę-
dzaniu czasu. W celu pomocy nowym przybyszom można wykorzystać tzw. „lokalnych 
innych”, czyli migrantów osiadłych już od kilku lat w Polsce. Nowi migranci często bo-
wiem darzą ich szczególnym zaufaniem, gdyż wielu z nich posiada podobne do nich do-
świadczenia życia w naszym kraju. Elementem integrującym mogą okazać się dzieci mi-
grantów, uczęszczające do polskiej szkoły, poprawniej niż rodzice posługujące się już ję-
zykiem polskim i lepiej, dzięki przebywaniu w grupie rówieśniczej, rozumiejące różnice 
kulturowe.    

Podczas badania w październiku 2015 r. większość Polaków stwierdziła, że nie miała-
by zastrzeżeń, gdyby uchodźca z Bliskiego Wschodu lub Afryki został ich sąsiadem (54%), 
a  aż 71% nie oponowałaby, gdyby ich dzieci uczęszczały do tej samej klasy co dzieci 
uchodźców. Jednak okazuje się, że dla mieszkańców niewielkiej miejscowości obecność 
dzieci uchodźców w szkole może stanowić dość poważny problem. Takim przykładem 
są podłódzkie Grotniki6, w których działa ośrodek dla cudzoziemców7. Wzrost negatyw-
nych nastrojów względem ośrodka odnotowano na przełomie 2015 i 2016 r. w związ-
ku z obawami, że do Grotnik mogą trafić uchodźcy z Bliskiego Wschodu (Syria) lub Afry-
ki. Mieszkańcy Grotnik zaczęli domagać się wówczas likwidacji i  przeniesienia ośrod-
ka w  inne miejsce. Lokalna społeczność oskarżała przebywających w  ośrodku cudzo-
ziemców o akty wandalizmu i złe traktowanie miejscowych kobiet. Podkreślała także, że 
obecność dzieci z ośrodka w miejscowej szkole obniża jej poziom, a same dzieci wywo-
łują szereg incydentów, które wpływają na bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych.

Można wspomnieć, że badania ze stycznia 2017 pokazują, że nie tylko mieszkańcy 
Grotnik, ale mieszkańcy całego województwa łódzkiego należą do grupy osób najscep-
tyczniej nastawionych do przyjmowania uchodźców. Aż 60% badanych z województwa 
łódzkiego uważa, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców. Województwo łódz-
kie znajduje się również wśród województw, których mieszkańcy najliczniej nie godzą 

6  Ośrodek pobytowy dla cudzoziemców zlokalizowany jest w sąsiadującej z Grotnikami wsi Ustronie. Liczeb-
ność mieszkańców trzech graniczących ze sobą sołectw: Grotniki (510 osób), Ustronie (513 osób) oraz Je-
dlicze A i B (612 osób) wynosi ok. 1600 osób [https://gminazgierz.pl/informator/dla-turystow/prezenta-
cja-gminy/solectwa/]. W czerwcu 2017 r. w ośrodku przebywało 97 osób (19 kobiet, 20 mężczyzn i 58 dzieci), 
z czego 92 osoby to obywatele Rosji, 3 – Kirgistanu i 2 – Białorusi.
7 W Polsce obecnie działa 11 ośrodków dla cudzoziemców. Zlokalizowane są w pięciu województwach: ku-
jawsko-pomorskim (Grupa koło Grudziądza), lubelskim (Bezwola, Biała Podlaska, Łuków, Kolonia Horbów), 
łódzkim (Grotniki), mazowieckim (Dębak, Linin, Warszawa-Targówek) i podlaskim (Białystok).
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się na przyjęcie w Polsce uchodźców napływających z Bliskiego Wschodu i Afryki [CBOS, 
nr 1/2017]. 

Jednym z postulatów niezadowolonych mieszkańców Grotnik było zorganizowanie 
nauczania dzieci uchodźców poza szkołą (najlepiej w ośrodku dla uchodźców), ponie-
waż zaniżają one drastycznie poziom nauczania i nie czują chęci edukacji. Maria Sokal-
ska, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach, zgodziła się, że poważnym 
problem kierowanej przez nią placówki jest duża rotacja w tej grupie dzieci (niektóre 
zmieniają się co 2–3 miesiące) oraz ich niechęć do nauki języka polskiego, choć oprócz 
normalnych zajęć dzieci uchodźców mają jeszcze zapewnione 2 dodatkowe godziny ję-
zyka polskiego. Na początku 2016 r. w szkole w Grotnikach uczyło się 32 uczniów prze-
bywających w ośrodku. W przypadku klas podstawowych stanowili oni około 25% ogól-
nej liczby uczniów, w jednej klasie dzieci uchodźców stanowiły prawie 40% [http://www.
ozorkow.net/2016/02/18/osrodek-dla-uchodzcow-trzeba-przeniesc/].

Anna Młynarczyk, analizując sytuację dzieci czeczeńskich z ośrodka dla uchodźców 
w Białymstoku w tamtejszych szkołach, wskazała następujące bariery, który nie pozwa-
lały tym dzieciom na integrację z rówieśnikami. Podkreśliła, że pierwszą barierą jest ję-
zyk. Dzieci czeczeńskie rozpoczynają naukę, znając jedynie podstawy języka polskiego. 
Słaba znajomość języka kraju przyjmującego nie tylko nie pozwala im na prawidłowe 
przyswojenie treści podstawy programowej, ale utrudnia kontakty i komunikację z ró-
wieśnikami, stając się tym samym przyczyną ich marginalizacji. Kolejnym problemem 
jest to, że dzieci uchodźców uczęszczają do szkoły nieregularnie lub nagle przerywa-
ją systematyczną naukę. Absencja powoduje, że tracą one kontakt z  klasą, która czę-
sto postrzega ich negatywnie. Znaczny dystans ze strony polskich dzieci przy szeregu 
problemów związanych z  traumatycznymi przeżyciami z  przeszłości oraz obecną sy-
tuacją życiową dzieci czeczeńskich powoduje, że wytworzenie się prawidłowych więzi 
społecznych między dziećmi o odmiennej tożsamości kulturowej jest mocno utrudnio-
ne. Badania pokazały brak gotowości do kontaktów u części członków obu grup. Dzie-
ci polskie miały świadomość konieczności pomocy dzieciom czeczeńskim, jednak tylko 
30% z nich wyraziło chęć zaprzyjaźnienia się z rówieśnikami z odległego kraju, a tylko 
dwójka stwierdziła, że na koloniach chciałaby mieszkać z nimi w jednym pokoju. Głów-
ną przyczyną braku zainteresowania głębszymi kontaktami z dziećmi z Czeczenii był lęk 
przed agresją fizyczną z ich strony. Zapewne te agresywne zachowania, będące wyni-
kiem stresu pourazowego, są poważną przeszkodą w budowaniu poprawnych relacji ko-
leżeńskich. Dodatkowo, duży wpływ na postawę białostockich uczniów wobec rówie-
śników z Czeczenii mają stereotypy i uprzedzenia oraz brak wiedzy na temat przyczyn,  
dla których uchodźcy znaleźli się w Polsce. Różnice kulturowe i często brak zrozumie-
nia dla nich po obu stronach powoduje powstanie szeregu barier [Młynarczuk 2009, ss. 
394–400].
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Dzieci – słabo znające język, poranione psychicznie z powodu często tragicznych do-
świadczeń – stanowią z pewnością zbyt duże wyzwanie dla pracujących w szkole peda-
gogów. Obecność w jednej klasie w niewielkiej szkole kilkorga dzieci uchodźców może 
powodować poważne trudności w odpowiedniej pracy nauczyciela z całą klasą. Tracą 
na tym zarówno miejscowe dzieci, jak i dzieci z ośrodka. Przedłużający się kryzys migra-
cyjny w Europie powinien skłonić władze do wypracowania odpowiedniej strategii po-
stępowania wobec dzieci uchodźców i migrantów. Powinny jak najszybciej zostać wpro-
wadzone rozwiązania instytucjonalne, które stanowiłyby wsparcie dla placówek szkol-
nych, które muszą sobie poradzić z problemem obecności dzieci uchodźców i migran-
tów w ławkach szkolnych. Nauczyciele i pedagodzy powinni otrzymać zarówno wspar-
cie w formie odpowiednich szkoleń, jak i w formie wynagrodzenia za dodatkowo po-
święcony czas. Należy wypracować, korzystając z doświadczeń innych krajów europej-
skich, odpowiednie rozwiązania, które pozwoliłyby dzieciom na oswojenie się z nową 
sytuacją szkolną. Równolegle powinno prowadzić się działania w  środowiskach lokal-
nych wspierające adaptację dzieci-uchodźców i ich rodziców w nowych warunkach.

Rosnący deficyt demograficzny w niedalekiej przyszłości sprawi, że społeczności lo-
kalne będą musiały sobie poradzić z ewentualnymi zmianami społeczno-kulturowymi 
i gospodarczymi nieodłącznie związanymi ze zjawiskiem migracji. Sytuacja w Europie 
pokazuje, że migracje mogą stanowić uzasadnione zagrożenie dla państwa i jego spo-
łeczności lokalnych. Aby ograniczyć te zagrożenia, należy podkreślić potrzebę systemo-
wego podejścia do zjawiska migracji na szczeblu państwowym i terenowym – lokalnym. 
Należy podjąć zarówno badania dotyczące wpływu migracji na bezpieczeństwo pań-
stwa i na bezpieczeństwo lokalne, wykorzystując w analizach tzw. dobre praktyki i do-
świadczenia  krajów europejskich w polityce migracyjnej, jak i szeroką dyskusję publicz-
ną, również na forum lokalnym,   między społeczeństwem, wszystkimi podmiotami pu-
blicznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi oraz mediami na temat migracji 
i jej ewentualnych skutków. Badania i analizy oraz debata publiczna pozwolą na opra-
cowanie odpowiednich działań aktywizujących, zachęcających cudzoziemców do inte-
gracji już na wczesnym etapie pobytu w naszym kraju, aby w ten sposób przeciwdzia-
łać potencjalnej dyskryminacji i wykluczeniu przybyszów ze wspólnoty lokalnej. Działa-
nia te powinny być również adresowane do lokalnej społeczności, aby zapobiec, a przy-
najmniej zmniejszyć skalę niekorzystnych zjawisk, takich jak osłabienie tożsamości lokal-
nej wspólnoty, wzrost zachowań nietolerancyjnych czy wręcz rasistowskich w stosunku 
do imigrantów. Statystyki pokazują, że w przypadku Polski, gdzie większość pozwoleń  
na pobyt związanych jest z podjęciem pracy, stale monitorowana musi być kwestia za-
potrzebowania na pracowników cudzoziemców oraz ich zatrudnienie.  
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Dopalacze jako zagrożenie dla społeczności 
lokalnych. Wybrane aspekty raportu – ujęcie 
komparatystyczne

Designer Drugs as a Threat to the Security of Local Communities. 
Fragments of the Report – Comparative Approach

Abstract: The article contains a fragment of research on the destructive impact of designer 

drugs (narcotic substances) on the security of local communities. The survey was conduc-

ted in three cities: Poznań, Jarocin and Piotrków Trybunalski on two groups of respondents: 

students and high school students. 417 people participated in the survey. The article descri-

bes the most characteristic types of designer drugs existing on the Polish market. The main 

theses around which the narrative is concerned are: the phenomenon of designer drugs is 

dangerous, it develops extremely dynamically and has destructive effects on the security of 

local communities. Only complementary and coordinated countermeasures (legal, opera-

tional police, school and college education, raising awareness at home, advertising campa-

igns informing about the harmfulness of using these supplements) can effectively counte-

ract this negative phenomenon.

The article discusses the methodological aspects of the research, it characterises the most 

popular types of designer drugs, the results of the scientific studies are presented in the 

charts, the results have been commented extensively, the concept of the fight against the 

phenomenon of designer drugs is proposed to increase the security of the local commu-

nities.
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Aspekty metodologiczne 

Nauka jest zorientowana na prawdę tout court, czyli prawdę semantyczną, która poszu-
kuje zgodności zdań w rzeczywistości z samą rzeczywistością, aby na tej kanwie wytwo-
rzyć nieprzekłamany i spójny obraz świata lub jego fragmentu. Implementując tę myśl 
w  obszar bezpieczeństwa, istotne jest, aby antycypować stany przyszłe, podejmować 
działania zaradcze i zapobiegać sytuacjom niepożądanym. Chronione są w takim ujęciu 
wartości, takie jak życie, zdrowie, mienie i środowisko.

Specyfika problematyki bezpieczeństwa generuje szereg problemów. Punktem wyj-
ścia do pogłębionych analiz jest zazwyczaj diagnoza problemu – analogia do pacjen-
ta poddawanego badaniom jest w  tym przypadku w  pełni uzasadniona. Jednak eks-
perymenty na żywym organizmie są zazwyczaj trudne do przeprowadzenia. Wynika to 
z  ograniczeń etycznych, prawnych, ekonomicznych, technicznych, psychologicznych 
etc. 

Autor artykułu wyznaje pogląd, że identyfikacja nowego problemu jest często tak 
samo istotna, jak jego definitywne rozwiązanie, które może być po prostu kwestią zręcz-
ności doświadczalnej, matematycznej czy informatycznej. Zatem stawianie nowych pro-
blemów, odkrywanie nowych możliwości, odwaga sięgania poza klasyczną linię demar-
kacyjną definiującą obszar badawczy dla nauk o bezpieczeństwie, by generować w nich 
jak największą wartość dodaną, umiejętność patrzenia w nowy sposób na stare zagad-
nienia, wymaga odwagi i wyobraźni twórczej oraz znamionuje rzeczywisty postęp w na-
ukach o bezpieczeństwie.

Główny problem naukowy dotyczył zidentyfikowania nowego zagrożenia dla spo-
łeczności lokalnych, jakim jest zjawisko dopalaczy. Problem ten zawarto w pytaniu wie-
loparametrycznym: jaka jest świadomość zagrożeń dopalaczami w społecznościach lo-
kalnych, w jaki sposób egzemplifikują się zagrożenia wynikające z dystrybucji i używa-
nia dopalaczy, w  jaki sposób walczy się ze zjawiskiem dopalaczy i  jakie przedsięwzię-
cia powinny być realizowane dla podniesienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych? 

Zgłębianie tematyki dopalaczy i  ich destrukcyjnego wpływu na bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych wymaga przełamywania barier nieufności wśród badanych, do-
stępu do rzetelnych danych, pełnej informacji i wiedzy, na bazie których właściwie dia-
gnozuje się problem, a następnie wypracowuje mechanizmy zaradcze i naprawcze, sku-
tecznie i efektywnie przeciwdziałając niepożądanym zjawiskom.

Mając na uwadze wspomniane ograniczenia, dość powszechnie stosowaną techniką 
badawczą w zgłębianiu problematyki bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest an-
kietowanie. Ankietowanie trafnie zdefiniował Apanowicz [Apanowicz 2002, ss. 83–86], 
twierdząc, że to metoda badawcza polegająca na pisemnym udzielaniu odpowiedzi na 
pytania tworzące świadomy, logiczny, konsekwentny i spójny zestaw pytań służących 
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do rozwiązania określonego problemu naukowego, prowadzenia narracji opartej na fak-
tach wokół określonej tezy lub zgłębiania szczegółowego problemu badawczego. Za-
sadniczym narzędziem badawczym przy realizacji badań był kwestionariusz ankiety. 

Celem badań było zdiagnozowanie nowego zjawiska zwanego dopalaczami, jego 
zasięgu, intensywności, kierunków rozwoju, zagrożeń, jakie generuje dla społeczności 
lokalnej, i wypracowanie rekomendacji dotyczącej przeciwdziałania.

Zrealizowano w  tym celu cykliczne badania ankietowe wykonane w  latach 2012–
2017, na dwóch, względnie licznych grupach respondentów, w trzech miejscowościach:

1. Grupa 1 – studenci:
a)  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (rok akademicki 2012/13);
b) Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie (rok akade-
micki 2014/15); 
2. Grupa 2 – uczniowie szkół średnich:
a)  gimnazja i licea w miejscowości Piotrków Trybunalski (rok szkolny 2016/17).

Badana próba respondentów była reprezentatywna, zawierała 417 wyczerpują-
co wypełnionych ankiet, przez co uzyskane wyniki można ekstrapolować na podobne 
zbiorowości w innych miastach i ośrodkach akademickich czy szkołach średnich.

W pierwszej części kwestionariusza ankiety zawarto pytania metryczkowe, w drugiej 
części zamieszczono pytania dotyczące sensu stricto dopalaczy – konkretnie dotyczyły 
one wiedzy respondentów na temat tych środków psychoaktywnych, dostępu do dopa-
laczy, rodzaju i częstości ich spożywania, efektów, jakie wywołują. W trzeciej części kwe-
stionariusza ankiety dopytywano, jak przeciwdziałać zjawisku dopalaczy, aby zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Głównym celem badań ankietowych było zebranie danych statystycznych na temat 
świadomości działania środków psychoaktywnych zwanych dopalaczami, zagrożeń, ja-
kie generują dopalacze dla społeczności lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji, 
jak przeciwdziałać zjawisku dopalaczy, aby zwiększyć bezpieczeństwo tychże społecz-
ności.

Terminologia dotycząca dopalaczy

Najpopularniejsze dopalacze na polskim rynku to: Mocarz, Talizman Ziel, Krokodyl, 4-MA, 
Spice, BZP, MDPV, JWH, Research Chemicals, ecstasy, skręty, szałwia wieszcza, psychode-
liki, efedryna, bath salts, białe i niebieskie sole, mefedron, etymulanty, dysocjanty, fenety-
lamina, kannabinoidy, katynony, kratom, lidokaina, onkogeny, opioidy oraz tryptamina.

Upowszechniony w Polsce termin „dopalacze” jest kalką pojęć z języka angielskiego: 
designer drugs, boosters, legal highs, smarts [Warecki 2010, s. 8].
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Sam termin „dopalacze” obejmuje różnorodne substancje, których pochodzenie jest 
zarówno syntetyczne, jak i naturalne. Określenie to w środowisku medycznym zastępo-
wane jest konsekwentnie innymi pojęciami, np.: środki odurzające lub środki psychoak-
tywne. Ponieważ nazwy środków psychoaktywnych funkcjonujących na polskim ryn-
ku to swoista licentia poetica, chwyt marketingowy lub kreatywny PR, utrudnione jest 
ich jednoznaczne zakwalifikowanie do określonej grupy chemicznej. Eksperci zajmujący 
się problematyką dopalaczy są jednak zgodni w kwestii nazewnictwa – termin „dopala-
cze” powinno się stosować w odniesieniu do różnych substancji chemicznych bądź ich 
mieszanek, które po spożyciu wykazują działanie psychoaktywne [Jędrzejko 2010, s. 97].

W polskich publikatorach, w zasadzie do roku 2010, termin „dopalacze” był używa-
ny w odniesieniu do popularnych napojów energetycznych, tzw. energy drink, z wysoką 
zawartością kofeiny oraz innych środków działających pobudzająco na organizm. Wie-
lu autorów publikacji na temat dopalaczy nadal klasyfikuje te napoje jako odmianę light 
dopalaczy, ze względu na fakt występowania w nich substancji uzależniających, np. gu-
arany, tauryny oraz przekroczenie zawartości suplementów diety w stosunku do zale-
canych norm dziennego spożycia [Warecki 2010, s. 8]. Najczęściej dopalaczami określa 
się grupę nie objętych jeszcze kontrolą prawną substancji, które wykazują działanie po-
budzające i stymulujące ośrodkowy układ nerwowy, działają relaksująco, rozluźniająco 
i poprawiają nastrój, ale mogą również działać halucynogennie, a czasem psychodelicz-
nie [Warecki 2010, s. 5].

Inne definicje powszechnie występujące w literaturze przedmiotu określają dopala-
cze jako grupę substancji o charakterze pobudzającym, wzmacniającym, halucynogen-
nym bądź tłumiącym. Są to różnorodne substancje o działaniu psychoaktywnym [Rewe-
ra 2014, s. 9] lub, jak to określił Korczak [Korczak 2014, s. 58], wszystkie substancje dostęp-
ne legalnie na rynku, których właściwości chemiczne pozwalają na dokonywanie zmian/
modyfikacji możliwości organizmu, zarówno psychicznych, jak i fizycznych.

Większość publikowanych definicji wykazuje zbieżność co do istoty konsekwencji, 
jakie wywołują. Najczęściej w definicjach na pierwszym miejscu eksponuje się psycho-
aktywne i destrukcyjne działanie dopalaczy na organizm ludzki.

Prawo polskie w odniesieniu do dopalaczy

Prawne definicje w prawodawstwie polskim są wciąż aktualizowane. Dopalacze w języ-
ku prawnym określane są jako tzw. środki zastępcze. Termin ten został wprowadzony 
w 2010 r. w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [Jabłoński, Mal-
czewski 2014, s. 4]. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. Nr 
179, poz. 1485, z późniejszymi zmianami] definiuje „środek zastępczy” jako substancję 
pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, 
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roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odu-
rzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurza-
jący lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie 
jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie sto-
suje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o  przeciwdziałaniu narkomanii]. Warto odnotować fakt, że nowelizacja wspomnianej 
ustawy z  2015 r. wprowadziła pojęcie nowej substancji psychotropowej, definiowanej 
jako „substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycz-
nym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy” [Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmia-
nie ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw]. Zmiany objęły 
również samą definicję środka zastępczego, która eksponuje fakt, iż jest to produkt za-
wierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o po-
dobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka 
odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odu-
rzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obro-
tu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie 
stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw]. Ze 
względu na skutki zażywania dopalaczy określa się je terminem „nowe narkotyki”. Pojęcie 
to obejmuje liczniejszą grupę substancji niż przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu nar-
komanii, m.in.. leki antykaszlowe, które zawierają psychoaktywne substancje, np. popu-
larną kodeinę [Jabłoński, Malczewski 2014, ss. 3–4].

Dopalacze najczęściej definiowane są jako środki niezakazane lub nieobjęte kon-
trolą prawną. Dla naukowca zgłębiającego tę problematykę zauważalny jest więc pro-
blem definicyjny na poziomie warstwy legislacyjnej, implikowany tym, że wiele środków 
uznawanych za dopalacze zostało już zakazanych prawnie. Należy zatem sformułować 
pytanie – czy takie środki traktować jak dopalacze i stawiać je na równi z nowymi sub-
stancjami psychoaktywnymi? W prezentowanym artykule zarówno te nowe, jak i star-
sze środki psychoaktywne określane są jednym terminem – „dopalacze”. Z perspektywy 
nauk o bezpieczeństwie, a nie nauk sensu stricto medycznych czy prawniczych, przyję-
cie takiego obszernego terminu wydaje się właściwe, gdyż uwzględnia wszystkie wystę-
pujące rodzaje środków odurzających.

Wokół używania dopalaczy narosło wiele fałszywych przekonań. Wynika to z tego, 
że przez względnie długi czas nie były one w Polsce prawnie zakazane. Obiegowe opi-
nie zebrane wśród społeczności lokalnych uzmysławiają, że dopalacze są postrzega-
ne jako „niegroźne narkotyki”, „nieco mocniejsze używki od kawy czy mocnej herba-
ty”, „środki odurzające o krótkim czasie działania”. Doprowadziło to do powstania u wie-
lu osób przeświadczenia, że substancje te nie są szkodliwe dla zdrowia. Utrwalone opi-
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nie, stereotypy i niski poziom wiedzy na temat szkodliwości dopalaczy są wykorzysty-
wane przez handlarzy tego typu środkami. Innymi słowy, dominuje narracja, że dopala-
cze są bezpieczną alternatywą dla narkotyków. Co więcej, poprzez umieszczenie na opa-
kowaniach informacji typu: produkt kolekcjonerski lub produkt nie do spożycia przez ludzi 
handlujący chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami ofiar dopalaczy, co 
jeszcze bardziej uspokaja ewentualnych konsumentów tych środków [Jędrzejko 2010, 
ss. 98–99]. Względnie częstym procederem uprawianym przez producentów dopalaczy 
jest niezamieszczanie opisu składu produktu, fałszowanie składu lub wypisywanie łaciń-
skich nazw w celu wprowadzenia w błąd potencjalnego konsumenta [Frączak, Królikow-
ska-Olczak 2012, s. 15].

Zagrożenia społeczności lokalnych wywoływane 
dopalaczami – interpretacja wyników badań

Pozyskany materiał badawczy w wyniku zrealizowania cyklicznych badań ankietowych 
wykonanych w latach 2012–2017 uprawnia do sformułowania wielu konkluzji, wniosków 
oraz rekomendacji.

Badaniami objęto studentów i uczniów szkół średnich. Grupa uczniów w stosunku 
do grupy studentów była liczniejsza o 22% (Wykres 1), jednak analiza uzyskanych odpo-
wiedzi wykazała prawie identyczny stan wiedzy na temat dopalaczy. 
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Wykres 1. Udział procentowy w badaniach poszczególnych grup respondentów

Źródło: opracowanie własne.

Jak wykazały badania, zdecydowanie częściej po dopalacze sięgają chłopcy/męż-
czyźni niż dziewczęta/kobiety. 31% ankietowanych stanowią respondenci płci męskiej 
(Wykres 2), spośród których aż co trzeci spróbował dopalaczy. Uśredniając, po dopalacze 
sięgnęła tylko co dziesiąta respondentka (respondenci płci żeńskiej stanowili 69% ankie-
towanych). Trzeba jednak zaznaczyć, że na przestrzeni lat (2012–2017) liczba dziewcząt/
kobiet, które spróbowały dopalaczy, zwiększyła się trzykrotnie, zaś liczba chłopców/
mężczyzn (konsumentów dopalaczy) utrzymuje się na podobnym wysokim poziomie.
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Wykres 2. Udział procentowy w badaniach poszczególnych grup respondentów

Źródło: opracowanie własne.

Nastroje w  badanych społecznościach lokalnych (miejscowości, gdzie przeprowa-
dzono badania: Poznań, Jarocin, Piotrków Trybunalski) stanowią punkt odniesienia do 
zdiagnozowania – poprzez ekstrapolację – stanu poczucia bezpieczeństwa również 
w innych miastach w Polsce. 

Społeczność lokalna definiowana jest jako zbiorowość zamieszkująca wyodrębnio-
ne, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafię, wieś czy osiedle, w której wystę-
pują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zako-
rzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca [Rozwadowski 2017, s. 247]. Za-
grożenia dopalaczami, miejsca dystrybucji i  spożywania oraz negatywne konsekwen-
cje, jakie wywołują te środki odurzające, to istotny element zakłócający bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych. 

Przeprowadzone przez autora dociekania dotyczące dopalaczy uzasadniają rów-
nież sformułowanie konkluzji, iż dopalacze działają destrukcyjnie na stan i poczucie bez-
pieczeństwa tych społeczności lokalnych, w których to zjawisko występuje – zarówno 
w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Przykładem wpływu bezpośredniego może być 
zachowanie po spożyciu takich środków. Osoby będące pod wpływem działania dopala-
czy zazwyczaj zachowują się agresywnie i irracjonalnie, przez co stanowią zagrożenie dla 
otoczenia oraz mogą budzić strach współmieszkańców czy domowników. Strach rodzi-
ców wywołuje też fakt, że dziecko narażone jest na kontakt z konsumentami tych środ-
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ków i może wejść na podobną ścieżkę autodestrukcji poprzez spożywanie dopalaczy. 
Pośredni wpływ dopalaczy na społeczność lokalną uwidacznia się na przykład w spad-
ku cen mieszkań w kamienicach, w których prowadzi się sprzedaż dopalaczy. Ceny zna-
cząco maleją, gdyż mieszkańcy narażeni są na ciągłe zagrożenia, a sama kamienica, uli-
ca, a nawet duży fragment dzielnicy na długo zyskują złą opinię. Niepokój wśród spo-
łeczności lokalnych budzi już sama możliwość zażycia dopalaczy przez dzieci i młodzież. 

Walka ze zjawiskiem dopalaczy, jako zagrożeniem dla bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych, stanowi ogromne wyzwanie dla władz, służb porządkowych i samych obywa-
teli. Uzasadnione jest odniesienie się do założeń Andrzeja Urbana [Urban 2011, ss. 21–47] 
– postrzegającego bezpieczeństwo w skali mikrospołeczności (społeczności lokalnych) 
– który przyjmuje, że sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa jest włączenie tychże 
społeczności lokalnych w proaktywne działania zwalczające te zagrożenia, w tym profi-
laktyczne przedsięwzięcia [Urban 2011, s. 8].

Wykres 3. Udział liczbowy i procentowy w badaniach poszczególnych grup respondentów

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Trudność w zdobyciu dopalaczy (zależność liczbowa)

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania pozwoliły również na wskazanie najpopularniejszych do-
palaczy na rynku polskim (Wykres 4). Szczegółową charakterystykę tych środków odu-
rzających zawarto w Tabeli 1. 

Zidentyfikowane dopalacze podzielono na 3 grupy. W grupie najpopularniejszych 
dopalaczy znalazły się: Mocarz i skręt, do grupy średnio popularnych zaliczono takie do-
palacze, jak: bath salts (sole do kąpieli), Krokodyl, ecstasy, kratom, kleje, opioidy, mefe-
dron, efedryna i szałwia wieszcza. Za najmniej popularne dopalacze uznane zostały: BZP, 
kannaboidy, dysocjanty, lidokaina, onkogeny, MDPV, fenetylamina (fenyloetyloamina, 
PEA), JWH, katynony, tryptanina, stymulanty, Research Chemicals (RC), psychodeliki, Spi-
ce. Niepokojącym zjawiskiem jest sięganie po kolejne rodzaje dopalaczy przez regular-
nych „konsumentów” tych środków. Nawet traumatyczne doznania, na granicy zatrzy-
mania akcji serca czy całkowitej utraty świadomości, nie zniechęcają osób biorących do-
palacze do zaprzestania tych destrukcyjnych eksperymentów medycznych. W tej grupie 
respondentów zdecydowanie większą skłonność do autodestrukcji przejawiają chłopcy/
mężczyźni (co siódmy respondent). Tylko co dziesiąta respondentka przejawia podobną 
skłonność. We wszystkich badanych grupach zidentyfikowano podobną prawidłowość. 
Jest to bardzo niepokojące, gdyż upływ czasu, edukacja oraz osiąganie dojrzałości spo-
łecznej i życiowej powinny eliminować tego typu zachowania. Niestety przeprowadzo-
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ne badania zaprzeczają tezie, że wraz z wiekiem rośnie świadomość szkodliwego działa-
nia dopalaczy, która pozwala wyeliminować tego rodzaju praktyki w grupie studentów 
(osób w 100% pełnoletnich). Podobna intensywność używania dopalaczy występuje za-
równo u osób ze szkół średnich, jak i u studentów. 

Czynnikami wzmacniającymi skłonność do używania dopalaczy są słabe i bardzo sła-
be wyniki w nauce oraz pochodzenie z rodzin rozbitych/niekompletnych (uwaga ta do-
tyczy również tzw. eurosierot, czyli dzieci/młodzieży, które na skutek migracji jednego 
lub obojga rodziców pozostają najczęściej pod opieką drugiego współmałżonka, dziad-
ków, dalszej rodziny, a nawet same).

Wykres 5. Najbardziej popularne dopalacze na rynku polskim (zależność liczbowa)

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1. Charakterystyka najczęściej kupowanych dopalaczy w Polsce

Nazwa dopa-
lacza

Krótka charakterystyka

Mocarz 

Nazwa dopalacza, który zawiera mieszanki różnych środków znajdujących się obec-
nie na liście substancji zakazanych. Jest to susz roślinny nasączany substancjami syn-
tetycznymi, najczęściej z grupy kanabinoidów. Jego spożycie skutkuje najczęściej 
bardzo agresywnym zachowaniem, brakiem kontroli nad organizmem oraz brakiem 
możliwości autoobrony. Może doprowadzić do ciężkiej niewydolności układu nerwo-
wego, a nawet do śmierci poprzez zatrzymanie akcji serca.

Krokodyl
Popularny narkotyk w Rosji, zawierający dezomorfinę, która działa niemal identycznie 
jak heroina. Składniki zawarte w tym narkotyku powodują gnicie organizmu. Jego za-
żywanie często prowadzi do amputacji kończyn i śmierci.

Skręt Potoczne określenie papierosa skręcanego z marihuany lub tytoniu, inaczej joint, dżo-
int.

Spice
Grupa produktów zawierających syntetyczne związki, które wykazują podobne dzia-
łanie do marihuany poprzez pobudzenie receptorów kannabinoidowych. Produkty 
z tej grupy miały stanowić legalną alternatywę dla zakazanej marihuany.

Research 
Chemicals 
(RC)

Inne określenie dopalaczy. Nazywane są tak również  
środki przeznaczone do chemicznych analiz. Występują w postaci proszków i służą do 
wytwarzania mieszanek.

Psychodeliki
Określona grupa substancji, które powodują zaburzenia percepcji, zmiany sposobu 
myślenia, świadomości oraz wywołują przeżycia, które mogą być porównane do snu, 
medytacji czy też transu. Przykładem są kannabinoidy. 

Stymulanty
Grupa środków, które wykazują działanie pobudzające. Zwiększają aktywność układu 
ośrodkowego lub współczulnego. Mogą wywoływać stan euforii. Substancje te są wy-
korzystywane również w medycynie.

Szałwia 
wieszcza

znana również pod nazwą łacińską – Salvia divinorum. Nazwy potoczne to magicz-
na roślinka lub Lady Salvia. To roślina, z której otrzymuje się substancję psychoaktyw-
ną – salwinorynę A. Szałwia wieszcza występuje tylko w jednym regionie świata, połu-
dniowym Meksyku, w okolicy gór Sierra Madre. W małej dawce może działać antyde-
presyjnie i uspokajająco, ale większe ilości powodują intensywne halucynacje i mają 
silne działanie psychoaktywne. Skutkiem zażycia jest utrata równowagi, brak kontro-
li nad ciałem, utrata kontaktu z otoczeniem, psychozy, omamy i napady agresji. Jako 
dopalacz występuje w postaci suszu lub grudek.

Tryptamina

Jest aminowym związkiem chemicznym, który występuje w żywych organizmach. 
Środek jest podatny na relatywnie łatwą modyfikację chemiczną, przez co można uzy-
skać szeroką gamę związków chemicznych, nazywanych ogólnie tryptaminami. Przy-
kładem tryptamin są serotonina i melatonina. Niektóre odmiany wykorzystywane są 
w medycynie, a inne jako środki psychoaktywne (DMT, AMT, DiPT). Sama tryptamina 
wchodzi też w skład LSD.

Katynony
Alkaloidy naturalne występujące w roślinie khat, którą można znaleźć w Afryce. Pol-
ska nazwa tej rośliny to czuwaliczka jadalna. Związki z grupy katynonów często sta-
nowią składniki dopalaczy. Można je porównać do stymulantów, takich jak amfetami-
na czy też efedryna.
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Ecstasy

Narkotyk rekreacyjny, występujący w formie tabletek. Jest syntetycznym analogiem 
meskaliny i amfetaminy. Ma właściwości psychodeliczne, a także stymulujące układ 
nerwowy. Nazwa „ecstasy” jest także używana w odniesieniu do innych substan-
cji będących analogami metamfetaminy. Główną substancją aktywną w ecstasy jest 
MDMA, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina. Narkotyk wywodzi się główne z klu-
bowych subkultur, ponieważ ma jednocześnie działanie halucynogenne i stymulują-
ce.

JWH

Grupa organicznych substancji chemicznych należących do grupy syntetycznych kan-
nabinoidów. Najpopularniejszą odmianą jest JWH-018. Są to związki psychoaktyw-
ne stosowane w dopalaczach. Ich zażycie skutkuje wzrostem ciśnienia tętniczego, za-
burzeniami koncentracji i koordynacji ruchowej. Związki te wywołują również prze-
krwienie gałek ocznych, zawroty głowy, wysuszenie śluzówki, a także lęki, urojenia 
i apatię. Charakterystyczne dla substancji JWH jest to, że mają działanie silnie uzależ-
niające.

Fenetylamina 
(Fenyloetylo-
amina, PEA)

Chemiczny związek, alkaloid o silnym działaniu biologicznym. Wiele pochodnych 
tego środka ma działanie psychoaktywne, empatogenne lub stymulujące, dlatego za-
równo ta substancja, jak i jej pochodne są często składnikami dopalaczy.

Efedryna

Jest organicznym związkiem chemicznym, który pobudza ośrodkowy układ nerwowy. 
Uzyskuje się ją z rośliny Ephedra sinica oraz na skutek syntezy chemicznej. Środek ten 
poprawia wydolność organizmu, zmniejsza apetyt, ale może powodować nudności, 
wymioty i bóle głowy. Ma również negatywny wpływ na układ krążenia i układ odde-
chowy. Znajduje się na liście zabronionych substancji dopingujących.

Mefedron

Środek pochodny katynonu, który powstał prawie 100 lat temu i powrócił na rynek 
dopiero w 2000 r. Jest sprzedawany jako biały proszek, a przyjmuje się go drogą po-
karmową lub poprzez nos; może być stosowany także w formie zastrzyków. Jego 
budowę chemiczną można porównać do amfetaminy. Środek ten powoduje po-
budzenie fizyczne oraz psychiczne i działa podobnie do ecstasy. Mefedron uzależ-
nia i może być niebezpieczny dla zdrowia. Negatywne skutki zażycia to np. nudno-
ści, bezsenność, urojenia i halucynacje, szczękościsk, udar i obrzęk mózgu, palpita-
cje serca. Dłuższe używanie może wywołać trwałe zaburzenia psychiczne, depresję 
i obniżenie nastroju. Ryzyko śmierci po zażyciu mefedronu zwiększa się, gdy jest on 
spożywany równocześnie z innymi środkami psychoaktywnymi lub z alkoholem.

MDPV

Substancja pochodna od fenyloalaniny, która pojawiła się w 2007 roku. Występu-
je w postaci pudru, białego lub jasnobrązowego proszku. Ma intensywny i nieprzy-
jemny zapach. Zażycie powoduje pobudzenie, bezsenność, niepokój, podwyższenie 
koncentracji, a także przyspieszony rytm serca, intensywne pocenie się i brak łaknie-
nia. Może powodować również szczękościsk, silne bóle głowy, lęki i napady paniki. 
Ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych zwiększa się w przypadku łączenia sub-
stancji z alkoholem.

Opioidy Grupa środków pobudzających receptory opioidowe, jak np. morfina, kodeina. Są 
one stosowane w medycynie jako środki przeciwbólowe.

Onkogeny Geny, które poprzez ekspresję wywołują przekształcenie się prawidłowych komórek 
w nowotworowe.

Lidokaina Pochodna amidowa o działaniu miejscowo znieczulającym.

Kannabino-
idy

Grupa związków chemicznych, które występują w wielu dopalaczach. Początkowo 
nazwa odnosiła się jedynie do alkaloidów występujących w konopiach. Obecnie wy-
różniamy trzy rodzaje tych środków. Są to:
kannabinoidy roślinne – występują jako roślinne alkaloidy, zaliczamy do nich  
np. psychoaktywny tetrahydrokannabinol, który jest główną substancją marihuany;
endokannabinoidy – występują w organizmach ludzi i zwierząt;
kannabinoidy syntetyczne – wytworzone sztucznie przez człowieka, np. HU-210, pa-
raheksyl.
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Kratom

Potoczne określenie rośliny Mitragyna speciosa, która występuje w Azji Południo-
wo-Wschodniej. Jako dopalacz występuje w postaci sproszkowanych, suszonych li-
ści lub w mocniejszej odmianie jako sproszkowany ekstrakt w kapsułkach. Środek 
wykazuje działanie depresyjne i stymulujące. Najczęściej konsumpcja zachodzi po-
przez żucie liści lub wypicie wywaru. Kratom oprócz euforii i błogostanu może wy-
wołać wymioty, zaburzenia pracy jelit, osłabienie potencji oraz zaburzenia sprawno-
ści ruchowej.  
W większości państw substancja jest zakazana. W Tajlandii rozważana jest legaliza-
cja tego środka, ponieważ ma on również właściwości przeciwbólowe. Przypuszcza 
się, że kratom może być pomocny przy leczeniu uzależnień od silnych narkotyków, 
takich jak heroina i kokaina.

Bath Salts 
(sole do ką-
pieli)

Potoczna nazwa grupy dopalaczy, które najczęściej są odmianą LSD. Powodują agre-
sję, stan psychozy i halucynacje. Występują pod różnymi nazwami, najpopularniej-
sze to Cloud Nine i Vanilla Sky.

Dysocjanty
Grupa środków, których działanie na organizm sprowadza się do blokowania lub re-
dukowania sygnałów z otoczenia do świadomości człowieka. Przykładem takiej sub-
stancji jest szałwia wieszcza.

BZP

Środek należący do grupy pochodnych piperazyny. W grupie tej znajdują się też 
środki, takie jak: mCPP, TFMPP, pMeOPP, pFPP, DBZP. Wymienione substancje stano-
wią grupę tzw. benzylopiperazyn. Charakterystyczne dla BZP jest to, że występu-
je w różnych formach chemicznych. Może mieć postać chlorowodorku, występu-
je wówczas jako biały proszek, lub wolnej zasady, w postaci jasnej żółto-zielonej cie-
czy;

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Skulmowski 2014, ss. 15–19.

Uzyskane wyniki we wszystkich grupach kontrolnych pokazały, że zarówno w mniej-
szych miejscowościach, takich jak Jarocin i Piotrków Trybunalski, jak i dużym mieście wo-
jewódzkim (Poznaniu) pozyskanie dopalaczy jest bardzo łatwe. Jest to niepokojące i wy-
maga natychmiastowych działań naprawczych. Wydaje się, że działania powinny być re-
alizowane w każdym z możliwych obszarów, co oznacza, że konkretne działania opera-
cyjne policji należy uzupełniać kampaniami reklamowymi i odpowiednią narracją de-
dykowaną zagrożonym grupom społecznym dystrybuowaną przez środki masowego 
przekazu, służby lokalne oraz placówki oświatowe.

Zidentyfikowano dwa główne źródła zdobywania dopalaczy. Są to stacjonarne skle-
py z  materiałami kolekcjonerskimi oraz sklepy internetowe. We wpisach uzupełniają-
cych odpowiedzi ankietowe respondenci uzasadniali swoje preferencje dotyczące wy-
boru miejsc pozyskiwania dopalaczy przede wszystkim komfortem i szybkością otrzy-
mania towaru:

 · sklep otwarty 24h/dobę, 7 dni w tygodniu; 
 · względnie niska cena za jedno opakowanie (od kilku do kilkudziesięciu PLN);
 · możliwość dostępu do materiałów reklamujących dany dopalacz online; 
 · bardzo zróżnicowany asortyment;
 · łatwość dokonania zakupu (bez żadnych autoryzacji weryfikujących wiek kupujące-

go, adres zamieszkania etc).
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Wnioski i rekomendacje dotyczące podniesienia 
bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez walkę ze 
zjawiskiem dopalaczy

Zagrożenia implikowane przez substancje psychoaktywne zwane dopalaczami nie mogą 
być bagatelizowane, a  walka z  nimi musi być realizowana komplementarnie na wielu 
płaszczyznach. Tylko pełne, komplementarne oraz dobrze zorganizowane działania 
mogą przynieść zadowalające efekty.

W Polsce walka ze zjawiskiem dopalaczy koncentruje się przede wszystkim na dzia-
łalności legislacyjnej. Światełkiem w  tunelu jest bezprecedensowy wyrok sądu w  Ło-
dzi (2017). Sąd orzekł, że właściciel budynku, w którym mieścił się sklep z dopalaczami 
i gdzie sprzedawano dopalacze, poniósł odpowiedzialność karną i finansową za szkody 
wynikłe ze spożywania dopalaczy.

Ustawa tematyczna jest cyklicznie aktualizowana o  nową grupę zakazanych środ-
ków psychoaktywnych. Powoduje to zamykanie wielu sklepów z  dopalaczami, dzię-
ki czemu zmniejsza się dostępność oraz skala spożywania dopalaczy. Najistotniejsze są 
jednak działania profilaktyczne w szkołach, na uczelniach, w klubach, dyskotekach, ba-
rach, miejscach rozrywki i na boiskach. Instytucją najbardziej zaangażowaną w Polsce 
w działania uświadamiające szkodliwości spożywania dopalaczy jest Inspektorat Sani-
tarny. 

Najważniejsze wnioski i rekomendacje wypracowane w wyniku przeprowadzonych 
dociekań można zebrać w następujących punktach:

1. Świadomość konsekwencji i  szkodliwości działania dopalaczy ma decydujący 
wpływ na skalę używania dopalaczy. Im większa wiedza na temat szkodliwości tych 
substancji, tym mniejszy stopień spożycia. 
2. Istnieje wiele barier, przez które zjawisko dopalaczy pozostaje nadal nie w pełni 
rozpoznane. Środowisko „konsumentów” dopalaczy jest hermetyczne, trudno prze-
łamywać bariery nieufności, aby uzyskać wiarygodne dane oraz informacje.
3. Skala używania dopalaczy wciąż jest na względnie wysokim poziomie. Środki te 
nadal są popularne wśród młodych osób, a ich zdobycie/kupno jest łatwe.
4. Środowisko handlarzy dopalaczami jest bardzo dynamiczne, kreatywne, a jego 
elastyczność powoduje, że mimo przedsięwziętych działań prewencyjnych, profilak-
tycznych oraz karnych skala zjawiska wciąż jest na względnie wysokim poziomie.
5. Dopalacze są bardziej niebezpieczne niż klasyczne narkotyki oraz inne używki. 
Wynika to z tego, że skutki ich zażycia są często nieprzewidywalne, a poznanie skła-
du chemicznego danego dopalacza umożliwiają dopiero specjalistyczne badania la-
boratoryjne. 
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6. Realizowane w społecznościach lokalnych w Polsce działania profilaktyczne cha-
rakteryzują się stosunkowo niską efektywnością. System edukacji na temat dopala-
czy wciąż wymaga usprawnień.
Kluczowe jest ciągłe dostosowywanie strategii walki ze zjawiskiem dopalaczy, gdyż 

zagrożenie to jest niezwykle dynamiczne, ciągle ewoluuje, zapełniając nisze prawno-or-
ganizacyjne.
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Wprowadzenie

Pytanie o  kształtowanie poczucia bezpieczeństwa we współczesnym świecie nie jest 
czymś nowym, zarówno w nauce, jak i w wielu obszarach praktyki społecznej. Edukacja 
społeczeństwa mająca na celu przeciwstawienie się szerokiej palecie różnorodnych za-
grożeń, bardzo często nieprzewidywalnych w czasie i miejscu, była i  jest przedmiotem 
troski instytucji rządowych i lokalnych.
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Wzrost zainteresowania edukacją dla bezpieczeństwa wydaje się w pełni uzasadnio-
ny, bowiem to temu procesowi przypada znacząca roli w kształtowaniu poczucia bez-
pieczeństwa nie tylko pojedynczego obywatela, ale całych społeczeństw. 

Świadomość wartości bezpieczeństwa w życiu człowieka towarzyszyła ludzkości od 
wieków, ale wydarzenia społeczno-polityczno-militarne ostatnich kilkudziesięciu lat 
w istotny sposób wpłynęły na świadomość wagi tej problematyki, zarówno wśród decy-
dentów politycznych, jak i większości społeczeństw.

Efekt tych rozważeń znalazł odzwierciedlenie w prowadzonej polityce, szczególnie 
w  państwach zachodnich. Szczególną uwagę zwrócono na naturalną i  samorządową 
ochronę i obronę ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi przede wszystkim 
z zagrożeń działań wojennych, a ostatnio zagrożeń terrorystycznych.

Celem artykułu jest omówienie oraz ocena systemów wychowania obronnego 
w wybranych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych i ich wpływ na kształ-
towanie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Współczesny proces eduka-
cyjny społeczeństwa w większości państw europejskich przebiega dwutorowo, z jednej 
strony w oparciu o szkolenie w ramach obrony cywilnej, z drugiej – w ramach realizowa-
nych procesów oświatowych z młodzieżą szkolną i studencką, począwszy od szkoły po-
wszechnej (podstawowej) do uczelni wyższej. Efektywność przyjętego systemu eduka-
cyjnego w takich państwach, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Hiszpania, 
Niemcy, Szwecja ściśle koresponduje z realizowanymi w nich procesami kształcenia oraz 
systemami szkoleniowymi społeczności lokalnych.

Procesy te służą przygotowaniu zarówno młodzieży szkolnej, jak i dorosłego społe-
czeństwa do zdobycia wiedzy i nabycia umiejętności ratowania człowieka i przychodze-
nia mu z pomocą podczas klęsk żywiołowych, katastrof, awarii technicznych czy zama-
chu terrorystycznego.

Istotą tej edukacji jest i to, że w żadnym z państw obrona cywilna nie jest wyizolo-
wana z ogólnej polityki obronnej i oficjalnej polityki państwowej. Występują silne więzi 
łączące ją z działalnością administracji rządowej, siłami zbrojnymi; szczególną rolę edu-
kacji dla bezpieczeństwa nadaje się w ramach polityki obronnej NATO1. Swoje humani-
tarne zadania, dotyczące przygotowania w zakresie ratowania człowieka oraz zapew-
niania mu warunków do biologicznego przetrwania, realizowane są przy pełnej akcep-
tacji i włączeniu się do tych działań całego społeczeństwa. Stąd też procesy edukacyjne 
w poszczególnych państwach Europy czy świata postrzegane są jako dziedzina szkole-
nia i kształcenia nie tylko młodego pokolenia, lecz całego społeczeństwa. Tym samym 
w istotny sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa środowisk lokalnych. Każdy z sys-
temów edukacyjnych, w państwach Europy Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz Stanach Zjednoczonych, realizowany jest w inny sposób. Zależy on od uwarunko-
1 NATO – North Atlantic Treaty Organization (ang.) – Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
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wań, między innymi historycznych, geopolitycznych, społecznych lub przyjętego syste-
mu edukacyjnego. 

System wychowania obronnego w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii system wychowania obronnego młodzieży oparty jest na zasadach 
całkowitej dobrowolności. Proces szkolenia realizowany jest w trzech przedziałach wie-
kowych. Przedział pierwszy obejmuje młodzież w  wieku 13–18 lat, drugi – studentów 
w tzw. systemie „poza wojskiem”, natomiast trzeci – społeczeństwo pracujące. Młodzież 
w wieku od 13 do 18 lat ma dwie możliwości uczestniczenia w procesie edukacji dla bez-
pieczeństwa. 

Pierwszą z nich jest wstąpienia do organizacji „Połączone Siły Kadetów” (Combined 
Cadet Force), która działa wyłącznie na terenie szkół. Zgodę na prowadzenie szkolenia 
obronnego wyraża dyrektor szkoły, który zatwierdza także instruktorów (żołnierzy służ-
by czynnej lub rezerwistów). W Wielkiej Brytanii organizacja ta działa w szkołach śred-
nich (secondary school) i  prowadzi szkolenia z  zakresu znajomości trzech rodzajów sił 
zbrojnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w środę po południu lub sobotę). Każ-
dego roku kadeci odbywają 1–2-tygodniowy obóz wojskowy. Zajęcia obejmują elemen-
ty musztry, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy, taktyki, posługiwania się 
bronią, strzelania oraz marsze terenowe. W czasie zajęć obowiązuje zasada, że 60% cza-
su jest przeznaczone na trening wojskowy, a 40% na zajęcia rekreacyjno-przygodowe.

Drugą możliwością uczestnictwa jest organizacja paramilitarna działająca pod nad-
zorem władz lokalnych i nosząca nazwę „Kadeci Wojsk Lądowych” (Army Cadet Force)2. 
Może do niej wstępować młodzież w wieku od 13 do 18 lat, w tym również nie uczęsz-
czająca do szkół. 

Kadeci obu wyżej wymienionych organizacji posiadają umundurowanie wojsko-
we, w którym występują podczas różnych oficjalnych uroczystości organizowanych na 
szczeblach lokalnych. Uczestniczą również aktywnie w różnego rodzaju przedsięwzię-
ciach organizowanych przez siły zbrojne dla ludności cywilnej (jak dni otwarte koszar, 
pokazy lotnicze, imprezy sportowe itp.).

Edukacja młodzieży studenckiej odbywa się w  tzw. systemie szkolenia poza woj-
skiem (SPW) i  jest realizowana w  ośrodkach szkolenia wojskowego studentów zorga-
nizowanych przy głównych uniwersytetach, nazywanych „Uniwersyteckimi Ośrodka-
mi Szkolenia Oficerów” (University Officer Training Center). Każdy ośrodek szkolenia jest
kierowany przez oficera służby czynnej, który ma do pomocy kilku chorążych zawodo-
wych, oficerów Armii Terytorialnej i oficerów studentów.

2 Identyczne organizacje funkcjonują przy siłach powietrznych i morskich.
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Udział w szkoleniu biorą tylko ochotnicy. Warunkiem ich przyjęcia do wymienionych 
ośrodków jest złożenie podania oraz pozytywne zdanie egzaminu (rozmowa sondażo-
wa i test sprawności fizycznej). Szkolenie trwa trzy lata.

Ważną rolę w szkoleniu wojskowym studentów odgrywają sport i regularne, corocz-
ne, zagraniczne obozy kondycyjno-krajoznawcze, organizowane z  funduszy Minister-
stwa Obrony, przy niewielkim udziale finansowym ich uczestników (obozy narciarskie, 
wspinaczki, wędrówki piesze, nurkowanie, żeglarstwo itp.). Obozy organizowane są do 
takich krajów, jak: Ekwador, Meksyk, Egipt, Włochy, Francja, Nepal, Indie itp.

Szkolenie wojskowe, regulowane przez akt prawny o rezerwach sił zbrojnych, reali-
zowane jest we wszystkich rodzajach wojsk, w tzw. systemie pozawojskowym (SPW).

System edukacji obronnej w Niemczech

Odmienny tryb edukacji obronnej młodego pokolenia funkcjonuje w  Niemczech. Do 
roku 1989 w szkołach RFN – w przeciwieństwie do byłego NRD – nie prowadzono żadne-
go szkolenia obronnego. Obecnie prowadzona jest nauka dla młodzieży szkolnej w za-
kresie umiejętnego zachowania się w przypadku alarmu przeciwpożarowego oraz w sy-
tuacjach zagrożenia życia. Natomiast szkolenie w ramach edukacji obronnej społeczeń-
stwa realizowane jest w ramach OC. 

Obrona cywilna (ZV), stanowiąca element ogólnego systemu obrony Niemiec, wy-
stępuje w dwóch różnych ujęciach – w ramach sojuszu z NATO i w ujęciu narodowym, 
w którym obejmuje szereg przedsięwzięć realizowanych przez cały system pozamilitar-
ny państwa. W ramach tych działań szeroko rozpowszechniona jest samoobrona, szcze-
gólnie w środowiskach lokalnych. 

Rocznie na zasadach dobrowolności przeszkolonych zostaje około 200 000 osób. Po-
nadto każdy, kto zdaje egzamin na prawo jazdy, musi mieć ukończony taki kurs. Za przy-
gotowanie młodzieży do samoobrony odpowiadają gminy. Przygotowane są w tym celu 
specjalne ogólnie dostępne wydawnictwa propagandowe. Proces edukacji dla bezpie-
czeństwa, zarówno młodego pokolenia, jak i społeczności dorosłej, w takich państwach, 
jak Turcja, Holandia, Norwegia realizowany jest w ramach obrony cywilnej. W każdym 
z tych państw funkcjonują prowincje, okręgi i obwody, na czele których stoją przedsta-
wiciele władz lokalnych. Oni to odpowiadają za politykę edukacyjno-obronną, ale z za-
chowaniem całkowitej dobrowolności ze strony uczestników tego szkolenia. Szkolenie 
ochotników w wieku 18–65 lat realizowane jest na 3-tygodniowych kursach podstawo-
wych (z  zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej) oraz 2–4 dniowych szkole-
niach z zabezpieczenia technicznego (co 2 lata na szczeblach lokalnych). 
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System wychowania obronnego we Francji

Państwem, w  którym edukacja dla bezpieczeństwa stanowi jeden z  filarów proce-
su kształcenia proobronnego, jest Republika Francji. Francja przywiązuje wielką wagę 
do edukacji obronnej społeczeństwa oraz wychowania patriotyczno-obronnego dzieci 
i młodzieży, widząc we wspólnej służbie osób wywodzących się z różnych środowisk do-
bry sposób na integrację społeczną. Taka integracja jest szczególnie istotna w przypad-
ku Francji posiadającej znaczną liczbę ludności pochodzącej z Afryki i  Indochin. Tę in-
tegracyjną i wychowawczą rolę armii dobrze oddaje powiedzenie: „W armii nie ma bia-
łych i czarnych, nie ma też białych i czerwonych, w armii wszyscy jesteśmy koloru nasze-
go munduru”. 

We Francji nie ma aktu normatywnego, który regulowałby całokształt problema-
tyki edukacji obronnej społeczeństwa, niemniej jednak istnieje system zwany patrio-
tyczno-obronnym. Na przykład wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkol-
nej i studenckiej oparte jest na współpracy szkół i sił zbrojnych w ramach porozumie-
nia podpisanego przez ministrów obrony oraz edukacji narodowej. Organem koordy-
nującym tę współpracę jest wspólna komisja. W myśl porozumienia poszczególne jed-
nostki (instytucje, sztaby) wojskowe współpracują ze szkołami lub innymi placówka-
mi oświatowymi w miejscu ich dyslokacji. Dlatego też w procesie edukacji patriotycz-
no-obronnej młodzieży szkolnej dużą rolę odgrywa wojskowe szkolnictwo przygoto-
wawcze. Zajmuje się ono wstępnym przygotowaniem kandydatów na oficerów zawo-
dowych w liceach wojskowych. W siłach lądowych funkcjonują cztery licea: w Saint-Cyr, 
Autun, Aix-en-Provence i La Fleche oraz po jednym w siłach powietrznych (Saint Imier) 
i  morskich (Brest). Wszystkie licea wojskowe podlegają Ministerstwu Obrony. Kształci 
się w nich kilka tysięcy młodzieży, w tym prawie połowa to synowie kadry zawodowej. 
Uczniowie zdobywają tam wiedzę ogólną i są przygotowywani do zdania egzaminu ma-
turalnego oraz do egzaminów konkursowych do szkół wojskowych. Program nauczania 
jest tak opracowany, aby jednocześnie przygotowywać ich do zawodowej służby woj-
skowej. Licea wojskowe spełniają dwie zasadnicze funkcje, w zakresie:

 · pomocy rodzinom wojskowych w kształceniu swoich dzieci,
 · przygotowania absolwentów do egzaminów wstępnych do wyższych szkół oficer-

skich.
W  ramach działalności patriotyczno-obronnej wśród żołnierzy służby zasadniczej 

nie prowadzi się szczegółowych zajęć z edukacji obywatelskiej, gdyż zakłada się, że za-
danie to wykonywała szkoła, poza tym byłoby to sprzeczne z  neutralnością politycz-
ną armii. Trzeba wiedzieć, że nawet wykładanie podstaw ustroju i organizacji państwa 
byłoby postrzegane w  społeczeństwie jako złamanie zasady neutralności politycznej,  
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ponieważ wśród obywateli francuskich są i tacy, którzy odrzucają republikańską formę 
rządów i domagają się przywrócenia monarchii konstytucyjnej.  

W armii prowadzona jest ponadto pewna działalność oświatowa. Dwa rodzaje takiej 
działalności prowadzone są w ramach akcji socjalnej sił zbrojnych. Jej celem jest między 
innymi walka z analfabetyzmem, bowiem co roku przychodzi do jednostek kilka pro-
cent rekrutów nie potrafiących czytać i pisać lub mających bardzo duże trudności w tej 
dziedzinie. W tej sytuacji armia jest dla nich ostatnią szansą na zdobycie tych umiejętno-
ści przed wejściem w dorosłe życie. Każdego roku zatem kilka tysięcy rekrutów uczy się 
w wojsku czytać i pisać. 

Drugim bardzo ważnym rodzajem działalności jest szkolenie i nauka zawodu rekruta, 
dla tych, którzy przedwcześnie zakończyli edukację i nie posiadają żadnych kwalifikacji. 
Dzięki temu co roku kilka tysięcy młodych ludzi opuszcza armię z dyplomem ukończe-
nia kursu umożliwiającego podjęcie pracy w określonym zawodzie. 

Niezwykle istotną rolę w edukacji dla bezpieczeństwa społeczeństwa Francji spełnia 
obrona cywilna (OC). Głównym jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, 
ludności, ochrona obiektów cywilnych, których funkcjonowanie jest niezbędne do pro-
wadzenia skutecznej obrony kraju. 

Edukacja ludności w ramach OC ma na celu zorganizowanie szczególnie lokalnego 
społeczeństwa (przygotowanie teoretyczne i praktyczne) do czynnego uczestniczenia 
w różnego rodzaju operacjach ratunkowych niezbędnych do ochrony ludności. 

System edukacji dla bezpieczeństwa w Stanach 
Zjednoczonych

Zupełnie odmienny system edukacji dla bezpieczeństwa, zarówno społeczeństwa, jak 
i młodzieży, realizowany jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Kiero-
wanie państwem świadomych obywateli stanowi myśl przewodnią Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zgodnie z  ideą przyświecającą twórcom Konstytu-
cji ustrój USA charakteryzuje się dużą decentralizacją, co oznacza, że władze federalne 
odpowiadają za całokształt przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą obronnością 
kraju, natomiast większość zadań związanych z codziennym życiem obywateli wykonu-
ją władze stanowe i lokalne. 

Zgodnie z konstytucją za szkolnictwo i wychowanie odpowiedzialne są poszczegól-
ne stany, w  których istnieje urząd stanowego „superintendenta szkolnictwa publicz-
nego”. W rządzie federalnym funkcjonuje Departament Edukacji pełniący funkcję „do-
radczą” i opiniotwórczą Prezydenta w zakresie ogólnego kształtowania polityki oświa-
towo-naukowej państwa. Jedną z  ważniejszych organizacji pozarządowych (powsta-
łą w 1965 r.) jest Akademia Oświaty Stanów Zjednoczonych (National Academy of Edu-
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cation), której zadaniem jest koordynowanie prac nad kierunkami rozwoju szkolnictwa 
i  systemu oświaty. Instytucja ta oprócz współpracy z  Departamentem Edukacji ściśle 
współpracuje z Narodową Akademią Nauk USA (National Academy of Sciences, założona 
w 1863 r.). Jest to organizacja pozarządowa, pełniąca funkcję łącznika między środowi-
skami naukowymi poszczególnych stanów a rządem federalnym w zakresie kształtowa-
nia polityki naukowej. Ukształtowany na przełomie XIX i XX wieku w USA narodowy sys-
tem oświaty składa się ze szkół elementarnych, średnich i wyższych:

 · szkoły elementarne – trwają od 5 do 8 lat (najbardziej popularne są szkoły 6-letnie). 
W szkołach obejmujących więcej niż 6 lat nauki ostatnie klasy (VI, VII, VIII) nazywa się 
niekiedy szkołami średnimi, chociaż nie jest to strukturalnie wyróżnione;
 · szkoły średnie – są to szkoły w wielu przypadkach rozbite na dwa cykle kształcenia: 

niższy i wyższy. Nauka w nich trwa od 4 do 7 lat, co jest uzależnione od okresu lat nauki 
we wcześniejszej szkole elementarnej. W sumie kształcenie dzieci i młodzieży w szko-
le elementarnej oraz średniej trwa 12 lat. 

W amerykańskich szkołach średnich nie wyróżnia się profilu ogólnokształcącego lub 
zawodowego w znaczeniu europejskim, szkoły te jednak oferują na ogół zróżnicowane 
programy kształcenia, spośród których uczniowie, wraz z rodzicami i doradcami szkol-
nymi dokonują wyboru programu, zgodnego z indywidualnymi możliwościami i zainte-
resowaniami. Wymagania końcowe, związane z uzyskaniem dyplomu szkoły średniej, są 
ustalone przez lokalne władze oświatowe. Na ogół są to sprawdziany testowe lub zali-
czenia odpowiedniej liczby przedmiotów.

 · szkolnictwo wyższe – obejmuje w swoich ramach organizacyjnych nie tylko „kie-
runki” wydziałowe typowe dla uczelni wyższych europejskich, lecz również cztero-
letnie college’e. Uczelnie wyższe (poza college’ami) kształcą studentów najczęściej 
w układzie trójstopniowym: bakałarza (bachelor), magistra (master) i doktora (po zło-
żeniu rozprawy naukowej). Wyższe uczelnie same określają wymagania dotyczące wy-
ników uzyskanych na świadectwie szkoły średniej lub wyników sprawdzianu testowe-
go.

W  ramach realizowanego procesu kształcenia zarówno w  szkołach średnich, jak 
i uczelniach prowadzona jest tzw. edukacja obronna. W USA obowiązuje zasada, że każ-
dy obywatel pragnący brać udział w publicznym życiu państwowym powinien posia-
dać nie tylko przeszkolenie wojskowe, ale i uzyskać stopień oficerski w toku szkolenia  
w jednej z akademii wojskowych lub w studium wojskowym uczelni wyższej (uniwersy-
tetu) cywilnej. 

Zainteresowanie przeszkoleniem wojskowym, a w efekcie uzyskaniem stopnia ofi-
cerskiego, wynika zarówno z tradycji narodu amerykańskiego, jak i prestiżu żołnierza za-
wodowego. Przynależność do korpusu oficerskiego gwarantuje także odpowiedni po-
ziom życia, karierę zawodową itd.
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Generalnie system szkolenia w  ramach edukacji dla bezpieczeństwa społeczeń-
stwa realizowany jest zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach europejskich  
na dwóch płaszczyznach: militarnej i pozawojskowej. W USA jest on bardziej skompliko-
wany, co wynika głównie ze struktury federalnej i stanowej państwa.

Wielką wagę w  realizowanym programie wychowawczym w  szkołach amerykań-
skich, i to zarówno na poziomie szkół elementarnych, jak i średnich, przywiązuje się do 
kształtowania patriotyzmu lokalnego i  narodowego. Istotną rolę odgrywają wprowa-
dzone w 1917 roku przedsięwzięcia programowe związane w wychowaniem patriotycz-
nym dzieci i młodzieży. Przywiązanie do symboli narodowych, zwłaszcza flagi i hymnu, 
stworzyło swoisty „kult” flagi narodowej. Jego udokumentowaniem było wprowadzenie 
w 1923 roku zwyczaju wywieszania flag we wszystkich szkołach. 

Kolejnym elementem wychowania w duchu „bezpieczny obywatel” jest odpowied-
nio ukierunkowany proces ideowo-wychowawczy. Jego istotą są podkreślane wartości 
ogólnonarodowe i społeczne oparte o bogate tradycje i obyczaj. Nakładają się na to tak-
że postawy wyniesione z wcześniejszej edukacji. Chodzi tu głównie o działania w sferze 
kształtowania patriotyzmu, począwszy od środowiska rodzinnego, lokalnego, poprzez 
szkoły elementarne, średnie i uczelnie wyższe. Bez względu na stan, czyli rejon zamiesz-
kania, naczelnemu celowi tej edukacji przyświeca hasło „obowiązek, honor, ojczyzna”. 
W ramach prowadzonych spotkań i zajęć głównym celem jest rozwijanie poczucia „mo-
ralnej odpowiedzialności przed Bogiem i  narodem” za bezpieczeństwo Stanów Zjed-
noczonych. W treści zajęć eksponuje się wartości demokracji, gospodarki rynkowej, su-
miennej pracy i dyscypliny, uzasadnia się powinności wobec Boga, narodu i rządu USA.

System wychowania obronnego w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej

Zmiany systemów społeczno-politycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
pociągnęły za sobą głębokie przemiany strukturalne we wszystkich sferach funkcjono-
wania tych państw. Nie ominęły sfery edukacji obronnej społeczeństwa tych państw, do-
konując transformacji jej charakteru, a wraz z nią zmian jej organizacji i zasad funkcjono-
wania. W nowych warunkach przystąpiono do poszukiwania nowych rozwiązań organi-
zacyjno-prawnych, uwzględniając specyfikę każdego państwa oraz doświadczenia w tej 
dziedzinie na arenie międzynarodowej. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w  no-
wych strukturach organizacyjnych i zasadach funkcjonowania, które ciągle ulegają prze-
mianom i są doskonalone. Generalnie na terenie państw powstałych w wyniku rozpadu 
ZSRR funkcjonuje podobny model strukturalno-organizacyjny.
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Największą oficjalnie działającą w Rosji organizacją prowadzącą edukację obronną 
społeczeństwa jest Rosyjska Organizacja Sportów Techniczno-Obronnych (ROSTO)3, któ-
ra powstała w 1991 r. w wyniku reorganizacji Ochotniczego Stowarzyszenia Współpra-
cy z Armią, Lotnictwem i Flotą (DOSAAF) funkcjonującego na terytorium byłego ZSRR. 
Organem naczelnym ROSTO jest Rada Centralna. Do stycznia 1996 r. organizacja działa-
ła na podstawie przepisów prawnych dotyczących DOSAAF. Obecnie z inicjatywy RC na 
ukończeniu są prace legislacyjne nad nową ustawą o systemie edukacji obronnej społe-
czeństwa RF. Opracowano również państwowy program wspierania organizacji ROSTO.

W ramach reorganizacji struktur obronnych Rosji w 1991 roku utworzony został Pań-
stwowy Komitet do spraw Obrony Cywilnej, Nadzwyczajnych Sytuacji i Likwidacji Skut-
ków Klęsk Żywiołowych. Od 1993 roku Komitet przekształcony został w Ministerstwo do 
spraw Obrony Cywilnej. Jest to centralny organ administracji państwowej. Jego zada-
niem jest organizowanie i koordynowanie działalności ministerstw oraz organów wła-
dzy w zakresie prognozowania, zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym oraz postępo-
wania w czasie ich zaistnienia. Do jego zadań należy również szkolenie wyższych kadr 
administracji rządowej i państwowej w zakresie działalności obronnej państwa. 

Współpraca Ministerstwa z organizacjami prowadzącymi edukację obronną społe-
czeństwa polega między innymi na szkoleniu lokalnych przedstawicieli władz admini-
stracyjnych oraz przedstawicieli zakładów pracy. Organizacja ROSTO, prowadząc działal-
ność ukierunkowaną na propagowanie sportów techniczno-obronnych wśród młodzie-
ży szkolnej, zapewnia dopływ do SZ FR poborowych, wstępnie wyszkolonych w kluczo-
wych dla prawidłowego funkcjonowania sił zbrojnych specjalnościach oraz przygotowu-
je rosyjskie społeczeństwo do realizacji zadań w ramach obrony cywilnej. 

Jedynym z głównych elementów sytemu edukacji dla bezpieczeństwa na Ukrainie 
jest Towarzystwo Wspierania Obrony Ukrainy (OSOU), powstałe po rozpadzie Związku 
Radzieckiego z  republikańskiego oddziału Ochotniczego Towarzystwa Wspierania Ar-
mii, Lotnictwa i Floty (DOSAAF). OSOU jest organizacją społeczną, nad którą ogólny nad-
zór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Oświaty4. Jej zakres, strukturę, metody i formy 
działania oraz źródła finansowania określa ustawa.

Wysoką rangę w edukacji bezpieczeństwa społeczeństwa Ukrainy odgrywa obrona 
cywilna (OC), ściśle współpracująca z OSOU. Na poszczególnych szczeblach (administra-
cji rządowej i państwowej) funkcje szefów sprawują kierownicy organów administracyj-
nych oraz dyrektorzy przedsiębiorstw.

3 W czerwcu 1995 r. dekretem prezydenta Jelcyna utworzono dodatkowo młodzieżową organizację paramili-
tarną – Rosyjskie Woinskoje Bractwo (RWB). 
4 OSOU było początkowo nadzorowane przez Ministerstwo Obrony, jednak ze względu na niewywiązywanie 
się przez resort z należności za szkolenie specjalistów dalszą opiekę powierzono Ministerstwu Oświaty. Od 
roku 2013 r. po reorganizacji jest to Ministerstwo Oświaty i Nauki.
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Bezpośrednie kierownictwo przypada sztabom obrony cywilnej, specjalnym wy-
działom ministerstw oraz etatowym pracownikom danego przedsiębiorstwa. Szczebel 
centralny, którego skład tworzą urzędnicy ministerstw, szkolony jest na centralnych kur-
sach organizowanych przez Sztab Obrony Cywilnej (1–2 razy w roku). Na szczeblach ad-
ministracji terenowej dzielnicy kierownicze stanowiska w OC zajmują żołnierze zawodo-
wi. Szkoleniem tych pracowników zajmują się sztaby wojskowe we współpracy ze Szta-
bem Obrony Cywilnej.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem działalności edukacyjnej dla potrzeb bez-
pieczeństwa państwa jest system szkolenia młodzieży szkolnej i  studenckiej. Przyjęty 
system funkcjonuje w oparciu o dwa ministerstwa:

a) Ministerstwo Obrony (MO) – zasięgiem edukacyjnym obejmuje instytucje rządowe, 
sieć wyższych uczelni wojskowych oraz wojskowo-morskie licea. Uczelnie wojskowe5 

realizują program opracowany dla kształcenia oficerów taktycznych, operacyjno-tak-
tycznych oraz operacyjno-strategicznych. Poza tym program kształcenia pozwala na 
przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe pracowników naukowych oraz nauczy-
cieli kierunków pedagogicznych prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną i akade-
micką. 
b) Ministerstwo Nauki i Oświaty (MNiO) – za działalność edukacyjną odpowiada bez-
pośrednio Departament Średniej i Przedszkolnej Oświaty. Program opracowany i reali-
zowany przez Departament pod kątem edukacji bezpieczeństwa przygotowuje mło-
dzież szkolną w dwóch rodzajach szkół średnich6.

W ramach realizowanego procesu edukacyjnego młodzież szkolna, w zależności od 
wybranego profilu, uczestniczy w  zajęciach (obowiązkowo) omawiających zagadnie-
nia z zakresu bezpieczeństwa życia. Na przykład dla 9 i 11 klasy zorganizowane są za-
jęcia z fizyki i biologii z zakresu „działań radioaktywnych”. Poza tym uczniowie klas 5–9 
uczestniczą w zajęciach „Podstawy zdrowia”. W klasach 10–11 realizowany jest przed-
miot „Ochrona Ojczyzny”. W ramach przedmiotu (4 godziny w tygodniu) uczniowie fa-
kultatywnie uczestniczą w zajęciach „wojskowych” lub „medycznych”.

Celem realizowanych zajęć jest kształtowanie świadomości uczniów dotyczącej 
przyszłego życia i zdrowia oraz umiejętnego zachowywania się w różnego rodzaju sytu-
acjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

5 Na przykład Narodowy Uniwersytet Obrony Ukrainy (NUOU) im. Iwana Czerniachowskiego. Uniwersytet po-
wstał na bazie szkoły artylerii założonej w 1914 r. w Kijowie, następnie przemianowanej w 1998 r. na Akade-
mię Zbrojnych Sił Ukrainy. Od 2008 został przekształcony w NUOU, a od roku 2012 nosi imię Iwana Czernia-
chowskiego. 
6 Kształcenie realizowane jest przez 11 lat, można je podzielić na dwie części: podstawową (klasy 1–4) oraz 
ogólnokształcącą (klasy 5–11). Po ukończeniu 9 klasy uczeń posiada niepełne średnie wykształcenie (mała 
matura) i fakultatywnie dokonuje wyboru profilu ogólnego lub technicznego (klasy 10–11).
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Ważne miejsce w  systemie edukacji dla bezpieczeństwa i  wychowania patriotycz-
nego Ukrainy zajmują również placówki muzealne (poświęcone głównie II wojnie  
światowej, uzupełniane systematycznie ekspozycjami na temat tożsamości narodowej 
Ukraińców), przyjmujące za cel kształtowanie postaw patriotycznych obywateli Ukrainy.

Nowe warunki polityczne i społeczne, jakie powstały na Ukrainie po uzyskaniu nie-
podległości, w tym szczególna potrzeba rozbudzania i kształtowania tłumionej w ZSRR 
świadomości narodowej, sprawiają, iż do procesu edukacji patriotyczno-obronnej spo-
łeczeństwa włączają się także niektóre partie i  organizacje polityczne, jak Ukraińskie 
Zgromadzenie Narodowe (UNA) i „Ruch”. Tworzą one młodzieżowe organizacje parami-
litarne o charakterze patriotycznym, takie jak „Płast”7 czy UNSO8.

Podobne zadania spełnia także Ogólnoukraiński Fundusz Odrodzenia Rycerskiego 
Wychowania Młodzieży im. Hetmana P. Sahajdacznego, powstały z  inicjatywy ukraiń-
skiego kozactwa, Instytut Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dra-
gomanowa oraz tygodnik społeczno-polityczny „Oswita”. Fundusz ma 13 oddziałów re-
gionalnych, a jego celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu moralnych, in-
telektualnych i państwowotwórczych tradycji kozactwa ukraińskiego.

„Płast” stanowi największą organizację wychowawczo-patriotyczną młodzieży 
w wieku 14–18 lat na Ukrainie. Naczelnym zadaniem organizacji jest wspieranie wycho-
wania w aspekcie stworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju człowieka oby-
watela. Fundamenty funkcjonowania „Płast” znajdują się w południowo-zachodniej czę-
ści Ukrainy. Poza tym oficjalne ośrodki ukraińskiej organizacji skautowskiej „Płast” ist-
nieją w wielu państwach świata, między innymi w USA, Australii, Kanadzie, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Słowacji i Polsce (przedstawicielstwo znajduje się w Warszawie).  

Z kolei litewską organizacją zajmującą się edukacją bezpieczeństwa społeczeństwa 
jest Ochotnicza Służba Ochrony Kraju (OSOK), którą sformowano w 1991 roku na wzor-
cu organizacyjnym Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, a w zakresie celów i za-
dań – na obronie terytorialnej Danii.

OSOK podlega głównodowodzącemu sił zbrojnych i liczy 1900 pracowników etato-
wych oraz ok. 10000 członków, którymi na zasadzie dobrowolności mogą zostać męż-
czyźni w wieku 18–45 lat.

Obok OSOK na Litwie działa również paramilitarny Związek Strzelców – w Polsce zna-
nych jako szaulisi. „Związek Szaulisów” jest kontynuatorem tradycji organizacji patrio-
tyczno-obronnej funkcjonującej w okresie międzywojennym. To samodzielna, niezależ-
na od instytucji państwowych społeczna organizacja patriotyczna finansowana przez li-
tewską diasporę oraz z dobrowolnych datków społecznych. Głównym zadaniem związ-
ku jest patriotyczne wychowanie młodzieży od 12 roku życia oraz przygotowanie jej do 

7 Narodowa Organizacja Skautowa Ukrainy
8  Ukraińska Samoobrona Narodowa
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pełnienia służby wojskowej lub służby w policji. Przynależność do związku jest dobro-
wolna, a członkowie jego kierownictwa nie mogą należeć do żadnej partii politycznej. 
„Związek Szaulisów” liczy około 4000 członków, zorganizowanych w kilkunastu oddzia-
łach, podzielonych na kilkadziesiąt plutonów. Obecnie w parlamencie litewskim opra-
cowywany jest projekt ustawy, która ma nadać „Związkowi Szaulisów” status prawny 
i stopniowo włączyć go w system obrony kraju.

Organizacja odrodziła się dopiero w 1990 roku. Jej działacze wzięli aktywny udział 
w  walce o  niepodległość kraju. W  1998 roku Związek oficjalnie włączono do systemu 
obrony kraju. W 1999 roku litewski sejm przyjął poprawki do ustawy ograniczające na-
bywanie oraz korzystanie z broni palnej przez organizację. Dopiero rok 2016 przyniósł 
zmiany – w styczniu podpisano umowę pomiędzy Wojskiem Litewskim a Związkiem, na 
mocy której armia na dziesięć lat przekazała strzelcom 500 karabinków automatycznych 
AK-4MT. Broń ma być wykorzystywana podczas szkoleń i manewrów organizowanych 
przez Związek Strzelców, a także do ochrony obiektów Wojska Litewskiego.

Obecnie organizacja posiada dziesięć oddziałów terytorialnych. W  swym statucie 
Związek określa się jako podmiot apolityczny, do którego mogą należeć osoby wszelkiej 
narodowości. Wolontariusze paramilitarnej litewskiej organizacji przygotowują się do 
ewentualnej wojny partyzanckiej. Obawiają się bowiem wzrostu napięcia, które może 
być związane ze zwiększającym się potencjałem militarnym krajów zachodnich i Rosji 
w Europie Wschodniej. Według oficera Związku Strzelców Litewskich, Dovydasa Rogu-
lisa, liczba członków stowarzyszenia wzrosła dwukrotnie od czasu aneksji Krymu przez 
Rosję. Dziś jest ich ponad 4000.

Na Białorusi edukacją obronną społeczeństw w  ramach bezpieczeństwa państwa 
zajmuje się Białoruskie Sportowo-Techniczne Towarzystwo Obronne (białoruski skrót 
BiełOSTO), istniejące od 28.02.1927 r., które jest samodzielną obywatelską organizacją 
masową. 

Do podstawowych zadań BiełOSTO należą:
 · prowadzenie wspólnie z organami władzy oraz innymi organizacjami społecznymi 

działalności wychowawczej w celu krzewienia ducha poszanowania konstytucji, pra-
wa, patriotyzmu i internacjonalizmu oraz gotowości do obrony ojczyzny,
 · przygotowanie specjalistów dla sił zbrojnych, WOP, wojsk kolejowych i MSW, a także 

kadr technicznych dla potrzeb obronności oraz uczestnictwo w powszechnym szkole-
niu ludności w zakresie obrony cywilnej,
 · rozwijanie sportów technicznych, obronnych i lotniczych oraz zainteresowanie mło-

dzieży działalnością techniczną i racjonalizatorską,
 · pomoc władzom lokalnym w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. 

Poza tym zadaniem BiełOSTO jest szkolenie poborowych na specjalistów dla sił 
zbrojnych, WOP, MSW i wojsk kolejowych w 17 specjalnościach. Zadania te realizuje 27 
ośrodków szkolenia, których kadra dydaktyczna składa się głównie z oficerów rezerwy. 
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Kolejną dziedziną działalności BiełOSTO jest przygotowanie kadr technicznych dla po-
trzeb obrony cywilnej. W tym celu rokrocznie przeszkolonych zostaje kilka tysięcy osób, 
m.in. kierowców, ślusarzy, mechaników samochodowych, radiotechników i operatorów 
sprzętu komputerowego. W związku z dostosowaniem bazy szkoleniowej do nowych 
wymogów niektóre ośrodki, szkolące dotychczas specjalistów dla sił zbrojnych�, rozpo-
częły szkolenie personelu cywilnego. 

BiełOSTO prowadzi także pracę wychowawczą z  młodzieżą. Organizuje spotkania 
z weteranami II wojny światowej, rezerwistami sił zbrojnych, wizyty młodzieży w  jed-
nostkach wojskowych, zwiedzanie muzeów i miejsc pamięci narodowej oraz obozy wę-
drowne szlakiem działań bojowych. 

Konkluzje

Systemy i podporządkowane im procesy edukacyjne dla bezpieczeństwa w poszczegól-
nych państwach są postrzegane jako dziedzina kształcenia i szkolenia obywateli, która 
w istotny sposób przyczynia się do rozwoju bezpieczeństwa i obronności kraju.

Każde z prezentowanych państw problematykę niniejszej edukacji rozwiązuje w inny 
sposób, w zależności od pewnych uwarunkowań: historii i tradycji, położenia geopoli-
tycznego czy też zgoła odmiennego systemu edukacji w ogóle. Występuje też wiele za-
gadnień zbieżnych, wspólnych dla wielu państw:

 · System edukacji obronnej młodzieży szkolnej i akademickiej w większości państw 
jest wysoce zdecentralizowany i oparty na dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach 
z  przysposobienia obronnego. W  ramach zajęć szkolnych młodzieży proponuje się 
oprócz przedmiotów typowo wojskowych (musztra, szkolenie strzeleckie) przedsię-
wzięcia związane z czynnym uprawianiem sportu i  rekreacji. Edukacja tego typu re-
alizowana jest przez szkoły i  różnego rodzaju organizacje społeczne i  rządowe. Po-
nadto, zwłaszcza w państwach zachodnich, szeroko rozbudowane są licea wojskowe, 
stanowiące doskonałą bazę dla przyszłych studentów uczelni wojskowych. Niezwykle 
cenna, w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży, jest inicjatywa rządu Fran-
cji oraz umowy podpisane przez ministrów obrony i edukacji. W ramach edukacji mło-
dzieży akademickiej szeroko rozpowszechnione jest kształcenie w  tzw. kompaniach 
akademickich funkcjonujących przy uczelniach wyższych. Generalnie stwierdzić na-
leży, że w tych państwach, w których edukacja dla bezpieczeństwa funkcjonuje jako 
spójny kompleks przedsięwzięć w szkołach podstawowych, średnich i uczelniach wyż-
szych, uzyskuje się najbardziej pewną, gdyż opartą na trwałych zasadach, sprawdzoną 
w praktyce, podstawę do dalszej edukacji już dorosłych obywateli. 
 · Edukacja obronna dorosłej części ludności cywilnej oparta jest w większości anali-

zowanych państw na przedsięwzięciach związanych z działalnością obrony cywilnej. 
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Najczęściej podporządkowana jest ona organom odpowiedzialnym za funkcjonowa-
nie administracji rządkowej, tzn. ministerstwu spraw wewnętrznych. W ten sposób za-
pewnia się drożność systemów zarządzania i kierowania sprawami istotnymi dla bie-
żącego rozwiązywania problemów związanych z ochroną i edukacją ludności. Szkole-
nie prowadzone jest najczęściej na trzech poziomach:
a) centralnym – kadra kierownicza administracji rządowej i samorządowej,
b) regionalnym – kadra i urzędnicy niższych szczebli zarządzania,
c) podstawowym – aparat samorządów lokalnych, członkowie załóg zakładów pracy, 
ochotnicy, grupy samoobrony ludności w trybie powszechnym.

Na szczeblu centralnym szkolenie odbywa się w  akademiach, szkołach i  specjali-
stycznych ośrodkach. Na szczeblu regionalnym proces ten kontynuowany jest w szko-
łach i ośrodkach, na szczeblu podstawowym zaś zasadza się na szkoleniu w ośrodkach 
miejskich, gminnych i zakładowych. Nierzadko organizacje pozarządowe prowadzą wła-
sne szkoły i ośrodki szkolenia.

W większości państw istnieje ścisła współpraca w zakresie szkolenia ludności cywil-
nej i wojska. Szeroko propagowane jest szkolenie w formie programów informacyjnych 
nadawanych przez środki masowego przekazu.

Istotne jest, że system dofinansowania działalności szkoleniowej przez państwo ma 
charakter najczęściej stymulujący rozwój wybranych – preferowanych przez dany kraj 
– kierunków, np. szkoleń w ramach różnego rodzaju ratownictwa i zagrożeń lokalnych. 

Działalność związaną z edukacją dla bezpieczeństwa młodzieży najczęściej finansują 
ministerstwa obrony i edukacji. Natomiast działalność różnego rodzaju organizacji spo-
łecznych finansowana jest przez nie same.
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Abstract: The aim of the paper is to describe the facts of the action of volunteer recru-

itment process to the Territorial Defense Forces in Poland. The article presents the gene-

ral description and principles of the functioning of territorial military service as a  new, 

non-realized form. The research includes references to the main legislative acts regu-

lating the discussed issues. In addition, the publication also contains an attempt to ju-

stify the positive aspects of creating Territorial Defense Force in the light of the chan-

ging external threats to the state and changing geopolitical situation. In the artic-

le an analysis of the implemented changes aimed at supplementing the operational ca-

pabilities of the operational troops and the integration of the Territorial Defense For-

ce with the public administration bodies responsible for state security has been inc-

luded. This process has a  direct impact on the local security, both in terms of counte-

racting military and non-military threats, with a  number of undefined threats in mind. 

Key words: national safety, Territorial Defense Forces, territorial soldiers, state security, se-

curity threats

Wprowadzenie

Obserwowana obecnie gwałtowna zmiana sytuacji geopolitycznej Polski, a w tym pro-
wadzone przez Rosję działania stanowiące nowy, wielowymiarowy sposób walki posta-
wiły pytanie o bezpieczeństwo państwa, w tym bezpieczeństwo militarne.
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 Transformacja Sił Zbrojnych RP w założeniu powinna mieć na celu dostosowanie ich 
do nowych warunków geopolitycznych oraz prowadzenia wojny wielowymiarowej i od-
powiedzi na działania hybrydowe potencjalnego przeciwnika.

Na podstawie prowadzonych w Ministerstwie Obrony Narodowej prac koncepcyj-
nych stwierdzono, że w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie budowa no-
woczesnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska te w kształcie do tej pory niespotyka-
nym, zasilane nową formą służby – terytorialną służbą wojskową, będą dawać szansę 
na szybkie i skuteczne wzmocnienie potencjału obronnego państwa, poprzez wykorzy-
stanie potencjału ekonomicznego, kulturowego i demograficznego. Utworzenie Wojsk 
Obrony Terytorialnej, które w założeniu mają funkcjonować w stałych, przypisanych do 
określonego terenu granicach odpowiedzialności i realizacji zadań stanowić będzie tak-
że wyraźne wzmocnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Podstawowymi zadaniami WOT zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami będą: przygo-
towanie militarnej obrony państwa na poziomie lokalnym w oparciu o infrastrukturę cy-
wilną, wspieranie wojsk operacyjnych w rejonach i obszarach działań wspólnych, pro-
wadzenie działań przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych, a także wsparcie służb 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w systemie zarządzania kry-
zysowego.

Celem artykułu jest wskazanie motywów oraz potrzeb organizacji nowego rodzaju 
sił zbrojnych RP – Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawienie stanu prawnego naboru 
żołnierzy WOT oraz dokonanie opisu tego procesu na tle zidentyfikowanych zagrożeń 
bezpieczeństwa państwa.

Wojska Obrony Terytorialnej a współczesne środowisko 
zagrożeń

Zauważalna w ostatnim okresie nieprzewidywalność oraz zmienność sytuacji na świe-
cie i w Europie, związana z niestabilnością międzynarodową, sprawia, że ponownie nale-
ży spojrzeć na bezpieczeństwo Polski w aspekcie jej położenia geopolitycznego. Położe-
nie geopolityczne Polski na wschodnim krańcu Paktu Północnoatlantyckiego, uwzględ-
niając działania toczące się za wschodnią granicą kraju, rodzi coraz większe wyzwania dla 
bezpieczeństwa militarnego naszego państwa.

Jako główne zagrożenie niewątpliwie wskazać można powrót Rosji do polityki im-
perialnej i próby odbudowy jej dawnych stref wpływów oraz rządów autorytarnych. Za-
grożenia te dodatkowo potęgowane są wewnętrznymi problemami Unii Europejskiej. 
Dające się zauważyć problemy polityczne, ekonomiczne i społeczne w Europie powo-
dują osłabienie wewnętrznej spoistości Unii, a  tym samym gotowości do wzajemne-
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go wsparcia i pomocy. Można przypuszczać, że problemy te będą się obecnie nasilać 
w związku z wyraźną różnicą zdań niektórych państw członkowskich w kwestii przyjmo-
wania i relokacji uchodźców na terenach krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Mając na uwadze skomplikowana sytuację Unii oraz dążenie Rosji do realizacji swo-
ich celów politycznych, należy wziąć pod uwagę możliwości stosowania przez nią wo-
bec krajów ościennych zarówno miękkich, jak i twardych środków nacisku, które tworzą 
militarne i niemilitarne zagrożenia dla Polski.

Do miękkich (niemilitarnych) zagrożeń  dla bezpieczeństwa Polski zaliczyć możemy:
1. przejęcie kontroli nad elitami państwowymi i budowę agentury wpływu;
2. wywieranie wpływu na procesy kulturowe i polityczne;
3. rozniecanie historycznych oraz narodowościowo-religijnych sporów;
4. ataki  informacyjne na społeczeństwo;
5. ataki na pozycję oraz obraz Polski w stosunkach międzynarodowych [Koncepcja 
utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej 2016].
Celem tych działań może być przygotowanie warunków do ewentualnej agresji mili-

tarnej poprzez negatywne wpływanie na społeczeństwo oraz wykorzystanie występu-
jących w nim wewnętrznych różnic i podziałów, sparaliżowanie gospodarki oraz dyskre-
dytację Polski w stosunkach międzynarodowych.

W aspekcie twardych (militarnych) zagrożeń dla bezpieczeństwa militarnego Polski 
rozważyć należy następujące możliwe działania:

1. demonstrację siły poprzez przemieszczenie wojsk lub sprzętu wojskowego 
w nowe rejony oraz prowadzenie ćwiczeń wojskowych w pobliżu granic;
2. prowokowanie konfliktów o charakterze narodowościowo-religijnym, szczegól-
nie w stosunkach polsko-ukraińskich oraz polsko-litewskich;
3. dokonywanie zamachów na osoby lub organy administracji publicznej, a także 
ataków dywersyjnych, terrorystycznych i cybernetycznych na obiekty infrastruktu-
ry krytycznej;
4. dokonanie agresji militarnej na członka NATO w celu sprawdzenia solidarności 
sojuszniczej i sprowokowania konfliktu zbrojnego;
5. dalsze pogłębianie się kryzysów militarnych w bezpośredniej bliskości polskich 
granic, w tym szczególnie na Ukrainie;
6. opanowanie strategicznych obiektów lub obszarów na terytorium Polski;
7. zajęcie i okupowanie części lub całości terytorium kraju.
W warunkach nowych zagrożeń koncepcja wykorzystania Wojsk Obrony Terytorial-

nej wydaje się ze wszech miar uzasadniona. Planuje się, że wojska te będą prowadzi-
ły działania militarne i niemilitarne, stosując doktrynę nasycenia środowiska walki, któ-
rej istotą będzie integracja działań Wojsk Obrony Terytorialnej z wojskami operacyjnymi 
oraz organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, 
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w tym szczególnie władzami samorządowymi oraz Policją, Strażą Graniczną i Państwo-
wą Strażą Pożarną [Koncepcja utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej 2016].

Terytorialna służba wojskowa – zasady pełnienia

Zapisy Koncepcji utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej zaakceptowanej przez Ministra 
Obrony Narodowej 25 kwietnia 2016 roku wymusiły zmianę Ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja tego aktu, która weszła w  życie 1 
stycznia 2017 roku, ustanowiła w swoich zapisach nową formę służby wojskowej – te-
rytorialną służbę wojskową. Do dotychczas obowiązujących form służby, zarówno tych 
obowiązkowych, jak i dobrowolnych, dopisano nową formę, dotychczas nie funkcjonu-
jącą w przestrzeni sił zbrojnych. Wprowadzono także Wojska Obrony Terytorialnej, jako 
nowy rodzaj sił zbrojnych.

Obecnie w skład Sił Zbrojnych RP, jako jej rodzaje wchodzą:
1. Wojska Lądowe,
2. Siły Powietrzne,
3. Marynarka Wojenna,
4. Wojska Specjalne,
5. Wojska Obrony Terytorialnej.
Do aktualne obowiązujących form czynnej służby wojskowej zaliczyć należy:
1. zasadniczą służbę wojskową,
2. przeszkolenie wojskowe,
3. terytorialną służbę wojskową,
4. ćwiczenia wojskowe,
5. służbę przygotowawczą,
6. okresową służbę wojskową,
7. służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny [Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1534 z późn. zm.].
Naturalną rzeczą jest zaliczenie do tej grupy także zawodowej służby wojskowej 

i służby kandydackiej określonej odrębnymi aktami normatywnymi.
Wspomniany dokument określa grupę osób, które mogą być powołane do teryto-

rialnej służby wojskowej. Samo pełnienie służby może się odbywać na wniosek zainte-
resowanych lub za ich zgodą, przez osoby posiadające uregulowany stosunek do służby 
wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służ-
by wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a w przypadku wprowadzenia obowiązku 
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego także osoby pod-
legające temu obowiązkowi. Samo powołanie do terytorialnej służby wojskowej odbywa się 
na okres od roku do sześciu lat i może być przedłużone na wniosek lub za zgodą żołnierza.
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Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia nastę-
pujące warunki:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
3. ma co najmniej osiemnaście lat;
4. nie była karana za przestępstwo umyślne;
5. nie była przeznaczona do służby zastępczej;
6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego 
przydziału kryzysowego;
7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organi-
zacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzia-
nej do militaryzacji;
8. posiada wykształcenie:

a) co najmniej wyższe – w  przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym 
w korpusie oficerów;
b) co najmniej średnie – w  przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym 
w korpusie podoficerów;
c) co najmniej podstawowe – w  przypadku pełnienia służby na stanowisku służbo-
wym w korpusie szeregowych.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:
1. posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmo-
wania stanowiska służbowego;
2. posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o  braku przeciw-
wskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predys-
pozycji psychofizycznych;
3. złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego 
postępowania sprawdzającego.
Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:
4. osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej 
trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
5. byłym żołnierzom zawodowym;
6. członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozu-
mienie o współpracy z ministrem obrony narodowej lub dowódcami jednostek woj-
skowych posiadającymi rekomendacje władz tych organizacji;
7. absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne 
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.
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Należy przy tym podkreślić, że w przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czyn-
nej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wy-
łącznie na stanowisko służbowe w  korpusie szeregowych [Dz. U. z  2016 r., poz, 1534 
z późn. zm.].

Terytorialna służba wojskowa wprowadziła po raz pierwszy dualizm pełnienia służ-
by. Polega to na tym, że żołnierz pełni służbę dyspozycyjnie lub rotacyjnie. Pełnienie 
służby rotacyjnie odbywa się w jednostce wojskowej, do której żołnierz został powołany, 
co najmniej raz w miesiącu, przez okres dwóch dni w dni wolne od pracy. Żołnierz może 
także pełnić służbę rotacyjnie w inne dni, stosownie do potrzeb sił zbrojnych, zgodnie 
z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żoł-
nierz OT pełni służbę, uzgodnionym z  tym żołnierzem. Służba pełniona dyspozycyj-
nie realizowana jest poza jednostką wojskową, jednakże wiąże się ona z koniecznością 
pozostawania w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie 
i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.

Nieco odmienny tryb dotyczy osób, które nie odbywały wcześniej czynnej służby 
wojskowej i po raz pierwszy mają możliwość wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. Osoby 
te w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, nieprzerwanie 
przez okres szesnastu dni, w ramach którego odbywają szkolenie podstawowe i składają 
przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można od-
być się w kilku okresach, w ciągu czterech miesięcy, w czasie wolnym od pracy.

Powołanie tych żołnierzy do terytorialnej służby wojskowej następuje raz na kwar-
tał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe. Po zakończeniu szko-
lenia żołnierza OT kieruje się do jednostki wojskowej w celu pełnienia dalszej służby i ob-
jęcia stanowiska służbowego.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie nałożył zbyt wygórowanych wymagań na 
kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej. Z założenia bowiem formacja ta ma na celu 
zachowanie powszechności i zapewnienie dużej liczby ochotników rekrutowanych na 
danym terenie wśród społeczności lokalnej [Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.]

Proces powoływania do terytorialnej służby wojskowej – 
rola Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Aktem wykonawczym wydanym na podstawie znowelizowanych zapisów Ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym szczegółów związa-
nych z procesem powoływania ochotników do terytorialnej służby wojskowej jest opu-
blikowane 3 marca 2017 roku Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 
2017 roku w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i jej pełnienia.
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Sam proces naboru do terytorialnej służby wojskowej ma charakter konkursowy i jest re-
alizowany na wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku o powołanie do służby określa 
wspomniane wcześniej rozporządzenie.

Wniosek ten zawiera:
1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do kore-
spondencji oraz numer telefonu osoby, która ubiega się o powołanie do służby;
2. nazwę wojskowego komendanta uzupełnień, do którego jest on kierowany;
3. uzasadnienie.
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1. odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
2. kopię dowodu osobistego.
Do wniosku można także dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg 

procesu powołania, mając na uwadze jego konkursowy charakter:
1. rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej – w przypadku gdy 
kandydat jest członkiem tej organizacji;
2. zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program 
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w  przypadku gdy 
osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w  tym certyfikaty języko-
we, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz za-
świadczenia o prawie wykonywania zawodu;
4. informacje o  preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego – 
w  przypadku gdy osoba składająca wniosek nie pełniła wcześniej czynnej służby 
wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.
Postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata prowadzi komisja rekrutacyjna, w któ-

rej skład wchodzą: przewodniczący (przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupeł-
nień), przedstawiciel dowódcy jednostki WOT, do której kandydat będzie powoływany 
oraz sekretarz, również będący pracownikiem WKU.

W postępowaniu brane są pod uwagę następujące czynniki mające wpływ na reko-
mendację będącą podstawą powołania do służby lub jej odmowy:

1. wyniki nauczania i poziom kwalifikacji wynikające z treści świadectw i innych do-
kumentów;
2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
3. potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostek wojskowych 
Wojsk Obrony Terytorialnej.
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Samo postępowanie wobec kandydata obejmuje:
1. analizę złożonych dokumentów oraz sprawdzenie ewidencji wojskowej;
2. rozmowę kwalifikacyjną, podczas której ocenia się stan wiedzy ogólnowojsko-
wej (dotyczy to tylko kandydatów bez przeszkolenia wojskowego) oraz predyspozy-
cje kandydata do pełnienia służby;
3. sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o  powołanie do służby była karana za 
przestępstwo umyślne.
Końcowym etapem postępowania rekrutacyjnego jest skierowanie kandydata do 

Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciw-
wskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Osoby nie podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, nie posiadające okre-
ślonej kategorii zdrowia Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje dodatkowo do Rejo-
nowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, która ustala zdolność kandydata do pełnienia czyn-
nej służby wojskowej [Dz. U. z 2017 r., poz. 465].

Rola Wojskowego Komendanta Uzupełnień w procesie powoływania do terytorial-
nej służby wojskowej jest rolą kluczową. 

Oprócz realizacji powyższych zadań w procesie rekrutacji do jego obowiązków na-
leży także:

1. prowadzenie analizy kształtowania się stanu zasobów ochotników do terytorial-
nej służby wojskowej;
2. prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych ochotników deklarujących chęć 
pełnienia terytorialnej służby wojskowej;
3. typowanie kandydatów, którym można przedstawić propozycję pełnienia tery-
torialnej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w jednostkach;
4. wydawanie ochotnikom, którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej, materiałów 
dydaktycznych z zakresu wiedzy wojskowej, zalecanych do opanowania przed roz-
mową kwalifikacyjną;
5. kierowanie ochotników do jednostek wojskowych WOT celem zapoznania ich 
z warunkami pełnienia służby;
6. powoływanie komisji rekrutacyjnej opisanej powyżej;
7. ścisła współpraca z dowódcami jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie 
realizacji procesu powoływania do terytorialnej służby wojskowej;
8. realizacja zadań związanych z promocją terytorialnej służby wojskowej.
Istotną rolę w procesie uzupełniania stanem osobowym jednostek Wojsk Obrony Te-

rytorialnej odgrywa Wojewódzki Sztab Wojskowy. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego odpowiada  za realizację i koordynację procesu powoływania ochotników na sta-
nowiska służbowe, przeznaczone dla żołnierzy OT w jednostkach stacjonujących na te-
renie administrowanym przez określony Wojewódzki Sztab Wojskowy.
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Do zasadniczych zadań realizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy należy 
między innymi:

1. podział i przesyłanie do podległych Wojskowych Komend Uzupełnień stanowisk 
służbowych przewidzianych do uzupełnienia w ramach terytorialnej służby wojsko-
wej  na podstawie wykazów stanowisk otrzymanych z jednostek WOT;
2. przesyłanie do podległych Wojskowych Komend Uzupełnień materiałów dydak-
tycznych zalecanych do opanowania przez ochotników do terytorialnej służby woj-
skowej, którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie składali przysięgi wojskowej;
3. nadzorowanie przebiegu procesu rekrutacji prowadzonego przez podległe Woj-
skowe Komendy Uzupełnień;
4. prowadzenie bieżącej analizy kształtowania się stanu zasobów ochotników w za-
kresie możliwości uzupełnienia stanowisk służbowych w  jednostkach wojskowych 
WOT w ramach terytorialnej służby wojskowej;
5. koordynowanie na administrowanym terenie przedsięwzięć w zakresie naboru 
ochotników do terytorialnej służby wojskowej przez podległe Wojskowe Komendy 
Uzupełnień;
6. realizacja przedsięwzięć związanych z promocją terytorialnej służby wojskowej 
na terenie administrowanym.
Jak można zauważyć, analizując zakres zadań realizowanych przez Terenowe Orga-

ny Administracji Wojskowej, rola tych instytucji jest wiodąca w procesie zasilania jedno-
stek Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami zgłaszającymi akces do terytorialnej służ-
by wojskowej. Właściwa realizacja zadań przez TOAW będzie niewątpliwie podstawą 
prawidłowego funkcjonowania jednostek WOT na terenie przez nie administrowanym 
i utrzymania przez nie gotowości do realizacji zadań.

Wojska Obrony Terytorialnej  we współpracy 
z administracją publiczną i społecznością lokalną

Kluczowa dla sprawnego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej jest ich współpra-
ca z organami administracji rządowej, samorządowej i społecznością lokalną, w tym or-
ganizacjami pozarządowymi na terenie stacjonowania jednostek.

 Istotnym elementem będzie w  tym przypadku zdefiniowanie zagrożeń w  środo-
wisku społeczności lokalnych, w  przeciwdziałaniu którym mogą wziąć udział żołnie-
rze tworzonego nowego rodzaju sił zbrojnych.Kiedy analizujemy szerokie spektrum 
różnych potencjalnych zagrożeń społeczności lokalnych w aspekcie wykorzystania do 
ich neutralizacji Wojsk Obrony Terytorialnej, na pierwszy plan wysuwają się zagrożenia 
związane z obszarem niemilitarnym, a w szczególności:
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1. zagrożenia związane z wystąpieniem klęsk żywiołowych oraz ich następstw;
2. zagrożenia terrorystyczne;
3. zagrożenia o charakterze kryminalnym.
W  przypadku dwóch pierwszych grup zagrożeń przestrzeń możliwego działania 

WOT wydaje się oczywista, gdyż zakres działania Sił Zbrojnych RP w przestrzeni zarzą-
dzania kryzysowego został określony w art. 3 ust. 2 Ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony RP.  Katalog działań w tym zakresie został ujęty natomiast w art. 25 Ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. z 2007 r. Nr 89,  poz. 590 z późn. 
zm.].

Przeglądając wspomniany powyżej zakres działań realizowanych przez Siły Zbroj-
ne RP w sytuacjach kryzysowych, można także przyjąć, że realizacja zadań związanych 
z ochroną mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń odnosić się bę-
dzie do przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze kryminalnym.

Odrębną grupę stanowić będą zagrożenia o charakterze militarnym w okresie zagro-
żenia wybuchem konfliktu zbrojnego lub też w czasie jego trwania.

Obecnie, w sytuacji, gdy szczególnego znaczenia nabiera pojęcie wojny hybrydowej 
czy działań nieregularnych, trudno przedstawić zamknięty zbiór zagrożeń militarnych, 
którym poddane mogą zostać społeczności lokalne. Należy uwzględnić przede wszyst-
kim skalę konfliktu, zakres prowadzonych działań zbrojnych, obszar, na którym działania 
te będą prowadzone, a także sposób działania potencjalnego przeciwnika.

Wojska Obrony Terytorialnej, będące w  założeniu uzupełnieniem wojsk operacyj-
nych, znajdą niewątpliwie możliwe do realizacji zadania związane z  zabezpieczeniem 
społeczności lokalnych, również w tej przestrzeni. Zadania te będą wynikały z rozwoju 
sytuacji na określonym terenie.

W zależności od rodzajów zagrożeń WOT będą mogły być wykorzystywane zarówno 
przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo militarne państwa do działań zbroj-
nych w czasie wojny lub kryzysu militarnego, jak i przez wojewodów i starostów w sy-
tuacjach zagrożeń niemilitarnych do działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lo-
kalnych. Istotne będzie również bliskie współdziałanie jednostek WOT z organami admi-
nistracji publicznej podczas kryzysu militarnego i w czasie wojny. Integracja kierowania 
i dowodzenia wszystkimi organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo wydaje się być czynnikiem niezbędnym w sytuacji współczesnych wyzwań 
i zagrożeń oraz stanowi konieczny warunek do uzyskania efektu synergii bezpieczeń-
stwa na szczeblu lokalnym.

Nie można nie zauważyć możliwości wykorzystania potencjału organizacji pozarzą-
dowych na terenie stacjonowania poszczególnych jednostek, w tym szczególnie organi-
zacji o charakterze proobronnym. Obecne szacunki wskazują, że na terenie kraju w róż-
nych formach działalności proobronnej uczestniczy około kilkudziesięciu tysięcy osób. 
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Ludzie ci stanowią naturalne zaplecze dla funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej 
oraz będą stanowić przykład aktywizacji lokalnych społeczności w działaniach na rzecz 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Współpraca jednostek WOT z organizacjami proobronnymi oraz szkołami realizują-
cymi szkolenie młodzieży w klasach mundurowych na terenie stacjonowania jednostek 
niewątpliwie wpłynie pozytywnie na wizerunek tworzonych Wojsk Obrony Terytorial-
nej, a także może skłonić lokalne społeczności do zaangażowania się w działalność na 
rzecz własnego bezpieczeństwa.

 

Zakończenie

Budowa Wojsk Obrony Terytorialnej w  aktualnej sytuacji geopolitycznej Polski, mając 
na uwadze szereg niedefiniowanych wcześniej zagrożeń, wydaje się być w miarę szyb-
kim, relatywnie tanim i skutecznym sposobem wzmocnienia bezpieczeństwa militarne-
go i przeciwdziałania nowym wyzwaniom i zagrożeniom.

Aby jednak należycie wykorzystać właściwe funkcjonowanie nowo tworzonych jed-
nostek WOT, mogących stać się istotnym wsparciem społeczności lokalnych nie tylko 
w sferze przeciwdziałania zagrożeniom militarnym, ale także w przestrzeni zarządzania 
kryzysowego, należy konsekwentnie i w pełnym zakresie realizować zamierzenia doty-
czące naboru i szkolenia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Pozwoli to w najkrót-
szym możliwym i  planowanym czasie osiągnąć gotowość poszczególnych jednostek 
WOT do realizacji szerokiego spektrum zadań dla nich przewidzianych.

Istotnym aspektem będzie też niewątpliwie właściwie prowadzona polityka infor-
macyjna, mająca na celu zdobycie zaufania społecznego dla nowej formy służby wojsko-
wej i nowego rodzaju sił zbrojnych. 
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Wprowadzenie

„Dobrze zorganizowana milicja (aktualnie – Obrona Terytorialna) jest niezbędna dla bez-
pieczeństwa państwa […]” [Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Poprawka 2]. Od-
nosząc się do zapisów z Konstytucji Stanów Zjednoczonych, można zauważyć, jak istot-
na dla bezpieczeństwa kraju jest troska o bezpieczeństwo lokalne, które rzutuje na całe 
państwo. Ważne jest dbanie o bezpieczeństwo na poszczególnych szczeblach struktu-
ry państwa, a kluczowe jest właśnie bezpieczeństwo lokalne. Media społeczne informu-
ją nas o zamachach skierowanych przeciwko społeczności chrześcijańskiej. Nasilenie się 
tego typu incydentów generuje załamanie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokal-
nej. Dlatego też społeczeństwo polskie podejmuje budowę suwerennego, demokratycz-
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nego państwa: „Powszechnie przyjętym kryterium bezpieczeństwa jest własny poten-
cjał obronny połączony z układami sojuszniczymi zapewniającymi skuteczne odstrasza-
nie potencjału napastnika” [Nowak-Jeziorański 2003, s. 127]. Podstawą tworzenia, a także 
utrzymania zaufania i bezpieczeństwa narodowego jest zapewnienie skutecznej, wiary-
godnej obrony oraz ochrony państwa polskiego. Naród polski dzięki wstąpieniu do NATO 
powiększył swój potencjał ochronno-obrony. Polska zaakceptowała tym samym warunki 
Traktatu Północnoatlantyckiego składającego się z 14 artykułów. Jeden z nich, a dokład-
nie art. 3, mówi o utrzymywaniu i rozwijaniu swojej i zbiorowej zdolności do odparcia 
zbrojnej napaści [Traktat Północnoatlantycki 1949, art. 3]. Nawiązując do wspomnianego 
artykułu oraz do słów: „Dobrze zorganizowany system obrony terytorialnej oparty na si-
łach lokalnych jest niezbędny w strategii obrony narodowej” [Brzeziński], możemy stwier-
dzić, że obrona terytorialna stanowi kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa 
społeczeństwu. Powołanie tej formacji ma na celu zachowanie zdolności obronnej pań-
stwa w przypadku napaści zbrojnej. Wojska te mają stanowić wsparcie dla Wojsk Opera-
cyjnych, zarazem będąc drugim co do wielkości komponentem Sił Zbrojnych RP. W swo-
im artykule przedstawię rys historyczny Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), odwołując 
się do podstawowych pojęć i definicji z tego zakresu. Następnie omówię założenia dzi-
siejszej koncepcji obrony terytorialnej, dokonam ich analizy oraz skonfrontuję z Ustawą 
o strażach gminnych. Na podstawie dostępnej literatury oraz własnych przemyśleń do-
konam oceny, czy powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej będzie miało istotny wpływ na 
bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

Obrona terytorialna na przełomie lat

Początki tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej sięgają powołania oddziałów Obrony Na-
rodowej. Działania te zapoczątkowało wydanie 5 grudnia 1936 roku decyzji o utworzeniu 
oddziałów Obrony Narodowej (ON) przez Ministra Spraw Wojskowych. W początkowej 
fazie tworzenia formacji w oddziałach ON służbę pełniły osoby nie posiadające przydzia-
łów oraz bezrobotni, na zasadach armii terytorialnej. W głównej mierze byli to ochotnicy 
narodowości polskiej. Stworzenie pierwszych batalionów ON rozpoczęło się w styczniu 
1937 roku, z wykorzystaniem do tego systemu terytorialnego. ON nie miały na wyposa-
żeniu najnowocześniejszej broni, ale tę wycofaną z jednostek pierwszoliniowych. Wojska 
ON przewidziane były do prowadzenia krótkotrwałych działań obronnych przy wsparciu 
wojsk regularnych. Utworzono łącznie 83 bataliony piechoty, które liczyły około 102 tys. 
osób, wliczając w to oficerów, podoficerów i szeregowych [Pindel 1979].

Wojska Obrony Terytorialnej Kraju (OTK) powstały na mocy uchwały Komitetu Obro-
ny Kraju z 14 maja 1959 roku. Miały za zadanie służyć jako bezpośrednie siły obrony te-
rytorium kraju przed ewentualnymi zagrożeniami. Do ich głównych zadań, poza wal-
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ką ze środkami napadu powietrznego, desantami powietrznymi i morskimi oraz zwal-
czaniem grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika, zaliczyć można było również 
ochronę strategicznych obiektów w naszym kraju. Realnie wojska te zaczęto formować 
w 1963 roku i w ten sposób powstały Wojska Obrony Wewnętrznej OTK, Jednostki Obro-
ny Terytorialnej, Wojska Obrony Powietrznej Kraju, Siły Obrony Terytorialnej Marynarki 
Wojennej. W 1970 roku wojska OTK liczyły około 206 tys. żołnierzy, ale w związku z tym, 
że w roku 1989 nastąpiła redukcja Sił Zbrojnych PRL wojska OTK zostały rozformowane. 
Przyczyną podjęcia decyzji o  rozformowaniu oraz zmniejszeniu liczebności wojsk był 
traktat rozbrojeniowy w Europie [Kajetanowicz 2013, ss. 2–13].

Po dwóch latach od rozformowania wojsk OTK podjęto jednak próbę odbudowy 
wojsk OT jako jednostek prowadzących działania bojowe na terenie kraju w  oparciu 
o  doświadczenie z  sojuszu NATO. W  1997 roku stworzono koncepcję rozwoju obrony 
terytorialnej, w której planowano utworzenie kilkunastu brygad. Pomysł ten nie został 
jednak w pełni zrealizowany i do 2003 roku utworzono tylko 7 brygad z łącznym stanem 
żołnierzy nie przekraczającym 2 tys. Po 2008 roku przyjęto program profesjonalizacji ar-
mii, a brygady OT przekształcono w bataliony, a następnie w bataliony zmechanizowa-
ne. I tak wojska OT przestały w Polsce istnieć [Jakubczak, Marczak 1998].

Z początkiem roku 2016 podjęto działania mające na celu powstanie Biura ds. Utwo-
rzenia OT. Biuro to funkcjonowało przez ponad trzy kwartały 2016 roku, a ostatecznie zo-
stało przekształcone w Dowództwo WOT. W trakcie funkcjonowania biura ówczesny Mi-
nister Obrony Narodowej w kwietniu zatwierdził stworzoną koncepcję utworzenia i za-
sad funkcjonowania OT. W połowie 2016 roku została określona liczba stanowisk etato-
wych przez Szefa Sztabu Generalnego dla nowo formowanych trzech pierwszych bry-
gad. Z dniem 1 stycznia 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP dowódcą 
WOT został gen. bryg. Wiesław Kukuła. Jest to dowódca posiadający duże doświadcze-
nie, który wykorzysta je podczas formowania i dowodzenia nowym rodzajem sił zbroj-
nych. Odpowiedzialność jest bardzo duża, gdyż, jak wiemy, opinie na temat utworzenia 
OT są skrajnie różne – od tych przychylnych po te najbardziej krytyczne.

Współczesna obrona terytorialna

Szum medialny wokół nowo formowanej przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego 
Macierewicza obrony terytorialnej jest aktualnie wszechobecny i  nie da się go nie za-
uważyć, czy to na łamach gazet czy też w kolejnych serwisach informacyjnych. Ile wy-
powiedzi, tyle też opinii. Część komentujących pochwala pomysł inwestowania w  ar-
mię, przeciwnicy zaś podkreślają, że nakłady finansowe na armię powinny być wyko-
rzystane w inny sposób. Mówiąc o dzisiejszej strategii WOT, często przywołuje się histo-
rię i wszelkie nieudolne próby tworzenia OT. Nowo formowane WOT porównywane są 
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do tych z czasów II RP czy też PRL. Poprzednie koncepcje i założenia zostały odpowied-
nio przeanalizowane, poddane krytyce i uwzględnione w trakcie tworzenia dzisiejszych 
WOT. Tworzenie nowej struktury WOT jest już piątą próbą zwiększania bezpieczeństwa 
i obronności państwa polskiego. Czy kolejne podejście będzie udane i zakończy się suk-
cesem? Niebawem się przekonamy.

Wojska Obrony Terytorialnej powołane zostały na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania do terytorialnej służby 
wojskowej i sposobu jej pełnienia [Dz. U. z 2017 r. 0.465]. Rozporządzenie to określiło struk-
turę oraz sposób powoływania żołnierzy OT, określając wzory dokumentów oraz doku-
menty, jakie składają kandydaci na żołnierzy OT. W rozporządzeniu odwołano się do art. 
98 z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej 
Polskiej [Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r., poz. 60]. Ministerstwo Obrony Na-
rodowej utworzyło już 3 brygady OT. Są to nowo formowane jednostki, których żołnie-
rze w przypadku konfliktu zbrojnego mają obowiązek wzięcia udziału w działaniach wo-
jennych w  obrębie swojego rejonu oraz ponoszą odpowiedzialność wraz z  żołnierza-
mi zawodowymi z innych rodzajów wojsk. Żołnierze OT na czas pokoju mają być anga-
żowani w ochronę ludności przed skutkami klęsk żywiołowych oraz likwidację ich skut-
ków, ochronę mienia, akcje poszukiwawcze, ratowanie i ochronę zdrowia i życia ludzkie-
go, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W katalog ich 
zadań wpisuje się również ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabiliza-
cji i dezinformacji, współpraca z elementami systemu obronnego państwa (w tym szcze-
gólnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego), ochrona społeczności lo-
kalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni. Żołnierze OT mają również szerzyć 
i propagować w społeczeństwie ideę wychowania w duchu patriotycznym [http://www.
mon.gov.pl/obrona-terytorialna/o-nas/zadania-wot-n2016-12-27].

Nabór do WOT na stanowiska oficerskie rozpoczął się wiosną 2016 roku. Docelowo 
w OT ma służyć około 50 tys. żołnierzy. W stworzonych dotychczas 3 brygadach w re-
jonach Rzeszowa, Białegostoku i  Lublina do początku 2017 roku wnioski złożyło oko-
ło 4 tys. osób. W rejonie województwa lubelskiego było około 1750 ochotników. Każ-
dy, kto składa wniosek, musi spełniać określone wymogi związane z kwalifikacją woj-
skową. Szczególnie ważne są warunki zdrowotne (psychiczne i fizyczne). Szkolenie żoł-
nierza OT ma się odbywać przez jeden lub dwa weekendy w  miesiącu (w  okresie od 
września do czerwca) oraz 10 dni w okresie urlopowym. Stworzone bataliony w czasie 
urlopowym poddawane będą zintegrowanemu szkoleniu bojowemu, które odbywać 
się będzie w centrach szkolenia na poziomie krajowym i zakończone zostanie przysię-
gą wojskową. Służba w OT nie będzie kolidować z pracą zawodową ochotnika. Żołnierz 
OT otrzyma przydział terytorialny w miejscu zamieszkania na okres od dwóch do sześciu 
lat, który po upływie tego czasu będzie mógł zostać przedłużony. Koncepcja tworzenia 
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WOT składa się z 4 etapów. Do końca 2016 utworzono trzy brygady OT, do końca 2017 
roku kolejne trzy. W 2018 roku planuje się stworzenie kolejnych pięciu brygad, a do koń-
ca 2019 roku – ostatnich sześciu, co w ostatecznym rozrachunku ma dać 68 batalionów 
lekkiej piechoty (314 kompanii lekkiej piechoty).

Wymagania wobec żołnierzy OT określone zostały na podstawie Ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Żołnierz OT musi spełniać następujące 
warunki:

 · posiadać obywatelstwo polskie;
 · posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 · mieć co najmniej osiemnaście lat;
 · nie być karanym za przestępstwo umyślne;
 · nie być przeznaczonym do służby zastępczej;
 · nie pełnić innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiadać nadanego 

przydziału kryzysowego;
 · posiadać wykształcenie co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na sta-

nowisku służbowym w korpusie oficerów, średnie – w korpusie podoficerów oraz pod-
stawowe – w korpusie szeregowych.

Pierwszeństwo do powołania do OT przypada:
 · osobom posiadającym pobyt stały lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy w re-

jonie dyslokacji danego okręgu OT;
 · byłym żołnierzom zawodowym;
 · osobom będącym członkami proobronych organizacji pozarządowych, które pod-

pisały porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek woj-
skowych;
 · absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przy-

sposobienia obronnego lub edukację dla bezpieczeństwa [http://www.mon.gov.pl/
obrona-terytorialna/dolacz-do-nas/pierwszenstwo-w-powolaniu-y2016-12-28/].

Żołnierz, który rozpocznie służbę w wojskach OT, z dniem rozpoczęcia otrzymuje ty-
tuł „żołnierz OT”. Służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie lub dyspozycyj-
nie. Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową pełni ją rotacyjnie w jednostce woj-
skowej w określonych przez dowódcę jednostki dniach służby (co najmniej raz w miesią-
cu w okresie dwóch dni w czasie wolnym od pracy). Zdarzyć się może również, że będzie 
to inny dzień, stosownie do potrzeb sił zbrojnych. Dni służby są uzgadniane z żołnierzem  
i uwzględnianie w rocznym wykazie sporządzanym przez dowódcę jednostki wojsko-
wej, w której żołnierz OT pełni służbę. 

Dyspozycyjne pełnienie służby odnosi się do pełnienia jej poza jednostką wojskową, 
gdy pozostaje się w ciągłej gotowości do przybycia do określonej jednostki w celu peł-
nienia służby rotacyjnie, w miejscu i terminie wskazanym przez dowódcę. W przypadku 
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gdy żołnierz OT nie pełnił wcześniej czynnej służby wojskowej, w początkowym okresie 
pełni terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przez okres 16 dni. Czas ten przeznaczony 
jest na odbycie szkolenia podstawowego i zakończenie go przysięgą wojskową. Istnieje 
możliwość odbycia szkolenia podstawowego w dniach wolnych od pracy w ciągu czte-
rech miesięcy. W przypadkach uzasadnionych na wniosek żołnierza lub dowódcy żoł-
nierz może zostać skierowany na kurs podoficerski lub oficerski, a także szkolenie spe-
cjalistyczne. Dowódca jednostki sporządza zbiorowy wykaz dni, w których żołnierze OT 
pełnią służbę rotacyjną. Wykaz ten zostaje przedstawiony żołnierzowi i w przypadkach 
uzasadnionych może zostać zmieniony na wniosek żołnierza. Po otrzymaniu terminów 
ćwiczeń rotacyjnych żołnierz informuje o tym fakcie swojego pracodawcę. Z dniem sta-
wiennictwa żołnierza OT w jednostce zostaje mu nadany przydział mobilizacyjny. Żoł-
nierz OT jest opiniowany tak samo jak żołnierz zawodowy (raz w roku przez przełożone-
go zajmującego stanowisko co najmniej dowódcy kompanii). Opinię służbową sporzą-
dza się nie rzadziej niż raz w roku, w pierwszym kwartale za rok poprzedni.

Dowódca jednostki ma prawo zwolnić żołnierza OT w przypadku osiągnięcia przez 
niego wieku, w którym przestaje podlegać obowiązkowi służby wojskowej, jak również 
wtedy, kiedy żołnierz utraci stopień wojskowy lub zostanie zdegradowany. Żołnierz 
obrony terytorialnej może pożegnać się ze służbą, jeśli w trakcie jej odbywania zosta-
nie skazany prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia, pozbawienia wolności lub 
karę aresztu. Po otrzymaniu przez żołnierza w okresie opiniowania ogólnej oceny nie-
dostatecznej z opinii służbowej kontrakt takiego żołnierza nie zostaje przedłużony. Kie-
dy żołnierz w trakcie szkolenia nie wykazuje zaangażowania i ostatecznie nie ukończy 
szkolenia podstawowego lub nie złoży przysięgi wojskowej, zostaje obligatoryjnie zwol-
niony ze służby.

W przypadku przeniesienia żołnierza lub zmiany stanowiska służbowego na stano-
wisko w innej jednostce z powodu rozformowania lub likwidacji etatu żołnierz nie ak-
ceptujący takiej sytuacji zostaje obligatoryjnie zwolniony ze służby.

Istnieje możliwość zwolnienia żołnierza OT przed upływem kontraktu w  przypad-
ku złożenia przez niego pisemnego wniosku uzasadnionego ważnymi względami oso-
bistymi czy też rodzinnymi. Procedura składania wniosku odbywa się na ogólnie przyję-
tych w Wojsku Polskim zasadach. Gdy żołnierzowi zostanie cofnięte poświadczenie bez-
pieczeństwa przez organ do tego uprawniony lub gdy je utraci, żołnierz traci przydat-
ność na zajmowanym stanowisku służbowym. Żołnierz OT ma obowiązek stawienia się 
na komisji lekarskiej oraz w  wojskowej pracowni psychologicznej w  terminie określo-
nym przez komisję lekarską. W przypadku kiedy żołnierz nie podda się wymaganym ba-
daniom, automatycznie zostaje zwolniony z służby.

Żołnierz OT może zostać oddelegowany w podróż służbową – krajową oraz zagra-
niczną (pod nadzorem żołnierza zawodowego). W trakcie ćwiczeń rotacyjnych (z wyjąt-
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kiem służby pełnionej jednorazowo) w trakcie dni wolnych od pracy żołnierzowi WOT 
przysługuje świadczenie pieniężne. Świadczenie takie rekompensuje utracone wyna-
grodzenie z  tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy też rolniczej (stanowi 
ono 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożoną przez liczbę dni służ-
by w danym miesiącu). Wypłacenie świadczenia pieniężnego za dany miesiąc ustala do-
wódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę. Pracodawca żołnierza OT 
na okres pełnionych ćwiczeń rotacyjnych lub służby udziela żołnierzowi urlopu bezpłat-
nego. 

Żołnierzom OT przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miej-
sca pełnienia tej służby rotacyjnie [Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2016, art. 72]. Istnieje także możliwość dofinan-
sowania kosztów studiów, stażu, kursu lub specjalizacji, którą podejmie żołnierz OT. 
Zwłaszcza specjalności typowo wojskowe, które wymagają ciągłego podnoszenia kwa-
lifikacji, są tutaj wysoko premiowane. Dofinansowanie może zostać przyznane w przy-
padku dążenia do wymagań kwalifikacyjnych na zajmowanym stanowisku służbowym.

Natychmiastowe stawiennictwo żołnierza OT może zostać sprawdzone w przypad-
ku kontroli gotowości mobilizacyjnej oraz bojowej jednostki wojskowej, w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej oraz gdy jednostka wojskowa żołnierza prowadzi czynny 
udział w procesie zwalczania klęsk żywiołowych oraz późniejszej likwidacji ich skutków. 
Stawiennictwo w trybie natychmiastowym może być również zastosowane w przypad-
ku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego oraz w przypadku podejmowania działań  
z zakresu ochrony mienia. 

Żołnierzom OT pełniącym dyspozycyjną służbę wydaje się przedmioty umunduro-
wania oraz ekwipunku wojskowego. Żołnierz pełniący służbę w WOT ma obowiązek sta-
wić się w umundurowaniu wraz z ekwipunkiem w przypadku pełnienia służby wojsko-
wej rotacyjnej.

Żołnierzowi OT przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień pełnionej służby. Za-
sady naliczania uposażenia związane są z posiadanym stanowiskiem służbowym, określo-
nym stopniem wojskowym. Wartość ustalona jest procentowo od stawki najniższego upo-
sażenia zasadniczego żołnierza zawodowego [Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie żoł-
nierzy zawodowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1726, art. 78, ust. 5]. Do czasu wyznaczenia na okre-
ślone stanowisko służbowe uposażenie zasadnicze żołnierza OT wypłacane jest w wysoko-
ści adekwatnej do posiadanego stopnia wojskowego. Wielkości uposażenia żołnierzy zasad-
niczych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Oborny Narodowej z dnia 18 marca 2015 
r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do upo-
sażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U    z 2015 r., 551, poz. 4).

Żołnierzowi OT pełniącemu terytorialną służbę wojskową przysługują dodatki do 
uposażenia zasadniczego, takie jak: dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami 
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lub warunkami służby wojskowej, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek za 
gotowość bojową (przyznawany żołnierzowi OT w wysokości 10% najniższego uposaże-
nia zasadniczego żołnierza zawodowego [Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie żoł-
nierzy zawodowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1726, art. 78, ust. 5. Wartości wypłacanych dodat-
ków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej [Rozporządzenie 
MON z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy nie-
zawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, 
Dz.U z 2015 r. 551, poz. 3].

Szkolenie żołnierza OT odbywać się będzie w trzyletnim cyklu szkolenia, który zo-
stanie zakończony egzaminami i osiągnięciem przez żołnierza pełnej zdolności do dzia-
łania w  razie wystąpienia kryzysu czy też wojny. Dla osób, które pozytywnie przejdą 
wszystkie sprawdziany, szkolenie ma być kontynuowane. Zakres szkolenia ma obej-
mować głównie szkolenie strzeleckie, taktykę dostosowaną do warunków panujących 
w danym województwie. Dodatkowo prowadzone będą również zajęcia z rozpoznania, 
topografii, wychowania patriotycznego oraz wychowania fizycznego. Osoby służące 
w OT mają być żołnierzami rezerwy przydzielonymi do służby w strukturze pododdzia-
łów Wojsk Obrony Terytorialnej.

WOT a społeczność lokalna

Wiele osób uważa, że formowanie wojsk OT nie ma sensu. Możemy usłyszeć wypowie-
dzi ekspertów do spraw obronności, że nakłady finansowe przeznaczone na OT powinny 
trafić do żołnierzy zawodowych, doświadczonych, którzy faktycznie całe swoje życie wią-
żą z armią. Dla porównania możemy przywołać instytucję Straży Gminnej, czy też inaczej 
Straży Miejskiej, która funkcjonuje od 1997 roku [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych, Dz. U. Nr 123.3759, poz. 778,779].

Celem jej stworzenia miało być ochranianie porządku publicznego na terenie gmi-
ny bądź miasta. Główne zadania straży to: ochrona spokoju i porządku w miejscach pu-
blicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, współdziałanie z wła-
ściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwa-
niu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenie miejsca katastro-
fy lub innego podobnego zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uży-
teczności publicznej. Możemy zauważyć, że zadania i cele obu formacji – Straży Gmin-
nej i Wojsk Obrony Terytorialnej – w odwołaniu do wcześniejszych analiz strategii i kon-
cepcji dzisiejszej OT częściowo się pokrywają. Zatem, czy zasadne jest tworzenie WOT? 
Czy nie wywoła to chaosu wynikającego z powielania zadań przez kolejne formacje (co 
możemy np. zauważyć w systemie ratownictwa w naszym kraju). Tworzone są nowe akty 
prawny, normy legislacyjne, dokumenty, przepisy, a często w tym wszystkim pomijany 
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jest człowiek i inwestowanie w niego. Zapominamy o tym, co najważniejsze, powołuje-
my nowe instytucje, formacje, a pomijamy te, które mają już wieloletnie doświadczenie. 
Czy jest to rozsądne i sprawiedliwe? Czy nie przyczyni się to do fali negatywnych emocji 
w wojsku wśród żołnierzy zawodowych? Już słychać takie komentarze, nie tylko specja-
listów w dziedzinie obronności, ale i samych żołnierzy. Dlatego warto w tym miejscu za-
stanowić się również nad tym, czy formowanie i inwestowanie w Wojska Obrony Teryto-
rialnej nie przyczyni się do obniżenia morale w armii, a co za tym idzie, czy przez nową, 
niedoświadczoną formację nie ucierpi ta doświadczona, mająca swoją tradycję oraz od-
powiednio przeszkolony kapitał ludzki? W końcu, czy to nie ludzie są najważniejsi, kiedy 
mówimy o bezpieczeństwie? Dlatego należy pamiętać i liczyć się ze skutkami podejmo-
wanych aktualnie decyzji w związku z tworzeniem WOT. 

Kilkanaście lat temu utworzono formację Straży Gminnej, która z  upływem czasu 
przestała spełniać swoje zadanie. Część społeczeństwa z niechęcią odnosi się do niej, 
uznając między innymi, że dubluje ona zadania Policji. Zauważamy, że do 2015 roku zli-
kwidowano w 12 polskich miastach oddziały Straży Miejskiej. Z punktu widzenia spo-
łeczności lokalnej Straż Miejska staje się nieprzydatną formacją, z drugiej jednak stro-
ny ma już ona pewne doświadczenie w  swojej działalności. W  tym miejscu warto za-
stanowić się nad możliwością reformy i ulepszenia czegoś, co funkcjonuje już od jakie-
goś czasu, zamiast tworzyć coś nowego od podstaw. Może należałoby przekształcić 
Straż Gminną w nową, ulepszoną formację, która funkcjonowałaby na zasadach podob-
nych do WOT i skupiała się na społeczności lokalnej, wykorzystując przy tym infrastruk-
turę Straży Miejskiej oraz wyszkoloną w podstawowym stopniu kadrę strażników miej-
skich. Częściowa zmiana struktury oraz podporządkowania Straży Miejskiej pomogłaby 
w stworzeniu formacji, której wyszkolenie trwałoby dużo krócej i z pewnością w mniej-
szym stopniu obciążyłoby nasz budżet. Dzięki temu, że osoby te posiadają podstawo-
we doświadczenie, wyszkolenie nowych żołnierzy WOT przebiegałoby szybciej. Obec-
nie do jednostek WOT przenosi się wielu żołnierzy zawodowych z wojsk operacyjnych, 
co wpływa na osłabienie podstawowej formacji Sił Zbrojnych RP. Tworzenie WOT powo-
duje braki kadrowe w Siłach Zbrojnych RP, generując wakaty, na które brakuje żołnie-
rzy, osób z odpowiednim doświadczeniem, uzyskiwanym przez lata służby. Uzupełnie-
nie brakujących żołnierzy może trwać latami.

Zakończenie 

Z powyższych rozważań oraz analizy dostępnych materiałów wynika, że reforma istnieją-
cej już formacji mogłaby przynieść lepsze efekty dla bezpieczeństwa społeczności lokal-
nej niż tworzenie od podstaw oddziałów WOT. 
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Do opinii publicznej docierają już pierwsze komentarze żołnierzy przeszkolo-
nych w ramach WOT, na przykład na temat 16-dniowego szkolenia, które nie napawa-
ją optymzmem. Żołnierze mówią o przypadkach braku amunicji w trakcie szkolenia tak-
tycznego. W WOT zdarzają się pasjonaci, którzy przed szkoleniem posiadają już bardzo 
dużą wiedzę taktyczną oraz są obyci z bronią, jednak wielu z rozpoczynających swoją ka-
rierę w OT nie ma pojęcia o wojsku. Kandydaci, którzy są osobami początkującymi, szko-
leni bez środków bojowych, nie są w stanie zdobyć odpowiedniego doświadczenia. Żoł-
nierz szkolony teoretycznie, bez wykorzystania środków pozoracji pola walki, nie będzie 
przygotowany na realne działania bojowe. Na wielu portalach spotykamy się ponadto 
z informacjami o kosztach WOT. Łatwo zauważyć, że rosną one z każdym dniem, tymcza-
sem żołnierze zawodowi skarżą się na brak podstawowego wyposażenia. 

Reforma Ustawy o strażach gminnych i przekształcenie ich w jednostki WOT byłaby 
dużo lepszym rozwiązaniem aniżeli formowanie nowej niezależnej formacji WOT. Czy 
nie lepiej wzmacniać lub modernizować dotychczasowe struktury formacji, które dys-
ponują już pewnym doświadczeniem? Na pewno pochłaniałoby to dużo mniejsze kosz-
ty. Przyszłość jednak zweryfikuje, czy powołanie OT w Polsce było dobrym posunięciem 
i czy będzie miało wpływ na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 
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Strengthening the National Security System of the Republic of 
Poland through the Territorial Defence Forces

Abstract: The dynamically changing international security environment presents challen-

ges to the state in the form of preparation, sealing and strengthening the national security 

system. The main element of this potential is its defence system, which is complemented by 

the creation of a fifth type of armed forces, i.e. the Army of Territorial Defence.

The construction of territorial forces is a time-intensive process that results in the creation 

of a potential for deterrence of a potential aggressor, the sealing of a national security sys-

tem, and the raising of the level of individual security.

The purpose of this paper is to analyse the military and non-military capabilities of the ar-

med forces of the Fifth Armed Forces, reviewing the legal and organizational foundations 

for their construction and the opinions of experts and researchers on military issues.
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Wstęp

Dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego stawia 
przed państwem wyzwania w postaci przygotowania, uszczelniania oraz wzmacniania 
systemu bezpieczeństwa narodowego. Dobrze zintegrowany system bezpieczeństwa 
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państwa, ze sprawnie funkcjonującymi podsystemami, to potencjał w dziedzinie bezpie-
czeństwa w przypadku zagrożeń militarnych oraz niemilitarnych. Zasadniczym ogniwem 
owego potencjału jest jego system obronny, którego dopełnieniem staje się tworzenie 
piątego rodzaju sił zbrojnych, tj. Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponieważ budowanie wojsk 
terytorialnych jest procesem, nie sposób jeszcze ocenić zasobów ilościowych i jakościo-
wych tych wojsk, można natomiast podjąć próbę analizy potencjalnego „wyposażenia” 
systemu obronnego państwa w siły obrony terytorialnej, biorąc pod uwagę ich społecz-
ne, polityczne czy ekonomiczne oddziaływanie. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie potencjału militarnego i niemilitarnego 
tworzonych wojsk terytorialnych, w  szczególności wzmacniania cywilnych zdolności 
systemu bezpieczeństwa narodowego. Autorka na podstawie przeglądu prawno-orga-
nizacyjnych podstaw tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, opinii ekspertów oraz ba-
daczy tematyki wojskowej podejmie próbę analizy ich zasobów, będących kluczowym 
dopełnieniem systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

System bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej

Bezpieczeństwo narodowe to pojęcie, które w odniesieniu do losów jednostek, społecz-
ności lokalnych, narodów oraz wspólnoty międzynarodowej zajmuje pozycję pierwszo-
planową. Uzasadnienie potrzeby bezpieczeństwa dla jednostek i społeczeństw odnaleźć 
można w nadrzędnej roli narodu, który wraz z przynależnym mu terytorium stanowi naj-
wyższą wartość dla jego członków [Jakubczak, Flis 2006, s. 17]. Zatem odpowiedzi na za-
gwarantowanie nienaruszalnego przetrwania oraz swobody rozwoju narodu i państwa 
należy szukać w systemie bezpieczeństwa narodowego. 

Według Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej 2022 system bezpieczeństwa narodowego zdefiniowany został jako „całość sił, środ-
ków oraz zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bez-
pieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana, utrzymywana i przygotowy-
wana, w  której wyróżnia się podsystem kierowania i  szereg podsystemów wykonaw-
czych” [Strategia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 2013, 
s. 3].  Czytamy dalej, że całokształt tych sił, środków oraz zasobów ma służyć przeciw-
działaniu zagrożeniom takich wartości, jak przetrwanie narodu i państwa, integralność 
terytorialna, niezależność polityczna i suwerenność, a ponadto sprawnemu funkcjono-
waniu instytucji państwa oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu [Strategia Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 2013, s. 13]. 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z  2014 roku również 
definiuje system bezpieczeństwa narodowego, a jego skład odnosi do podsystemu kie-
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rowania i podsystemów wykonawczych, w tym operacyjnych (obronnego i ochronnych), 
jak i wsparcia (społecznych i gospodarczych). Podsystem kierowania uznany jest za naj-
istotniejsze ogniwo całości systemu. W jego skład wchodzą organy władzy publicznej, 
organy doradcze i aparat administracyjny, organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP [Strate-
gia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, s. 13]. Podsystemy wyko-
nawcze obejmują kompetencje ministrów poszczególnych działów administracji rządo-
wej i terytorialnej oraz instytucji państwowych i podmiotów odpowiedzialnych za reali-
zację zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego [Strategia Bezpieczeństwa Narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, s. 14]. Powracając do zapisów Strategii Bezpieczeń-
stwa Narodowego RP – podsystemy wykonawcze podzielone są na podsystemy opera-
cyjne z przeznaczeniem do podejmowania działań wobec zagrożeń polityczno-militar-
nych i pozamilitarnych. Systemy wsparcia natomiast zasilają swoimi zdolnościami i zaso-
bami podsystemy społeczne i gospodarcze. Potencjał społeczny, włączając kapitał ludz-
ki, w zasadniczy sposób przyczynia się do wzrostu gospodarki narodowej, sprawności 
państwa oraz ogólnej poprawy jakości życia. Potencjał gospodarczy, z drugiej strony, ma 
przekładać się na poprawę warunków życia oraz przybliżać polską gospodarkę do śred-
niego poziomu PKB w Unii Europejskiej, dzięki m.in. aktywności rodzimych firm za gra-
nicą i rosnącemu eksportowi.

Potencjał ochronny państwa tworzą: wymiar sprawiedliwości, służby specjalne, służ-
by państwowe, straże i  inspekcje chroniące porządek publiczny, służby ratownictwa 
i ochrony ludności, elementy zarządzania kryzysowego, Straż Graniczna, Służba Celna, 
podmioty sektora prywatnego oraz organizacje pozarządowe [Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, s. 14]. Potencjał obronny opiera się w głów-
nej mierze na Siłach Zbrojnych RP, których zadaniem według Białej Księgi Bezpieczeństwa 
Narodowego RP jest utrzymanie gotowości do realizacji trzech głównych misji:

 · „gwarantowania obrony państwa i przeciwstawienia się agresji w ramach zobowią-
zań sojuszniczych,
 · udziału w stabilizacji sytuacji międzynarodowej, w operacjach reagowania kryzyso-

wego i pomocy humanitarnej,
 · wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego i  udzielania pomocy społeczeństwu” 

[Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2013].
Obronność to dziedzina bezpieczeństwa narodowego, w której realizowane cywil-

ne i wojskowe zadania mają służyć zapobieganiu i przeciwstawianiu się wszelkim poten-
cjalnym zagrożeniom mogącym doprowadzić do kryzysu polityczno-militarnego pań-
stwa. Nierozerwalnie z pojęciem obronności wiąże się bezpieczeństwo militarne kraju, 
w którego definicji kluczowa jest relacja między państwem a środowiskiem międzyna-
rodowym, z uwzględnieniem czynnika militarnego mogącego zagrozić interesom pań-
stwa, takim jak jego istnienie, rozwój i funkcjonowanie [Nowak, Nowak 2011, s. 72]. 
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W  celu zaspokojenia potrzeb obronnych państwa zorganizowany został system 
obronny państwa, w skład którego wchodzą podsystem kierowania oraz podsystemy 
wykonawcze – militarny i niemilitarny [Górska-Rożej 2015, ss. 75–76]. Podsystem kiero-
wania tworzą organy władzy i administracji publicznej, kierownicy jednostek organiza-
cyjnych realizujących zadania z zakresu obronności oraz organy dowodzenia Sił Zbroj-
nych RP. Naczelnymi organami kierowania obronnością są Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Rada Ministrów, czyli władza wykonawcza. Jedynym, podstawowym kom-
ponentem podsystemu militarnego są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, złożone 
z następujących rodzajów wojsk:

 · Wojsk Lądowych, 
 · Sił Powietrznych, 
 · Marynarki Wojennej,
 · Wojsk Specjalnych.
 · Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podsystem niemilitarny natomiast złożony jest z  administracji rządowej, samorzą-
dowej, podmiotów i instytucji państwowych realizujących zadania na rzecz obronności 
państwa [Górska-Rożej 2015, ss. 78–79].

Prawne i organizacyjne podstawy tworzenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej

Piąty rodzaj sił zbrojnych oficjalnie pojawił się w systemie obronnym państwa z dniem 1 
stycznia 2017 roku. Podstawowymi aktami normującymi utworzenie i przyszłe funkcjo-
nowanie Wojsk Obrony Terytorialnej są :

 · Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 503 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworze-
nia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej; 
 · Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 504 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powoła-

nia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej;
 · Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw;
 · Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifika-

cji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej;
 · Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoły-

wania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia;
 · Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 92 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyski-

wania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej. 
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25 kwietnia 2016 roku Minister Obrony Narodowej podpisał koncepcję obrony te-
rytorialnej, zgodnie z którą piąty rodzaj sił zbrojnych może zostać zasilony wszystkimi 
chętnymi: cywilami, wojskowymi, mężczyznami, kobietami zdolnymi do czynnej służby 
wojskowej, tj. spełniającymi wymagania dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej, nieka-
ralności i polskiego obywatelstwa [Glińska 2016, s. 62]. Na stronie Ministerstwa Obrony 
Narodowej umieszczone zostały niektóre zadania wykonywane podczas służby w woj-
skach terytorialnych. Według ministerstwa siły te stanowią uzupełnienie, a  zarazem 
komplementarną część potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej, nastawionego 
na:

 ·  prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z  wojskami operacyjnymi  
(w przypadku wybuchu konfliktu),
 · ochronę ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidację ich skutków, ochro-

nę mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochronę zdrowia i życia ludzkiego,  
a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 · ochronę społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
 · współpracę z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z woje-

wodami i organami samorządu terytorialnego,
 · ochronę społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
 · szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego [Zadania WOT, www.

mon.gov.pl/obrona-terytorialna/o-nas/zadania-wot-n2016-12-27, z dnia 4.06.2017].
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, 

ppłk rez. dr Grzegorz Kwaśniak, powołany decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 504  
z dnia 30 grudnia 2015 roku, w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej” z maja 2016 roku precy-
zuje cel utworzenia wojsk terytorialnych, jako sił mających ustrzec przed nowymi za-
grożeniami oraz uzupełnić zaniedbania w dziedzinie wojsk operacyjnych [Schwarzgru-
ber, Wróbel 2016, s. 14]. Ponadto Kwaśniak dostrzega rolę terytorialsów w zwiększeniu 
potencjału wojsk operacyjnych, jak i uzyskaniu zdolności operacyjnych do samodziel-
nego prowadzenia działań antykryzysowych, antydywersyjnych, antyterrorystycznych  
i antydezinformacyjnych. 

Uzasadnienie potrzeby tworzenia wojsk piątej siły jako odpowiedzi na zmieniają-
ce się uwarunkowania środowiska międzynarodowego w postaci nowych wyzwań i za-
grożeń przytacza M. Dąbrowski w  Nowej Technice Wojskowej z października 2016 roku 
[Dąbrowski 2016, s. 51]. Autor wylicza zmiany zachodzące w ostatnich kilku latach, takie jak 
konflikt na Ukrainie, eskalacja napięcia wywołana przez Federację Rosyjską, wzrost czynni-
ka siły w stosunkach międzynarodowych, zagrożenia hybrydowe czy terroryzm, jako m.in. 
zmuszające do zwiększenia potencjału zapobiegającego zagrożeniom bezpieczeństwa 
państwa. Wzrostu potencjału ilościowego wojsk terytorialnych natomiast należy szukać  
w  założeniach planistycznych i  organizacyjnych struktur, zgodnie z  ich organizacją 
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przez Biuro do Spraw Obrony Terytorialnej (z  czasem przekształcone w  Dowództwo) 
przy Ministerstwie Obrony Narodowej oraz prowadzonymi działaniami planistycznymi  
w  odpowiednich komórkach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego [Dąbrowski 2016,  
s. 50]. Zakłada się utworzenie 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej do końca 2019 roku 
(Rysunek 1), a maksymalny pułap żołnierzy służących w nich w czasie pokoju ma osią-
gnąć przynajmniej 35 tys. ludzi w 2018, a w 2019 ma wzrosnąć do 53 tys. żołnierzy.

Rysunek 1. Kolejność rozwijania struktur WOT w latach 2016–2019

Źródło: Bąkowicz R., Informacja na temat Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) z dnia 21.03.2017, prezenta-

cja multimedialna.
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Dowódca wojsk terytorialnych, płk. Wiesław Kukuła, upatruje w  nich dużą szansę 
na poprawę stanu bezpieczeństwa narodowego Polski, w  tym wzrost potencjału od-
straszania [Kowalska-Sendek, Wróbel 2016, s. 37]. Pomocna przy tworzeniu wojsk zdol-
nych wzmocnić swoimi zasobami militarnymi i niemilitarnymi system obronny państwa 
ma się okazać innowacyjna struktura Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, którego 
kadra będzie przynajmniej raz w roku szkolić terytorialsów [Kowalska-Sendek, Wróbel 
2016, s. 37]. Kukuła zwraca uwagę, że dowództwo zasilą byli i obecni żołnierze wojsk spe-
cjalnych, osoby tworzące założenia koncepcji budowy WOT, specjalsi  z innych rodzajów 
wojsk i służb oraz cywile z organizacji proobronnych. Taka kombinacja potencjału do-
wódczego ma dać założone w zadaniach wojsk priorytety, z wykorzystaniem siły kadry 
zawodowej WOT.   

Analiza militarnego oraz niemilitarnego potencjału 
Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa 
narodowego

Tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej związane jest z  wyzwaniami wynikającymi ze 
zmian polityczno-ekonomicznych w środowisku międzynarodowym, które stają się za-
grożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Odnosząc się do motta wojsk terytorial-
nych: Zawsze obecni, zawsze blisko oraz do stworzonej misji: Obrona i  wspieranie lokal-
nych społeczności, a także uwzględniając wewnętrzne czynniki społeczno-ekonomiczne 
oraz polityczne, można wyróżnić powody, które przemawiają za znacznym potencjałem 
tworzonych wojsk piątej siły zbrojnej.

Niewątpliwym atutem terytorialsów w  kontekście potencjału militarnego jest ich 
rola we wzmacnianiu systemu bezpieczeństwa państwa pod kątem samowystarczalno-
ści obronnej [Wrona 2017, s. 13]. Jest ona tym większa, im silniejsze są zdolności obronne 
w narodzie, jego wola oporu, która pozwala na podjęcie samodzielnych działań obron-
nych kraju, nie czekając na pomoc sojuszniczą. Autor artykułu z  „Przeglądu Sił Zbroj-
nych” dostrzega także potrzebę budowania wojsk terytorialnych w odpowiedzi na duże 
potrzeby obronne w sytuacji małej liczebności armii polskiej. Ponadto zauważa, że ob-
niża się etos służby żołnierzy zawodowych, a zdecydowanie zwiększa się poziom mo-
tywacji, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i poświęcenia żołnierzy z poboru 
[Wrona 2017, s. 13]. 

W kontekście rozwoju umiejętności wojskowych rozróżnić można podstawowe typy 
działań taktycznych realizowane przez WOT [Bąkowicz 2017]:

 · obrona bezpośrednia (miejscowości, obiektów/infrastruktury, rubieży, szlaków ko-
munikacyjnych, demonstracja obecności), 
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 · szturmy (ataki bezpośrednie, naprowadzania, zasadzki, niszczenia, odzyskiwanie 
personelu),
 · rozpoznanie (zagrożeń, skutków uderzeń, skażeń BRN, morale, stanu sanitarnego, 

meteorologiczne),
 · wsparcie wojskowe (wprowadzanie wojsk własnych, naprowadzanie i przyjmowanie 

desantów i zrzutów, przygotowywanie doraźnych lądowisk, zapewnienie komunikacji 
wojsk własnych, wsparcie operacji niekonwencjonalnych, szkolenie sił własnych),
 · wsparcie społeczeństwa (ochrona osób i populacji, usuwanie skutków klęsk żywio-

łowych, poszukiwanie i ratownictwo, doradztwo, partnerstwo i mentoring, szkolenia).
Terytorialna służba wojskowa niesie ze sobą potencjał społeczny w zakresie budo-

wania świadomości społecznej, akceptacji społecznej oraz patriotyzmu. Tworzenie bez-
pieczeństwa narodowego współcześnie oparte jest nie tylko na sile militarnej państwa, 
ale w dużej mierze na zaangażowaniu społeczeństwa w obronę cywilną i  indywidual-
nym wkładzie w podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Służba terytorialna daje taką 
możliwość – żołnierz WOT realizuje zadania na rzecz własnego kraju, nabywa wiedzę 
i kształtuje nowe umiejętności niemilitarne, jak np. udzielanie pierwszej pomocy, praca 
zespołowa [Dąbrowski 2016, s. 51]. W szerszym kontekście społecznym wojska OT mają 
otwierać się na społeczeństwo i władze lokalne, nawiązywać bliższą współpracę z wła-
dzami samorządowymi [Schwarzgruber, Wróbel 2016, s. 16]. Obecność jak najbliżej lu-
dzi i władz na najniższym poziomie jest istotnym elementem reagowania na zagrożenia, 
przeciwdziałania im w łańcuchu zarządzania kryzysowego. 

W  ocenie Dąbrowskiego największą przewagą tworzonych wojsk terytorialnych 
jest umocnienie patriotycznego fundamentu systemu obronnego Polski, a konkretnie 
– świadomości patriotyczno-obronnej społeczeństwa [Dąbrowski 2016, s. 53]. Taki stan 
rzeczy może zostać osiągnięty poprzez działalność szkoleniową wojsk, np. organizowa-
nie pokazów połączonych z edukowaniem społeczeństwa, wspieranie placówek kultu-
ralno-oświatowych i szkolnictwa w nauczaniu, ale i podniesienie wiedzy społeczeństwa 
z zakresu obronności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Według Kwaśniaka nato-
miast tworzenie wojsk terytorialnych ma iść w parze z przywiązywaniem większej wagi 
do edukowania młodzieży szkolnej w  zakresie bezpieczeństwa [Schwarzgruber, Wró-
bel 2016, s. 17]. Jednostki obrony terytorialnej miałyby współpracować w przyszłości ze 
szkołami w celu poprawienia poziomu edukacji w zakresie proobronnym, w wymiarze 
praktycznym.

Współpraca i obecność członków organizacji proobronnych to zdaniem płk dra Ar-
tura Dębczaka, zastępcy dyrektora Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, poten-
cjał cenny dla wojsk OT [Glińska 2016, s. 64]. Dębczak akcentuje ich wiedzę na temat pro-
wadzenia działań taktycznych w oparciu o analizę współczesnych konfliktów zbrojnych 
oraz elastyczny stosunek do schematów i  regulaminów. Kwaśniak natomiast wyraża 
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przekonanie, że to właśnie organizacje proobronne, dzięki podejmowanym oddolnym 
inicjatywom, przyczyniły się do popularyzowania w społeczeństwie zagadnień związa-
nych z obroną terytorialną i dlatego też ich obecność w wojskach piątej siły jest niezwy-
kle pożądana [„Polska Zbrojna” 2016, s. 17]. 

Mając na uwadze czynnik ludzki, czyli zasoby osobowe WOT, Wrona analizuje, kto 
może się znaleźć w szeregach terytorialsów [Wrona 2017, ss. 13–14]. Zdaniem autora naj-
istotniejszy filar wojsk to żołnierze rezerwy, niezależnie od stopnia wojskowego, oraz po-
zostający w cywilu byli funkcjonariusze innych służb mundurowych, którzy z uwagi na 
swoją wiedzę oraz obycie z bronią mogą tworzyć struktury terenowych organów dowo-
dzenia OT lub prowadzić szkolenie miejscowych struktur terenowych. Duże doświad-
czenie, niezbędne w służbie terytorialnej, posiadają również myśliwi – znają teren, po-
trafią się w  nim poruszać, podchodzić do przeciwnika, maskować. Kolejną sugerowa-
ną grupą są ochotnicy Straży Pożarnej, potrafiący realizować zadania poszukiwawcze 
i ratowniczo-gaśnicze, usuwać skutki klęsk żywiołowych, prowadzić akcje humanitarne. 
W świetle powyższych rozważań warto nadmienić, że zgodnie z ustaleniami około 10% 
wojsk obrony terytorialnej ma stanowić kadra zawodowa [Glińska 2016, s. 62].

Za Wojskami Obrony Terytorialnej przemawiają także – by sięgnąć po ostatni ro-
dzaj argumentów – argumenty polityczne oraz ekonomiczne. Pierwsze z nich, politycz-
ne, Dąbrowski utożsamia z pozyskaniem dużej grupy społeczeństwa bezpośrednio lub 
pośrednio zaangażowanego w organizację i funkcjonowanie wojsk terytorialnych [Dą-
browski 2016, s. 51]. W tym kontekście istotny jest także udział w WOT organizacji pro-
obronnych czy stowarzyszeń promujących historię i militaria, które będą mogły wpły-
wać na rządzących. Ci ostatni zaś w trosce o swój byt polityczny będą zmuszeni wziąć 
ich „opinię” pod uwagę. Czynnik ekonomiczny natomiast wiąże się z wpływem WOT na 
rozwój gospodarki, obniżenie stopy bezrobocia dzięki utworzeniu wielu miejsc pracy.

Zakończenie

Celem powstających Wojsk Obrony Terytorialnej jest stworzenie potencjału odstrasza-
nia, czyli przeciwstawiania się wrogim zamierzeniom potencjalnego agresora, który me-
todami militarnymi i niemilitarnymi będzie dążył do osiągnięcia potencjalnych korzyści. 
Zatem jednym z głównych zadań wojsk piątej siły zbrojnej jest wypełnienie przestrzeni 
obronnej kraju w zakresie umocnienia potencjału militarnego, a tym samym podniesie-
nie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. 

System bezpieczeństwa narodowego to złożona struktura, którą można klasyfiko-
wać według różnych kryteriów. Tradycyjne ujęcie wprowadza podział na bezpieczeń-
stwo wewnętrzne oraz zewnętrzne, wzajemnie się warunkujące, co jednak, ze wzglę-
du na ograniczony zakres, nie przystaje do współczesnych uwarunkowań. Innym przy-
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kładem klasyfikacji jest przedmiotowy podział zagrożeń występujących w systemie bez-
pieczeństwa. Jeszcze innym, najlepiej oddającym potrzeby państwa i  społeczeństwa, 
jest taki, który odnosi się do całokształtu sił i środków mających przeciwdziałać zagroże-
niom, podzielony na podsystem kierowania i podsystemy wsparcia. Z punktu widzenia 
niniejszego artykułu to podsystemy operacyjne są najistotniejsze w odniesieniu do gwa-
rancji bezpieczeństwa kraju.

Współcześnie to powszechna ochrona i obrona narodowa mają dostarczać środków 
do przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze militarnym i niemilitarnym w oparciu 
o współpracę sektora militarnego z cywilnym, tj. zaangażowanie społeczeństwa w  jej 
budowę. Tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, będących piątym rodzajem sił militar-
nego ogniwa systemu obronnego kraju, jest przykładem swego rodzaju bliskiej współ-
pracy wojska ze społeczeństwem w realizacji wyznaczonych zadań.

Budowanie wojsk terytorialnych to proces zaplanowany na lata, wymagający dobrze 
zorganizowanego współdziałania władz rządowych i samorządowych, którego rezulta-
ty mają przynieść korzyści wynikające z potencjału militarnego i niemilitarnego piątej 
siły zbrojnej. Z racji rozwojowego charakteru przedmiotu podjętych badań autorka pla-
nuje ich kontynuację w przyszłości, która wykaże, czy założenia organizacyjne i plani-
styczne WOT znajdą pokrycie w rzeczywistości. 
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Wprowadzenie

Mimo że o bezpieczeństwie oraz o  jego istocie napisano dużo, to nadal natrafiamy na 
kontrowersje i  niejasności o  charakterze znaczeniowym. Dostrzegane implikacje skła-
niają do stawiania pytań o wpływ takiego stanu rzeczy na projekcję organizacji ochro-
ny bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze personalnym (moje, twoje, ich, narodu, pań-
stwa itp.), jak i instytucjonalnym (państwa, grupy państw – sojusze) [Pokruszyński 2013, 
s. 7; Lutostański 2016, s. 14]. Zważywszy na uniwersalistyczny charakter bezpieczeństwa 
(w zasadzie każdy podmiot jest zainteresowany egzystencją i  rozwojem bez zagrożeń, 
a część dodatkowo uczestniczy w różnych formach zapewniania bezpieczeństwa), dąże-
nie do doskonalenia odpowiedzi na pytanie dotyczące bezpieczeństwa i jego istoty nale-
ży uznać za aktualne i zasadne. Celem opracowania jest zaprezentowanie autorskiej per-
spektywy badawczej bezpieczeństwa i jego istoty, a także bezpieczeństwa i istoty bez-
pieczeństwa narodu oraz państwa. Takie podejście sprowadza rozważania o bezpieczeń-
stwie tych podmiotów na realny grunt1. 

O perspektywach badawczych oraz niejednolitym 
rozumieniu bezpieczeństwa i jego istoty

Istotność bezpieczeństwa w  hierarchii poznawczych zainteresowań jednostek i  pod-
miotów zbiorowych skutkowała, co zauważa G. Udeanu, zwiększeniem zasięgu jego po-
strzegania [2012, s. 156]. O bezpieczeństwie pisało wielu polskich badaczy, m.in. W. Ki-
tler [2014], A. Kołodziejczyk [2007], K. Malak [http://stosunki-miedzynarodowe…], E. No-
wak i M. Nowak [2015], J. Stańczyk [www.rocznik bezpieczenstwa.dsw.edu…], W. Pokru-
szyński [2013], R. Zięba [2012]. Te i  inne badania nie doprowadziły jednak do sformu-
łowania jednej „oficjalnej” definicji bezpieczeństwa. Istniejące rozbieżności mogą wpły-
wać na charakter perspektywy badawczej i płaszczyznę dociekań. Zdaniem H. Haften-
dorn koncepcje postrzegania bezpieczeństwa odnoszą się do różnych zbiorów proble-
mów i mają swoje źródło w różnych kontekstach historycznych i filozoficznych [Haften-
dorn 1991]. Analiza problemu pozwala wyodrębnić także kontekst geograficzny, jedno-
znacznie związany z przestrzenią fizycznego trwania podmiotu – z realnym fragmentem 
rzeczywistości – jak przedstawia to Rysunek 12. Kontekstowe źródła postrzegania bezpie-
1 Niniejsze opracowanie jest rezultatem pracy naukowo-badawczej nad ładem terminologicznym w naukach 
o bezpieczeństwie i naukach o obronności. Zawiera również fragmenty autorskiego (wstępnego) opracowa-
nia monograficznego pod roboczym tytułem: Naród i państwo w sytuacjach szczególnych zagrożeń – maszyno-
pis, Warszawa 2017.
2 Użyte wyrażenia „przestrzeń bliższa” oraz „przestrzeń  dalsza” „środowisko bliższe” i „środowisko dalsze” po-
winny być odczytywane w nawiązaniu do konkretnego podmiotu. Będą wówczas oznaczały, np. dla pojedyn-

Marian Lutostański



        165

czeństwa znajdują wyraz w modelu zachowania każdego podmiotu zwróconym ku jego 
egzystencjalno-rozwojowym potrzebom. Akceptację takiego podejścia można znaleźć 
np. u A. Comte’a: „[…] Należy pojmować wszelkie rozważania teoretyczne, jako wytwo-
ry umysłu poznawcze do zaspokajania naszych potrzeb” [Tatarkiewicz 1978, t. III, s. 22].

Rysunek 1. Miejsce podmiotu w intencjonalnej rzeczywistości 

Źródło: opracowanie własne.

czego człowieka: „przestrzeń bliższa” – przestrzeń fizyczną zajmowaną przez człowieka z jego mikrośrodowi-
skiem – otoczeniem rodzinnym, grupą społeczną; „przestrzeń dalsza” – przestrzeń fizyczną, w której funkcjo-
nuje otoczenie instytucjonalne (szkoły, urzędy administracji publicznej, kościoły, związki wyznaniowe). Na-
tomiast „środowisko bliższe” to fizyczna enklawa kulturowo-przyrodnicza, w której funkcjonuje człowiek, zaś 
„środowisko dalsze” to podobne i odmienne kulturowo enklawy. W przypadku państwa „przestrzenią bliższą” 
jest jego terytorium, zaś „przestrzeń dalszą” stanowią państwa nie graniczące z naszym państwem, lecz z pań-
stwami naszych sąsiadów – relacje z  tymi państwami są bardzo ważne w projektowaniu systemów bezpie-
czeństwa państwa;  „środowiskiem bliższym” będą państwa sąsiedzkie, zaś w kontekście sojuszy także pań-
stwa należące do tego samego sojuszu, natomiast „środowiskiem dalszym” –państwa oddalone geograficznie 
oraz spoza sojuszu. O znaczeniu pojęć „czas” i „przestrzeń” vide: Leszczak 2014, ss. 15–42.   
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Aby rozważania o bezpieczeństwie były konstruktywne dla teorii i praktyki, to zgod-
nie z Kartezjańskim ideałem poznania – „[…] Tylko to poznajemy trafnie, co rozumiemy 
jasno [Tatarkiewicz 1978, t. II, s. 64] – powinny być wolne od niejasności znaczeniowych 
używanych terminów i wyrażeń. W przeciwnym razie w nauce i świadomości społecznej 
będzie dochodzić do powielania i utrwalania określeń oraz definicji, których rozpozna-
nie nie musi być trafne lub rozstrzygające. Co zatem można powiedzieć na temat rozu-
mienia bezpieczeństwa? 

W  literaturze przedmiotu termin „bezpieczeństwo” jest określany i  definiowany 
w różny sposób, np. jako: „fenomen społeczny” [Kołodziejczyk 2007, s. 226 i  in.], „war-
tość” [Kitler 2001, s. 39], „wartość i dobro chronione” [Kitler 2015, s. 173], „dobro (war-
tość)” [Lutostański 2015, ss. 143 i 148], „potrzeba” [Kukułka, Zięba, za: Kołodziejczyk 2007, 
s. 228], „stan i proces” [Koziej 2011, s. 19], „stan spokoju, pewności, wolności od zagro-
żeń i strachu”, „proces”, „naczelna potrzeba człowieka do istnienia” [Pokruszyński 2013, 
s. 12] itp.

Przywołane określenia mają (w większości) jakościowy charakter. W licznych defini-
cjach bezpieczeństwo przedstawiane jest także jako stan spokoju, pewności i niezagro-
żenia [Webster’s Third New International Dictionary, ss. 2053–2054, za: Rosicki, https://re-
pozytorium …, s. 23] bądź jako „[…] stan, który zapewnia człowiekowi warunki samo-
realizacji” [Świniarski 1999, s. 13]. W. Pokruszyński twierdzi: „[…] Uwzględniając aspek-
ty filozoficzne, aksjologiczne i etyczne, można zdefiniować bezpieczeństwo jako stan 
i proces trwania, przetrwania i rozwoju każdej formy bytu [Pokruszyński 2013, s. 12], 
lub […] jako stan i proces trwania, przetrwania i rozwoju w warunkach zapewniają-
cych samorealizację podmiotu” [Pokruszyński 2013, s. 19]. Natomiast w definicji w Słow-
niku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego bezpieczeństwo opisane jest jako 
„[…] stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na 
doskonalenie. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co czło-
wiek szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych” 
[Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, ss. 14–15]. Treść definicji W. Po-
kruszyńskiego i słownikowa pozwalają przyjąć, że bezpieczeństwo podmiotu „[…] wy-
rażające się w  sytuacjach (w  stanie, w  procesie) oraz kategoriach filozoficznych (war-
tość, dobro) oznacza określony lub trudny do określenia, jednak zawsze postrzegany 
jako ważny, cenny lub znaczący aspekt jakościowy sfery egzystencjalno-rozwojowej […], 
która urzeczywistnia się w komforcie funkcjonowania tych podmiotów” w konkretnym 
czasie i miejscu [Lutostański, 2016, s. 22]. Zdaniem A. Osierdy bezpieczeństwo ma od-
dawać próbę „[…] uchwycenia jakiegoś aspektu zmiennego w czasie, ale istotnego ze 
względu na przedmiot lub podmiot normowania” [Osierda, https://journals.umcs...].

Z analizy problemu wynika, że postrzeganie bezpieczeństwa zależy m.in. od stanu 
kultury podmiotu, która decyduje o kształcie uniwersum bezpieczeństwa (zbiór zacho-
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wań podmiotu podlegający ocenie ze względu na postrzeganie bezpieczeństwa i za-
grożenia). Kształt uniwersum bezpieczeństwa nie jest jednolity dla wszystkich podmio-
tów, tak pojedynczych, jak i grupowych. Niejednolitość taka wiąże się m.in. z doświad-
czeniem, odczuwanymi potrzebami oraz determinacją i umiejętnością ich zaspokajania 
przez dany podmiot. Inne będą np. podstawowe oczekiwania i potrzeby podmiotu, któ-
rego istnienie (egzystencja) jest narażone na niebezpieczeństwo, bądź który w przeszło-
ści doświadczył niebezpieczeństwa, a inne podmiotu, który był i jest wolny od takiego 
doświadczenia. W pierwszej sytuacji zachowania podmiotu będą determinowane do-
świadczeniem i  nakierowane na tworzenie warunków do skutecznego przeciwdziała-
nia zagrożeniu. Natomiast w drugiej sytuacji aktywność podmiotu będzie zorientowana 
na poprawę jakości istnienia i poszukiwanie kolejnych szans, możliwości sprzyjających 
rozwojowi, podnoszenie poziomu egzystowania i poszerzanie sfery wolnościowej. Kon-
cepcje zachowań podmiotu w różnych sytuacjach (zjawiska procesualne), jak i elementy 
tych koncepcji (akty) uprawniają, by mówić o kulturze bezpieczeństwa danego podmio-
tu, która nie sprowadza się wyłącznie do egzystencji, lecz stanowi swoisty „wyraz, mapę 
jego rodowodu”. Toteż koncepcje postrzegania bezpieczeństwa oraz projekcje zacho-
wań konkretnego podmiotu względem zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych będą 
wypadkową wielu uwarunkowań i kontekstów. Warto o tym pamiętać przy korzystaniu 
z zagranicznej (również naukowej) percepcji bezpieczeństwa. Istnienie pewnego rodza-
ju aporii w tym zakresie uzasadnia podejmowanie prób ujednolicenia definicji i wpro-
wadzenia jednego wspólnego terminu „bezpieczeństwo”. Przedsięwzięciu temu może 
służyć ustalenie, co stanowi immanentny, centryczny składnik bezpieczeństwa – „istotę 
bezpieczeństwa”.

Należy zauważyć, że choć badania nad bezpieczeństwem nie doprowadziły do sfor-
mułowania jednej definicji oraz interpretacji tego zjawiska, to przyczyniły się do jego 
zobrazowania i wyjaśnienia. Mniej jasno przedstawia się natomiast kwestia określania 
„istoty bezpieczeństwa” [Czupryński, Zboina 2015, s. 3; Koziej 2011, s. 19]. W naukowym 
podejściu do badania znaczenia „istoty bezpieczeństwa” wymagane jest zastosowanie 
odpowiedniej metody badawczej. Można przyjąć, że dla uzyskania większej przejrzysto-
ści problemu badawczego zasadne będzie oparcie dociekań o analizę (niektórych) wy-
razistych i znanych w teorii bezpieczeństwa poglądów. Analizę taką można przeprowa-
dzić przy wykorzystaniu metodologii heurystycznej [Zięba 2012, s. 7]. W przypadku sto-
sowania takiej metodologii, wymagającej kreatywnego myślenia i logicznych kombina-
cji, należy dochować staranności i ostrożności w formułowaniu wniosków i uogólnień. 
Podczas próby wyjaśniania istoty bezpieczeństwa danego podmiotu, według R. Zięby, 
należy mieć na uwadze związek bezpieczeństwa ze zjawiskiem zagrożenia [Zięba 2012, 
s. 9]. W  celu zobiektywizowania perspektywy badawczej analizie poddano pogląd A. 
Czupryńskiego i S. Kozieja. 
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A. Czupryński, chociaż w  sposób interesujący poznawczo przedstawia trzy ujęcia 
bezpieczeństwa (aksjologiczny, ontologiczny, metodologiczny), to jednak dość ogól-
nie opisuje istotę bezpieczeństwa: „[…] Współczesne rozumienie istoty bezpieczeństwa 
sprowadza się do standardów cywilizacyjnych i kulturowych człowieka, a kontekst w za-
leżności od tych standardów jest bardzo różny” [Czupryński, Zboina 2015, s. 3]. Trudno 
zarzucić temu poglądowi brak logiki czy trafności postawionej tezy, jednakże nie wyni-
ka z niego, czym jest istota bezpieczeństwa jako taka, a bardziej co na nią wpływa, czy 
to od czego jest ona zależna.

Za bardzo ważny w  badaniu istoty bezpieczeństwa uznano eksponowany w  teo-
rii bezpieczeństwa pogląd S. Kozieja3. Ten teoretyk bezpieczeństwa w swoich opraco-
waniach zasadnie podkreśla potrzebę pamiętania w debacie nad problemami bezpie-
czeństwa o  podstawowych kwestiach i  definicjach z  zakresu bezpieczeństwa. Odno-
si się też expressis verbis do „istoty bezpieczeństwa”: „[…] Istota bezpieczeństwa jest 
określana jako zapewnienie egzystencji i swobody realizacji interesów aktorów w kon-
tekście szans, wyzwań oraz ryzyka i  zagrożeń” (podkreślenie M.L.) [Koziej 2011]. Ana-
liza takiego przedstawienia „istoty bezpieczeństwa” pozwala zauważyć jej przyczyno-
wo-skutkowy charakter. Jednakże nadanie istocie bezpieczeństwa charakteru czynno-
ściowego nasuwa wiele pytań, m.in. Czy istota bezpieczeństwa może się wyrażać w działa-
niu?, a także Czy teoria bezpieczeństwa w tym zakresie wyczerpuje problem? i    Czy w związ-
ku z tymi pytaniami przywołany passus (z opracowań S. Kozieja) można uznać za rzeczywi-
ście określający sensu stricto „istotę bezpieczeństwa”? W przypadku wątpliwości warto od-
wołać się do słownikowej definicji terminu „istota” (czegoś). Według Słownika języka pol-
skiego [http://sjp.pwn...] istotę (czegoś) stanowi „to, co jest w czymś zasadnicze”. W kon-
tekście wyżej wymienionych desygnatów terminu „bezpieczeństwo” wydaje się, że pro-
blem z określeniem „istoty bezpieczeństwa” pozostaje nadal otwarty, a pytania doty-
czące m.in. tego, co jest zasadnicze w bezpieczeństwie oraz jak to „coś zasadniczego” 
w bezpieczeństwie wskazać, jak zbadać, pozostają aktualne.

Bezpieczeństwo a rzecz oraz istota bezpieczeństwa a istota 
rzeczy

Dociekania o charakterze indukcyjno-dedukcyjnym nad bezpieczeństwem oparto o re-
fleksję turańskiego filozofa Al-Farabiego, według którego: „[…] To, co jest związane 
z istotą rzeczy, zawiera się w jej pojęciu” (podkreśl. M.L.) [Dąbkowski 2008, s. 58], ele-
menty teorii poznania T. Kotarbińskiego4 oraz o Arystotelesowską teorię dotyczącą ka-
tegorii bytu (substancje – dobytek, mienie oraz przypadłości – cecha, stan, działanie da-

3 Jeden z czołowych akademickich teoretyków wojskowych.
4 Zgodnie z teorią poznania T. Kotarbińskiego istnieją tylko rzeczy.
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nej substancji) i rozróżnienie przez tego filozofa substancji w sensie pierwotnym i w sen-
sie wtórnym: „w […] sensie pierwotnym substancja jest czymś konkretnym – konkret-
ną rzeczą, natomiast w sensie wtórnym jest istotą rzeczy: «czym to coś jest»” [Dąbkow-
ski 2008, s. 42]. 

Podjęty kierunek rozważań skutkował przyjęciem schematu poglądu zarówno w za-
kresie bezpieczeństwa oraz jego istoty, jak i bezpieczeństwa konkretnych podmiotów 
i  ich istoty. Schemat ten, będący logicznym następstwem pogłębionej refleksji nad 
wskazanymi kwestiami, posłużył do przedstawienia procesu dochodzenia i przyjmowa-
nia stwierdzeń na temat bezpieczeństwa narodu i państwa oraz istoty bezpieczeństwa 
tych podmiotów. Przyjęta perspektywa badawcza, opierająca się na interdyscyplinarnej 
wiedzy, nawiązała do poglądu francuskiego filozofa pozytywnego poznania A. Comte’a, 
według którego „badacz nie powinien pozostawać bierny wobec znanych faktów i nie 
ograniczać się do ich gromadzenia, lecz dążyć do zastępowania doświadczenia przez ro-
zumowanie oraz do wyprzedzania go poprzez przewidywanie […] choćby tylko dlatego, 
że istnieje nieskończona różnorodność faktów i że dla orientowania się w niej potrzeb-
ne są kierownicze hipotezy” [Tatarkiewicz  1978, ss. 19–20]. Przyjęte, w pewnym sensie 
triangulacyjne, podejście badawcze pozwoliło na sformułowanie kilku stwierdzeń doty-
czących badania konkretnej rzeczy i jej istoty: 

 · każda konkretna rzecz znajduje się w określonym czasie w konkretnej przestrzeni fi-
zycznej i środowisku oraz jest niejednolita – składa się z wielu „mniejszych” rzeczy bę-
dących składnikami (częściami, elementami) rzeczy „większej”;
 · składniki konkretnej rzeczy, aby mogły stanowić jej całość, pozostają we wzajem-

nych, określonych związkach zależnościowych (związkach fizycznych – niezależnych 
od uwarunkowań zewnętrznych, łączących różne wartości – naprężenia, odkształce-
nia, siły wewnętrzne; związkach chemicznych; innych) i  tworzą w ten sposób „więk-
szą” konkretną rzecz;
 · konkretna rzecz istnieje dzięki pewnemu „czemuś”, które składa się na tę rzecz, lecz 

jednocześnie jest dla niej czymś zasadniczym (elementem stanowiącym centrum, 
osnowę tej rzeczy). 

Powyższe ustalenia również pozwalają przyjąć (Rysunek 2), że:  
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każda rzecz „większa” – stanowiąca całość rzeczy oraz każda rzecz „mniejsza” – będąca 
składową rzeczy „większej”, posiadają coś, co jest dla nich zasadnicze. To coś 

zasadniczego jest istotą danej rzeczy. 
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Rysunek 2. Rzecz i jej istota
 
  

 

      

Źródło: opracowanie własne. 

Opisana perspektywa badawcza pozwoliła przyjąć następujące ustalenia względem 
bezpieczeństwa: 

a)  

b)  
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bezpieczeństwo jest rzeczą konkretną i rzeczywistą zawsze przynależącą do konkretnego, 
rzeczywistego podmiotu 

  

bezpieczeństwo, jako rzecz konkretna i rzeczywista jest mierzalne 
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Można przyjąć, że podobnie jak w przypadku każdej rzeczy i jej istoty przedstawia 
się kwestia bezpieczeństwa i jego istoty w kontekście wielowymiarowym (wojskowym, 
politycznym, ekonomicznym, społecznym, środowiskowym)5 [Wróblewski 2015, s. 20]. 
A skoro tak, to możliwe do przyjęcia są dwa alternatywne uogólnione określenia (jako 
takiego) bezpieczeństwa (Rysunek 3):  

a)     

 b)
  

Rysunek 3. Bezpieczeństwo i jego warunki

  

     

   

 

 

Źródło: opracowanie własne.
5 Pięć wymiarów bezpieczeństwa preferowanych przez B. Buzana, za: Wróblewski 2015, s. 20. 
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„bezpieczeństwo” oznacza występowanie w określonym czasie wolnej od zagrożeń 
(określonej) przestrzeni, koniecznej oraz korzystnej do życia i funkcjonowania (istnienia 

i rozwoju) określonego podmiotu 
 

  

„bezpieczeństwo” oznacza występowanie w określonym czasie oraz w określonej 
przestrzeni i w określonym środowisku, warunków koniecznych oraz korzystnych do życia 

i funkcjonowania (istnienia i rozwoju) określonego podmiotu. 
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Dotychczasowe ustalenia dowodzą podmiotowego charakteru bezpieczeństwa 
oraz pozwalają na sformułowanie kilku uogólnień w tym zakresie:

 · bezpieczeństwo dotyczy konkretnego podmiotu czasu i  miejsca i  jest zależne od 
wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych;
 · bezpieczeństwo jest zbiorem warunków wewnętrznych, który pozostając we wza-

jemnych i  niezależnych od zbioru uwarunkowań zewnętrznych związkach zależno-
ściowych, jest zdolny do niedopuszczenia powstania ryzyka negatywnego oddziały-
wania na wydzieloną przestrzeń, w której istnieje konkretny podmiot;
 · warunkiem zasadniczym bezpieczeństwa konkretnego podmiotu jest istnienie wol-

nej od zagrożeń dla tego podmiotu fizycznej przestrzeni.  
Należy jednocześnie podkreślić, że istnienie wolnej od zagrożeń przestrzeni jest 

przede wszystkim wynikiem jakościowym warunków wewnętrznych występujących 
w  ściśle określonych wymiarach – czasu, przestrzeni oraz środowiska i  ich wzajemnej 
konstruktywnej zależności systemowej (o różnym charakterze). Warunki te odnoszą się 
do wartości istnienia (trwania, życia i funkcjonowania) oraz rozwoju danego podmiotu 
i są związane z poziomem ich ochrony (ochrony tych wartości).
      Konsekwencją dotychczasowych dociekań może być następujące stwierdzenie:

Bezpieczeństwo podmiotu oraz istota bezpieczeństwa 
podmiotu – próba definicji

Wyjaśniane i  definiowane w  taki sposób jak przedstawiono powyżej znaczenia termi-
nu „bezpieczeństwo” w odniesieniu do konkretnego podmiotu jednostki (pojedynczego 
człowieka) lub zbiorczego (grupy społecznej, społeczności, narodu, państwa, grup naro-
dów i państw) może uprawniać do zaproponowania uogólnionych definicji postulatyw-
nych (projektujących) bezpieczeństwa niektórych, konkretnych podmiotów:
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„istota bezpieczeństwa” to wolna od zagrożeń fizyczna przestrzeń, jako zasadniczy 
warunek, niezbędny do życia i funkcjonowania (istnienia i rozwoju) określonego podmiotu 

w określonym czasie.  
 

  

„bezpieczeństwo człowieka” oznacza występowanie w określonym czasie w konkretnej 
fizycznej przestrzeni oraz w konkretnym środowisku korzystnych warunków 

i uwarunkowań do jego życia i rozwoju 
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natomiast: 

O ile korzystne dla bezpieczeństwa narodu (lub państwa) warunki wewnętrzne nie 
wymagają dodatkowego komentarza, o tyle może warto poruszyć kwestię uwarunko-
wań zewnętrznych. Uwarunkowaniami tymi, zgodnie z przyjętym podejściem, będą róż-
ne formy oddziaływania na dany naród lub dane państwo ze „środowiska bliższego”, 
a więc narodów i państw bezpośrednio sąsiadujących oraz z „przestrzeni dalszej”, czy-
li od innych narodów i państw (zwłaszcza od graniczących z sąsiadami danego narodu 
i państwa – na zasadzie „wróg mojego wroga jest moim przyjacielem”), a także ze „śro-
dowiska dalszego” (ogólnoświatowego). Komentarz ten będzie miał zastosowanie rów-
nież przy wyjaśnianiu postulatywnych definicji „bezpieczeństwa państwa” oraz „bezpie-
czeństwa narodu i państwa”:

zaś: 

 

lub: 

Bezpieczeństwo i jego istota. Refleksja terminologiczna 

  

„bezpieczeństwo narodu” oznacza występowanie w określonym czasie w ojczystym kraju 
(przestrzeń bliższa) korzystnych do życia i rozwoju narodu warunków wewnętrznych i 

uwarunkowań zewnętrznych (płynących ze środowiska bliższego, przestrzeni dalszej oraz 
ze środowiska dalszego).  

 

  

„bezpieczeństwo narodu i państwa” wyraża zbiór korzystnych warunków wewnętrznych i 
uwarunkowań zewnętrznych, płynących zarówno ze środowiska bliższego, jak i dalszego 
oraz z przestrzeni bliższej i dalszej oddziałujących w określonym czasie na naród i jego 

ojczyznę, powodujących korzystne warunki konieczne do istnienia i rozwoju narodu oraz 
państwa. 

 

  

„bezpieczeństwo narodu i państwa” oznacza  występowanie w określonym czasie w 
granicach państwa (przestrzeń bliższa) korzystnych do życia narodu i funkcjonowania 

państwa warunków wewnętrznych (krajowych) i uwarunkowań zewnętrznych 
(międzynarodowych i międzypaństwowych – środowisko bliższe, przestrzeń dalsza oraz 

środowisko dalsze). 
 

  

„bezpieczeństwo państwa” oznacza występowanie w określonym czasie wewnątrz 
państwa (przestrzeń bliższa – terytorium państwa) korzystnych do funkcjonowania 

państwa warunków (wewnątrzpaństwowych) i uwarunkowań zewnętrznych 
(międzypaństwowych – środowisko bliższe, przestrzeń dalsza oraz środowisko dalsze) 
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W rezultacie powyższych ustaleń możliwe staje się także podjęcie próby zdefinio-
wania istoty bezpieczeństwa narodu oraz państwa. Należy zaznaczyć, że każda z propo-
nowanych, postulatywnych definicji posiada cechy wspólne. Oznacza to, że istotę bez-
pieczeństwa każdego ze wskazanych podmiotów charakteryzuje wzajemne podobień-
stwo: 

zaś:

natomiast:

Podsumowanie 

Prowadzone rozważania potwierdziły istnienie w teorii przedmiotu problemu niejednoli-
tego określania oraz definiowania zjawiska bezpieczeństwa i jego konstytutywnej części 
– „istoty bezpieczeństwa”. Bezpieczeństwo należy do wielowymiarowych zjawisk, w któ-
rych wszystkie elementy są ważne, jednak fundamentalną jego część stanowi obiektyw-
nie wolna od zagrożeń fizyczna przestrzeń. Bez niej nie sposób rozprawiać o istnieniu ko-
gokolwiek i czegokolwiek. A skoro tak, to uzyskane w toku rozważań rezultaty można 
uznać za istotne w procesie urealnienia postrzegania zjawiska oraz organizacji bezpie-
czeństwa narodu i państwa. Warto zaznaczyć, że o ile bezpieczeństwo samo w sobie jest 
trudne do zmierzenia, o tyle  „jakość bezpieczeństwa podmiotu” oraz „istota jego bezpi-
czeństwa” mogą być sprawdzalne empirycznie6. 
6 Wyznacznikiem ogólnym występowania utrudnień i sukcesów w tym obszarze może być jakość egzystencjal-
na i rozwojowa (komfort bytu) człowieka (jednostki), społeczności, narodu, państwa itp., wyrażająca się między 
innymi: w kierunkach i rodzajach ruchów ludności (migracji wewnętrznej i zewnętrznej), w poziomie gospodar-
czym i kulturowym, w demografii, w relacjach społecznych w kraju i w przestrzeni międzynarodowej na różnych 
płaszczyznach, a także w jakości niemilitarnego oraz militarnego systemu bezpieczeństwa narodu oraz państwa.
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„istota bezpieczeństwa narodu”, to wolne od zagrożeń terytorium ojczystego kraju, jako 
zasadniczy, korzystny oraz niezbędny warunek do życia i rozwoju narodu w określonym 

czasie  
 

  

„istota bezpieczeństwa państwa”, to wolne od zagrożeń terytorium państwa, jako 
zasadniczy, korzystny oraz niezbędny warunek do istnienia i rozwoju państwa 

w określonym czasie  
 

  

„istota bezpieczeństwa narodu i państwa”, to wolne od zagrożeń terytorium państwa, 
jako zasadniczy, korzystny oraz niezbędny warunek do istnienia i rozwoju narodu oraz 

państwa w określonym czasie.  
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Oddziaływanie wiedzy na poczucie bezpieczeństwa

The Influence of Knowledge on the Feeling of Safety

Abstract: In this article the meaning of security, certainty and safety containing physical 

and mental elements is analyzed. Knowledge has a special significance for the feeling of sa-

fety (certainty and lack of threats). Because of multisubjectivity of national security system, 

it is crucial to properly manage and gain knowledge. First of all, it is composed of gathering 

common knowledge about security in every institution. It allows multi sided judgement of 

every situation, elaboration of procedures and taking right decisions. Second, it relies on 

sharing and transmitting knowledge to proper organizational structures of national securi-

ty system and to the society. Feeling of safety is influenced by hidden and common know-

ledge, which are derived from experience, stereotypes and prejudice.

Key words: security, certainty, safety, management of knowledge, expertise, knowledge of 
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Wstęp

Dysponowanie wiedzą umożliwiającą dokonywanie najważniejszych w życiu wyborów 
i  radzenie sobie z  zagrożeniami daje poczucie bezpieczeństwa. Wpływ wiedzy na po-
czucie bezpieczeństwa jest jednak wielowymiarowy, a nawet niejednoznaczny. Stąd py-
tanie: jakie oddziaływania zinstytucjonalizowanej wiedzy eksperckiej, ukrytej i potocznej są 
najbardziej przydatne w  kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa? jest głównym proble-
mem artykułu. Dążąc do rozwiązania, przynajmniej w podstawowym zakresie, tak sfor-
mułowanego problemu, analizie poddano literaturę z  zakresu zarządzania (zarządza-
nie wiedzą), socjologii (procesy instytucjonalizacji), psychologii i dydaktyki (uczenie się), 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XVIII | Zeszyt 5 | Część III | ss. 179–190



180

i w konsekwencji przyjęto następującą strukturę artykułu: pojęcie i elementy poczucia 
bezpieczeństwa, rodzaje wiedzy oddziałującej na poczucie bezpieczeństwa, oddziaływa-
nie procesów instytucjonalizacji wiedzy eksperckiej i potocznej na poczucie bezpieczeń-
stwa, wpływ stereotypów i uprzedzeń na poczucie bezpieczeństwa.

Pojęcie i elementy poczucia bezpieczeństwa

Dobrym rozwiązaniem, na potrzeby analizowanej w artykule problematyki, będzie przy-
jęcie zaproponowanego przez Zygmunta Baumana, a przywołanego przez Klausa Sessa-
ra rozumienia bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa w trzech wzajemnie dopełnia-
jących się znaczeniach [Sessar 2008, s. 23]. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa w sensie 
zaufania do trwałości i pewności otaczającej rzeczywistości, poczucie pewności, iż posia-
damy wiedzę umożliwiającą dokonywanie najważniejszych w życiu codziennym rozróż-
nień w kategoriach rozsądku, wiarygodności i użyteczności, poczucie bycia zabezpieczo-
nym przed nieuchronnymi niebezpieczeństwami.

Poczucie bezpieczeństwa nie jest stałe, zarówno z perspektywy przebiegu całego 
życia, jak i jego poszczególnych etapów; można analizować je w związku z: postępowa-
niem instynktownym, redukowaniem niepewności poprzez działania orientacyjno-na-
wykowe, unikanie, a przynajmniej ograniczanie możliwości bycia zaskoczonym, poprzez 
działania percepcyjne w postaci różnorodnych procesów poznawania i rozumienia rze-
czywistości przyrodniczej, społecznej, poznawanie innych ludzi i samego siebie, dąże-
nie do kształtowania bezpiecznych interakcji ze środowiskiem przyrodniczym i szero-
ko rozumianym społecznym z zamiarem realizacji celów życiowych [Niemczyński 1988, 
s. 224].

W  pełni uzasadnione jest też ujmowanie bezpieczeństwa w  bardzo krótkiej per-
spektywie czasowej (nawet sytuacji), w której na odczuwanie bezpieczeństwa wpływa-
ją przecież emocje, stres, strach, temperament i osobowość, co dodatkowo uzmysławia, 
iż poczucie bezpieczeństwa jest następstwem relatywnej deprywacji, subiektywnych 
porównań własnej sytuacji z sytuacjami innych („oni mieszkają na terenie ogrodzonego 
osiedla, są bezpieczni”, inni mogą stwierdzić, że „oni mieszkają w bezpiecznym getcie”, 
które rządzi się określonymi regułami ograniczającymi, przyjętymi dla zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańców).

Jeśli przyjmujemy, że poczucie bezpieczeństwa jest fizycznym i psychicznym odczu-
waniem spokoju i pewności [Marciniak 2009, s. 58], to przyjmujemy też jego subiektyw-
ność. Do subiektywnych czynników określających życie jednostki jako bezpieczne zali-
czyć można między innymi [Dziurzyński, Sawicki 2009, ss. 8–9; Marciniak 2009, ss. 60–61]:

 · poczucie stabilności sytuacji życiowej i możliwość jej przewidzenia;
 · poczucie poinformowania – oddziaływanie wiedzy na poczucie bezpieczeństwa 
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rozpatrywać należy w dwóch perspektywach: posiadania wiedzy o bezpieczeństwie, 
nabytej w toku systematycznej edukacji, jak też dostępu do bieżących informacji o sta-
nie bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo, a także z innych powodów do-
stęp do informacji publicznej może być reglamentowany (ochrona informacji niejaw-
nych) [Hoc 2010, s. 86]. Zaspokojenie potrzeby poinformowania o zagrożeniach nale-
ży do obowiązków władz samorządowych i państwowych i  ich wyspecjalizowanych 
struktur odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Służyć mogą temu mię-
dzy innymi  komunikaty i oświadczenia, konferencje prasowe, wywiady, wykorzystu-
jące różne kanały komunikowania się w  reagowaniu kryzysowym (internet, SMS-y) 
[Sienkiewicz-Małyjurek, Krynojewski 2010, ss. 198–213]. Podobnie więc jak w przypad-
ku współczesnego komunikowania się w ogóle coraz powszechniejszy staje się kon-
takt pośredni [Strumska-Cylwik 2011, s. 41]. Specyficznym rodzajem informowania są 
sygnały alarmowe. Wymagają one od odbiorcy zunifikowanej wiedzy deklaratywnej 
(znajomość zakodowanej w sygnale informacji), wiedzy proceduralnej (jak się zacho-
wać, jakie działania wykonać, gdzie się udać), ale też wiedzy kontekstowej (sytuacyjna 
stosowalność wiedzy) [Kruszewski 2009, s. 117];
 · odczuwanie sensu własnego życia – jest ważnym składnikiem poczucia bezpieczeń-

stwa, ma wręcz filozoficzne implikacje, pozwala formułować cele, a te razem z posia-
daną wiedzą sprawiają, że w mniejszym stopniu jesteśmy podatni na różnego rodzaju 
przypadkowe sploty zdarzeń [Zaleski 1991, s. 225];
 · posiadanie planów i  perspektyw życiowych, ale jednocześnie identyfikowanie ist-

nienia realnych zagrożeń dla planów życiowych. Człowiek czuje się bardziej bezpiecz-
nie, kiedy ma poczucie wpływu na sytuację (teoria własnych kompetencji), zagroże-
niem dla bezpieczeństwa są różne sytuacje nieprzewidziane, synergia różnych zda-
rzeń towarzyszących. Poczucie sprawstwa skłania do podejmowania większego wysił-
ku i do wytrwałości w przezwyciężaniu zagrożeń [Zaleski 1991, s. 128];
 · dobre relacje i silne więzi z bliskimi i określonymi kręgami społecznymi – jednostka  

jedynie w ograniczonym zakresie może sama sobie zapewnić bezpieczeństwo, wpły-
wać na nie pasywnie i aktywnie, jej bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa gru-
py społecznej, bezpieczeństwa lokalnego, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeń-
stwa państwa i wreszcie bezpieczeństwa międzynarodowego [Moczuk 2009, s. 43];
 · odczuwanie w przestrzeni społecznej istnienia norm prawnych i moralnych dotyczą-

cych sprawiedliwości, ładu i porządku (nie tylko publicznego);umiejętność identyfiko-
wania zagrożeń.

Oddziaływanie wiedzy na poczucie bezpieczeństwa
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Rodzaje wiedzy oddziałującej na poczucie 
bezpieczeństwa

Zgromadzone przez społeczeństwo wiadomości o  bezpieczeństwie, zadania związa-
ne z  jego utrzymaniem i konkretne sytuacje społeczne tworzą pewien system unifika-
cji znaczeń bezpieczeństwa. Środowisko pracy i codziennego funkcjonowania człowieka 
jest źródłem informacji o bezpieczeństwie i poprzez to oddziałuje ono na poczucie bez-
pieczeństwa. W tym sensie można mówić, że wiedza o bezpieczeństwie jest czynnikiem 
zmiany poczucia bezpieczeństwa. Każdy indywidualnie, na podstawie dotychczas posia-
danej wiedzy, umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, jednostkowego doświadcze-
nia uczy się, dokonuje zmian w wiedzy [Marciniak 2009, s. 58].

Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo mocno związane nie tyle z konstatacją pew-
nych faktów, ile zależy od ich oceny, a w procesie dokonywania oceny niezbędna jest 
wiedza. Można przyjąć, że w  systemie zarządzania wiedzą o  bezpieczeństwie wiedza 
„fachowa” jest gromadzona w  zakresie i  na poziomie pozwalającym poszczególnym 
podmiotom instytucjonalnym systemu bezpieczeństwa narodowego dokonywać ana-
liz i ocen i na tej podstawie planować, organizować i doskonalić struktury oraz podejmo-
wać decyzje, natomiast w przypadku upowszechniania, udostępniania wiedzy o bezpie-
czeństwie społeczeństwu doskonalenia wymagają metody i formy zarządzania wiedzą. 
Strategia kodyfikowania i przechowywania wiedzy o bezpieczeństwie w bazach danych 
[Armstrong 2007, s. 165] bardziej przydatna jest osobom sprawującym funkcje kierow-
nicze i merytoryczne w systemie bezpieczeństwa narodowego, dla społeczeństwa bar-
dziej efektywna, ze względu na atrakcyjność formy, będzie z kolei strategia personaliza-
cji wiedzy. Wiedzę o bezpieczeństwie można między innymi rozumieć jako względnie 
trwałą formę reprezentacji rzeczywistości, w której występują różnorodne zagrożenia, 
przy czym forma ta ma postać uporządkowanej i pełnej wzajemnych powiązań struk-
tury [Nęcka, Orzechowski, Szymura 2008, s. 137]. Wielość pojęć bezpieczeństwa, wpro-
wadzanych w miarę postępu badań przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych 
i praktyków do świadomości społecznej, mimo wszystko znacznie ułatwia odbieranie 
i  systematyzowanie informacji o  bezpieczeństwie oraz jego rozumienie. Dzięki temu 
wiedza o  bezpieczeństwie to nie tylko nazwy, klasy (bezpieczeństwo narodowe, bez-
pieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo jednostki itd.) i fakty (informacje o zda-
rzeniu przeszłym czy aktualnie występującym – powódź, skażenie, konflikt na tle et-
nicznym), ale także zasady (np. osoby bez wystarczającej wiedzy o różnych aspektach 
bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia najczęściej działają nieracjonalnie). Na wiedzę 
o bezpieczeństwie składają się też algorytmy (procedury). Dodatkowo, o oddziaływaniu 
wiedzy na poczucie bezpieczeństwa przesądza fakt, iż dobrze przyswojone wiadomości 
funkcjonują w warstwie umiejętności i wartości [Kruszewski 2009, s. 113].
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Umiejętności nie odnoszą się wyłącznie do wąsko rozumianej sfery motorycznej 
(praktyczne posługiwanie się urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo), ale też 
do postępowania z wiadomościami. Umiejętność zastosowania wiadomości w sytuacji 
trudnej, niebezpiecznej (problemowej) jest przykładem funkcjonowania wiadomości na 
najwyższym w hierarchii celów kształcenia/samokształcenia poziomie, najwyżej cenio-
nym i jednocześnie najtrudniejszym do osiągnięcia.

Wiadomości o  bezpieczeństwie funkcjonują też w  wartościach i  postawach, to je-
den z aspektów zarządzania wiedzą poprzez jej wprowadzanie do kultury [Armstrong 
2007, s. 164]. Prawdopodobnie najbardziej wyrazistym przykładem funkcjonowania wia-
domości o bezpieczeństwie w systemie wartości może być ujmowanie bezpieczeństwa 
w kategoriach dobra wspólnego (przyczynianie się do jego budowania i podtrzymywa-
nia), a w postawach –na przykład zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, po-
dejmowanie działań pomocowych pomimo zagrożeń. Można zatem mówić, również 
w kontekście poczucia bezpieczeństwa, o wiedzy deklaratywnej (wiedza „że”) i proce-
duralnej (wiedza „jak”) oraz o wiedzy kontekstowej (wiedza „kiedy i dlaczego” wybrać te, 
a nie inne pojęcia i reguły) [Armstrong 2007, s. 163; Kruszewski 2009, s. 117].

Rodzi się tutaj pytanie, w jakim stopniu na owo subiektywne (a przez to przecież nie 
mniej wartościowe) poczucie bezpieczeństwa wpływają osobiste doświadczenia i rze-
czywiste zagrożenia, a w jakiej mierze jest ono (poczucie bezpieczeństwa) modyfikowa-
ne, a nawet kształtowane poprzez wiedzę dostarczaną przez polityków (w każdej kam-
panii wyborczej obecna jest problematyka bezpieczeństwa); również media codziennie 
relacjonują, posługując się środkami wyrazu mającymi potęgować dramatyzm, konflik-
ty zbrojne, zamachy terrorystyczne, zagrożenia spowodowane siłami natury, katastro-
fy przemysłowe i komunikacyjne, napady, morderstwa, kradzieże, przestępczość cudzo-
ziemców itp. Także zainteresowanie środowiska naukowego różnymi aspektami bez-
pieczeństwa, prowadzenie badań (ankiety, wywiady, analiza przypadków) i  ich publi-
kowanie w literaturze naukowej, popularnonaukowej i w mediach znacząco przyczynia-
ją się do zainteresowania tematem i wpływają na określone odczuwanie bezpieczeń-
stwa. W niektórych przypadkach udostępniana wiedza o zagrożeniach może negatyw-
nie wpływać na poczucie bezpieczeństwa. Politycy i tzw. służby wykonawcze w trosce 
o bezpieczeństwo i zrozumiałe przecież dążenie do poprawy skuteczności działalności 
profilaktycznej oraz wyników w ściganiu sprawców czynów zagrażających bezpieczeń-
stwu akcentują potrzebę przeznaczania określonych środków finansowych na obron-
ność i bezpieczeństwo wewnętrzne, a także wagę społecznego przyzwolenia dla ogra-
niczania wolności i swobód obywatelskich [Sessar 2008, s. 14].

W sytuacji deficytu informacji, kiedy nie dysponujemy adekwatną wiedzą, korzysta-
my z wzorców zachowań innych, podporządkowujemy się i  zachowujemy się podob-
nie jak inni, chociaż ich zachowania mogą w skrajnych przypadkach być nieracjonalne. 
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W sytuacjach zagrożeń nie ma zazwyczaj pewności, co o nich sądzić, jak postępować, 
a jednocześnie za bardzo ważne uznaje się znalezienie odpowiedzi. W tej sytuacji istnie-
je duże prawdopodobieństwo, że ulegnie się konformizmowi informacyjnemu [Aron-
son, Wilson, Akert 2006, s. 214].

Oddziaływanie procesów instytucjonalizacji wiedzy 
eksperckiej i potocznej na poczucie bezpieczeństwa – 
zarządzanie wiedzą

Nie ma pewności, że inni ludzie są dobrym źródłem informacji, zwłaszcza wówczas kie-
dy nie reprezentują kompetentnych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie i za-
pewnienie bezpieczeństwa, takich jak: formacje policyjne, siły zbrojne, straże, służby spe-
cjalne, służba więzienna, służby ochronne [Fehler 2007, ss. 1270 i nast.] oraz firmy ochro-
ny osób i mienia [Lisiecki 2011, s. 99; Bejgier, Stanejko 2010, s. 62]. Nawet w wymienio-
nych tutaj instytucjach, najczęściej o strukturze hierarchicznej, ze zdecydowaną przewa-
gą stosunków formalnych, z  wypracowanymi i  ćwiczonymi procedurami może wystę-
pować syndrom myślenia grupowego. Można przyjąć, że myślenie zespołowe zapew-
nia lepsze wyniki. Jednakże w  myśleniu zespołów, zwłaszcza funkcjonujących na gór-
nych szczeblach społecznej i służbowej hierarchii, w pewnych warunkach nie przywiązu-
je się należytej wagi do opinii osób spoza zespołów decyzyjnych, wręcz wywierając na-
cisk w celu wymuszenia konformizmu.

Niezbędne jest zatem w systemie bezpieczeństwa narodowego odpowiednie zarzą-
dzanie wiedzą [Armstrong 2007, ss. 164–165], którego celem będzie:

 · zgromadzenie – generowanie, jak pisze Janusz Ziarko [Ziarko 2010, s. 7], wspólnej 
wiedzy o bezpieczeństwie, istniejącej w każdej instytucji z obszaru ustawodawczego, 
prezydenckiego, obywatelskiego, administracji rządowej, samorządowej, obszaru ko-
mercyjnego i sądowniczego oraz ich organizacji wykonawczych (jak m.in. policja, stra-
że, służby ratownicze) [Lisiecki 2011, ss. 86–105], wnoszących twórczy wkład w wielo-
stronną ocenę sytuacji i podejmowanie właściwych decyzji;
 · przekazywanie wiedzy odpowiednim strukturom organizacyjnym systemu bezpie-

czeństwa i społeczeństwu.
Wiedza, wiadomości, czy po prostu informacje, mają nadzwyczajne znaczenie dla 

bezpieczeństwa. Zwłaszcza powołane dla zapewniania bezpieczeństwa instytucje pań-
stwowe i samorządowe muszą aktywnie poszukiwać i weryfikować informacje. Żadna 
z nich nie powinna być z góry oceniana jako najlepsza; należy korzystać z opinii eksper-
tów, ale również opinii społecznej.

Wiedza ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, dotycząca jego poszczególnych ro-
dzajów, ze swej natury jest bardzo specjalistyczna. Bycie ekspertem w dziedzinie bez-
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pieczeństwa oznacza, że [Armstrong 2007, s. 168; Nęcka, Orzechowski, Szymura 2008, ss. 
168–172; Kruszewski 2009, ss. 118–119]:

 · przynależy się do grona najlepszych osób w tej dziedzinie;
 · dostrzega się wzorce i struktury, które są charakterystyczne dla problemów specyficznych dla 

danej dziedziny bezpieczeństwa, dzięki dobrze zorganizowanej (ustrukturyzowanej) wiedzy;
 · posiada się umiejętność szybkiego stosowania umiejętności (dostępność wiedzy) ze 

swojej dziedziny;
 · wykazuje się niezwykłą sprawnością pamięci krótko- i długotrwałej; stopień proce-

duralizacji wiedzy sprawia, iż potrafi się posługiwać schematami rozwiązywania pro-
blemów poprzez dokonywanie transferu pomiędzy różnymi kontekstami bezpieczeń-
stwa (wiedza kontekstowa);
 · postrzega się bezpieczeństwo w sposób pogłębiony;
 · poświęca się więcej czasu jakościowej analizie problemu;
 · posiada się zdolność do refleksji nad własnymi działaniami.

Odwoływanie się do wiedzy ekspertów jest nie do przecenienia. Jednocześnie bar-
dzo wartościowa jest wiedza „ukryta” w umysłach ludzi, która nie poddaje się kodyfi-
kowaniu; to w niej tkwią możliwości wszelkich innowacji. Wobec powyższego wiedzę 
potoczną, pozyskiwaną od tzw. laików, przedstawicieli społeczności lokalnej, świad-
ków zdarzeń itp. należy traktować jako komplementarną. „Społeczne oczy” zazwyczaj 
nie posługują się abstrakcyjnymi schematami, korzystają z  wiedzy ogólnej, co jednak 
nie musi w końcowym rozrachunku oznaczać niskiej elastyczności. Obserwacje i wiedza 
gromadzona przez mieszkańców i  innych świadków sytuacji są mniej rutynowe [Ziar-
ko 2010, s. 17]. Społeczna aktywność zwiększająca bezpieczeństwo ma ścisły związek 
z procesami dyfuzji odpowiedzialności [Urban 2009, ss. 28–29, 102–106; Münkler 2004, 
ss. 26–27, Welzer 2010, ss. 34–35], wyrażającymi się między innymi w zależności, że im 
więcej obserwatorów, tym mniejsza gotowość niesienia pomocy (efekt widza) [Aronson, 
Wilson, Akert 2006, s. 313].

Grupy decyzyjne, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, są zazwyczaj 
spójne, nie tylko z racji dobrze przemyślanych struktur organizacyjnych i właściwie do-
branych członków zespołów posiadających odpowiednie kompetencje i cechy osobo-
wościowe. W warunkach zagrożenia (potęgowanego dodatkowo brakiem dostatecznie 
dużej ilości informacji początkowych, stresem, deficytem czasu i trudnościami przewi-
dzenia następstw decyzji) spójność grupy dodatkowo wzrasta, co paradoksalnie może 
negatywnie oddziaływać na efektywność, ze względu na zwiększenie konformizmu 
i myślenia grupowego.

Postępujące i nieuniknione procesy instytucjonalizacji bezpieczeństwa, w tym wie-
dzy o bezpieczeństwie, są częścią ogólnych tendencji instytucjonalizacji życia społecz-
nego. Człowiek, jako jednostka, jest sobie w stanie zapewnić bezpieczeństwo w bardzo 
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ograniczonym zakresie, czy to przez zachowania pasywne (unikanie zagrożeń), czy prze-
jawiając różne formy aktywności w tej dziedzinie. Tak więc z jednej strony następuje po-
większenie zakresu i głębokości procesów instytucjonalizacji bezpieczeństwa, poprzez 
doskonalenie jakościowe istniejących struktur normatywnych w  postaci kulturowych 
wzorców pojmowania bezpieczeństwa, jego standardów, reguł, norm i wartości (bez-
pieczeństwo jako wartość). Powstanie struktur normatywnych w postaci prawa dotyczą-
cego bezpieczeństwa oraz struktur organizacyjnych jest efektem jednostkowych i spo-
łecznych potrzeb bezpieczeństwa, a jednocześnie owe struktury oddziałują na zacho-
wania ludzi jak swoiste ramy [Sztompka 2009, s. 417]. Struktury normatywne stają się co-
raz bardziej skomplikowane, władze państwowe i  samorządowe, jako przedstawiciele 
społeczeństwa, w coraz większym stopniu próbują regulować różne aspekty życia spo-
łecznego.

Z drugiej strony następuje erozja norm, reguł i wartości, maleje znaczenie tradycyj-
nych struktur, które zmieniają jakość życia, co przyczynia się do swoistej dezorientacji 
społecznej. Wydawać by się mogło, że w  związku z  codziennym napływem informa-
cji o zagrożeniach człowiek zyskuje coraz większą wiedzę o bezpieczeństwie, jest bar-
dziej świadomy. Tymczasem wiadomości te nie muszą przyczyniać się do wzrostu po-
ziomu poczucia bezpieczeństwa. W dobie procesów globalizacji, konkurencyjności, od-
chodzenia od gospodarek opartych na przemyśle w  kierunku gospodarek, w  których 
głównie usługi generują dochód narodowy, nasilają się zjawiska marginalizacji społecz-
nej; współczesne społeczeństwa są coraz mniej pewne swej przyszłości [Kucharski 2012, 
s. 34]. Dzisiaj nie ma prostych odpowiedzi, pewnej wiedzy, na której można by budo-
wać poczucie bezpieczeństwa. Nie można już w  żadnym razie ufać wiedzy przedsta-
wiającej proste zależności, typu: „dlaczego ludzie popełniają przestępstwa? Bo pocho-
dzą ze środowisk nędzy i bezrobocia”. „Dlaczego w wielkich miastach ludzie pozwalają 
sobie na różne zachowania niezgodne z normami społecznymi? Bo są anonimowi, bar-
dziej izolowani od innych” [Sztompka 2009, s. 418]. Chociaż niewątpliwie izolacja i anoni-
mowość jednych przyczyniają się do znacznego obniżenia poczucia bezpieczeństwa in-
nych, działanie w grupach oddalonych od społecznych związków powoduje wytwarza-
nie własnych norm, które nie podlegają żadnej krytyce; tworzy się swoista partykular-
na racjonalność, usprawiedliwiająca najokrutniejsze nawet czyny i charakteryzująca się 
brakiem przypisywania sobie indywidualnej winy [Welzer 2010, ss. 34–35]. Na poczucie 
bezpieczeństwa oddziałują, jak już wspomniano, znacznie szersze procesy, zaufania do 
trwałości i pewności otaczającej rzeczywistości, zaufania, że posiadana wiedza umożliwi 
dokonywanie najważniejszych w życiu codziennym rozróżnień w kategoriach rozsądku, 
wiarygodności i użyteczności, a także zaufanie, że w wystarczającym stopniu jest się za-
bezpieczonym przed niebezpieczeństwami.
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Wpływ stereotypów i uprzedzeń na poczucie 
bezpieczeństwa

Jednym ze swoistych źródeł informacji, oddziałującym na poczucie bezpieczeństwa, są 
różnego rodzaju uprzedzenia ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, religię, narodo-
wość, orientację seksualną, a także wzrost, wagę czy nawet niepełnosprawność. Uprze-
dzenia i stereotypy mogą być niezwykle groźne. Niechęć do jakiejś grupy czy jej poszcze-
gólnych przedstawicieli może wyrażać się w uznaniu ich za gorszych. W skrajnej posta-
ci wspomniana niechęć będzie podstawą uzasadniania tortur, morderstw, ludobójstwa. 
Uprzedzenia zawierają takie składniki, jak [Aronson, Wilson, Akert 2006, ss. 354–355]:

 · komponent afektywny (życzliwość, niechęć, gniew, wrogość),
 · komponent poznawczy (przekonania, myśli),
 · komponent obejmujący zachowania (dyskryminacja).

Szczególnie zainteresowanie, ze względu na oddziaływanie wiedzy na poczucie 
bezpieczeństwa, należałoby przypisać komponentowi poznawczemu. Jednakże trud-
no analizować czyjeś przekonania i  myślenie w  oderwaniu od sfery przeżyć i  zacho-
wań, zwłaszcza że te drugie poddają się obserwacji. Komponent poznawczy funkcjonu-
je w stereotypach, czyli uogólnieniach dotyczących, w tym przypadku, grupy ludzi, np. 
imigrantom mogą być przypisywane identyczne cechy. Pomimo uzyskiwania nowych 
informacji o poszczególnych członkach grupy – przedstawicielach danej narodowości, 
stereotypy bardzo trudno zmienić. Nieznajomość i niewiedza często stają się przyczyną 
szczególnych zachowań grupy dominującej wobec mniejszości. Mniejszość, aby się bro-
nić, bardziej się integruje, do pewnego stopnia zamyka się na oddziaływania zewnętrz-
ne, co powoduje konflikty, a tym samym jednostka reprezentująca mniejszość traci po-
czucie bezpieczeństwa.

Według teorii rzeczywistego konfliktu to ograniczone zasoby powodują konflikt po-
między grupami [Aronson, Wilson, Akert 2006, ss. 372–373]. Współcześnie, podobnie jak 
w  przeszłości, można wskazać przykłady nawet instytucjonalizacji uprzedzeń wobec 
wszelkiej inności. Przykładami są między innymi ograniczenia używania danego języ-
ka jako drugiego w  sprawach urzędowych, dostępu imigrantów do najbardziej atrak-
cyjnych pod względem płacowym i prestiżowym zawodów, praw obywatelskich przy-
byszów, co można nazwać jawnym lub ukrytym rasizmem wraz z jego przejawami i na-
stępstwami [Antczak 2011].

Wydawałoby się, że skoro uprzedzenia i stereotypy wynikają przede wszystkim z nie-
prawdziwych informacji, to najlepszym rozwiązaniem byłoby dostarczenie wiarygod-
nych wiadomości, szerzej: wiedzy w formie edukacji, wymiany kulturalnej. Czy poszcze-
gólni ludzie, społeczności lokalne i państwa są rzeczywiście gotowe, w imię bezpieczeń-
stwa, wpływać na złagodzenie negatywnych stereotypów i uprzedzeń oraz wynikają-
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cych z nich konfliktów? Wydaje się, że nie [Welzer 2010, s. 219]. W rezultacie poczucie 
bezpieczeństwa jest zachwiane wśród wszystkich uczestników życia społecznego.

Brak informacji może powodować nadmierny optymizm, wręcz analfabetyzm funk-
cjonalny w  dziedzinie bezpieczeństwa. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, 
gdyż w  różnych obszarach poddanych wpływom globalizacji istnieją konflikty, nastę-
puje wzrost poczucia niepewności, a nawet wyobcowania, wykluczenia. Wreszcie, uzy-
skanie przez ludzi statusu „zbędnych” przyczynia się do postrzegania ich jako zagroże-
nia dobrobytu i bezpieczeństwa dla tych, którym się powiodło [Welzer 2010, s. 225]. Po-
siadanie wiedzy o bezpieczeństwie  pełni funkcję uspokajającą, gdyż zwiększa zdolność 
przewidywania zmian w  obszarze szans bezpiecznego życia i  podejmowania działań, 
ale każde jednostkowe i społeczne działanie w celu zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa (i jego poczucia) jest obiektem obserwacji i porównań innych podmiotów, co spra-
wia, że zasadniczą kategorią poczucia bezpieczeństwa jest nie tylko przyczynowość, ale 
i relacja.

Zakończenie

W kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa wiedza ma decydujące znaczenie. Szczególną 
rolę należy przypisać zgromadzonej zinstytucjonalizowanej wiedzy eksperckiej, pod wa-
runkiem, że będzie ona powstawała w wyniku właściwego zarządzania nią, to znaczy, że 
będzie generowana, gromadzona i przetwarzana, a następnie udostępniana instytucjom 
decyzyjnym i wykonawczym, a także społeczeństwu w zróżnicowanej formie, adekwat-
nej do potrzeb i stylów poznawczych. Drugim warunkiem skutecznego oddziaływania 
wiedzy na poczucie bezpieczeństwa jest doskonalenie wiedzy i umiejętności eksperc-
kich poprzez korzystanie z wiedzy trudnej do uchwycenia i bezpośredniego skodyfiko-
wania, wiedzy ukrytej i potocznej. To w tych rodzajach wiedzy tkwi potencjał innowacyj-
ności, twórczego doskonalenia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

Jak wykazała analiza literatury, m.in. z    zarządzania, bezpieczeństwa, socjologii, psy-
chologii i dydaktyki, ze względu na wielowymiarowość poczucia bezpieczeństwa w za-
rządzaniu wiedzą o bezpieczeństwie należy uwzględniać wzajemne oddziaływanie po-
znawcze (systematyczność, wiązanie teorii z  praktyką), emocjonalne (motywowanie, 
kształtowanie wartości – „bezpieczeństwo dobrem wspólnym”) i uzasadniające potrze-
bę partycypacji społecznej (kształtowanie zainteresowania bezpieczeństwem, aktyw-
nego udziału w jego kształtowaniu i odpowiedzialności).
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Cyberprzestrzeń i zagrożenia z nią związane

Cyberspace and Threats Associated With it

Abstract: Along with technological progress, there has been a  development in the field 

of computerization which is present in almost every aspect of our life. Computerization is 

a term inherently affecting each field of human activity, including professional work, func-

tioning in society and after-work activities.

One of the main determinants of contemporary – ICT human existence has become the In-

ternet as the fastest source of information, which at the same time serves as a convenient 

space used to provide a variety of services. In this way, the cyberspace appeared, a new area 

of human activity full of information portals, e-shops, avatars symbolising users of the sys-

tem. Identifying the term “cyberspace” has led to the emergence of other terms with the “cy-

ber-” prefix: “cyber security”, “cyber threat”, “cybercrime”, “cyber terrorism” etc.

The aim of the work is an attempt to classify and characterise chosen threats associated 

with cyberspace.

Key words: cyber security, cyberspace, cyber terrorism, the Internet, threat, the Internet

Wstęp

Wraz z postępem technologicznym nastąpił także rozwój komputeryzacji oraz informa-
tyzacji, z którymi to zjawiskami współcześnie mamy do czynienia niemal w każdej dzie-
dzinie życia. Komputeryzacja i informatyzacja nieodłącznie oddziałują na każdą dziedzi-
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nę działalności człowieka, w tym jego pracę zawodową, funkcjonowanie w społeczeń-
stwie czy aktywność pozazawodową.

Jednym z  głównych wyznaczników współczesnego – teleinformatycznego bytu 
człowieka – stał się internet, jako najszybsze źródło informacji, stanowiące zarazem wy-
godną przestrzeń wykorzystywaną do świadczenia różnych usług. W ten sposób pojawi-
ła się cyberprzestrzeń, czyli nowy obszar ludzkiej aktywności, pełen portali informacyj-
nych, sklepów czy awatarów symbolizujących użytkowników systemu. Wyodrębnienie 
pojęcia cyberprzestrzeni spowodowało pojawienie się wielu innych terminów zawiera-
jących przedrostek „cyber-”, jak „cyberbezpieczeństwo”, „cyberzagrożenia”, „cyberprze-
stępczość”, „cyberterroryzm” itp.1.

Celem pracy jest próba klasyfikacji, jak również charakterystyki wybranych zagrożeń 
związanych z cyberprzestrzenią.

Cyberprzestrzeń – ogólna charakterystyka

Mianem cyberprzestrzeni określa się systemy komputerowe, sieci komputerowe oraz 
usługi wraz z relacjami z użytkownikami [Jarosz 2010, s. 1].  Cyberprzestrzeń to nowa sfe-
ra ludzkiej działalności, powstała w wyniku rewolucji informatycznej [Madej 2009, s. 17.]. 
„Wykształciła się ona dzięki powstaniu sieci komputerowych, jednak […] nie jest tożsama 
z internetem. Jest to obszar zdecydowanie szerszy, posiadający wyjątkowe cechy tech-
niczne, które determinują jego rosnące znaczenie dla życia społecznego i politycznego” 
[Lakomy 2015, s. 71].

W 2001 r. amerykański Departament Obrony zdefiniował cyberprzestrzeń jako glo-
balną domenę środowiska informacyjnego, na którą składają się współzależne sieci 
tworzone przez infrastrukturę, technologie informacyjne (IT) oraz zawarte w nich dane, 
z  uwzględnieniem internetu, sieci telekomunikacyjnych, systemów komputerowych, 
procesorów i kontrolerów  [Wasilewski 2013, s. 226].

Zgodnie z  polską definicją zawartą w  projekcie Rządowego Programu Obrony Cy-
berprzestrzeni na lata 2011–2016 cyberprzestrzeń to „cyfrowa przestrzeń przetwarzania 
i wymiany informacji, tworzona przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiąza-
niami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami” [Lakomy 2015, s. 80].

1 Więcej na temat cyberprzestępczości w: N. Stępnicka (2014), Bezpieczeństwo w sieci: wybrane zagadnienia 
prawa podatkowego w e-commerce na przykładzie Polski i Unii Europejskiej [w:] C.T. Szyjko (red.), Polskie pra-
wo w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń, tom II, Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynaro-
dowego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, ss. 161–169; N. Stępnicka (2014), Wybrane 
aspekty bezpieczeństwa w Internecie na przykładzie e-commerce [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo eko-
nomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsza-
wa, ss. 841–853.
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W  Polsce definicję cyberprzestrzeni wprowadzono na mocy ustawy i  określono ją 
jako „przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinfor-
matyczne […] wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami […]. 
Definicja ta wprowadza ideę jednej cyberprzestrzeni, będącej wydzielonym logicznie 
obszarem: cyfrową domeną przetwarzania i  wymiany informacji. Przestrzeń ta, mają-
ca charakter ponadnarodowy, jest tworzona przez systemy teleinformatyczne, połączo-
ne za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci, których elementy infra-
strukturalne są zlokalizowane na terenie innych państw. Działanie w cyberprzestrzeni 
nie ogranicza się wyłącznie do wymiany informacji. Może ono również polegać na sa-
mym ich wytwarzaniu, modyfikowaniu czy po prostu odczytywaniu” [Wasilewski 2013, 
s. 231]. Cyberprzestrzeń stanowi zatem nowy wymiar istotny z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państw. Jest źródłem nowych wyzwań i zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.

Cyberprzestrzeń jako źródło nowego wymiaru 
bezpieczeństwa państw

Cyberprzestrzeń uchodzi za nowy wymiar bezpieczeństwa państw. Jako przestrzeń nie-
materialną, charakteryzują ją:

 · utrudniona identyfikacja sprawców ataków (cyberataków);
 · ułatwione zachowanie anonimowości;
 · niskie koszty działania (działanie w tym obszarze nie wymaga wysokich i długotrwa-

łych nakładów finansowych ani wielu zaangażowanych osób);
 · dogodny obszar działań, głównie ze względu na brak systemów wczesnego ostrze-

gania, oceny prawdopodobieństwa ataków oraz wywiadu strategicznego;
 · brak wiążących uzgodnień prawnomiędzynarodowych, stanowiących zasadniczą 

trudność w zakresie współpracy międzynarodowej w tym wymiarze;
 · preferowanie działań ofensywnych, a  nie defensywnych (ataki w  cyberprzestrzeni 

przeprowadzane są z ogromną prędkością, mogą być rozproszone i stale ponawiane; 
zabezpieczenie państwa przed cyberatakami, w przeciwieństwie do ich organizowa-
nia, wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, wysiłkiem organizacyjnym i techno-
logicznym);
 · zasadnicza trudność odstraszenia potencjalnego przeciwnika;
 · zwiększona możliwość prowadzenia działań propagandowych;
 · wykorzystanie technik teleinformatycznych do manipulowania opinią publiczną lub 

dezinformacji [Lakomy 2015, ss. 94–101; Pala 2015, ss. 117–118].
Cyberprzestrzeń „zaczęła być wykorzystywana jako dogodna sfera realizacji działań 

uznawanych za szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i międzyna-
rodowego […]. Zagrożenia te zyskały charakter wielowymiarowy i  wielopłaszczyzno-
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wy. Dzięki swoim unikalnym właściwościom stała się od przełomu XX i XXI  wieku sferą, 
w której pojawiły się nowe zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodo-
wego” [Lakomy 2015, ss. 103, 113].

Cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia – podstawy 
funkcjonowania

Pod pojęciem cyberbezpieczeństwa rozumie się „proces zapewniania bezpiecznego 
funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa jako całości, jego struktur, osób fizycznych 
i osób prawnych, w tym przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobo-
wości prawnej, oraz będących w ich dyspozycji systemów teleinformatycznych oraz za-
sobów informacyjnych w globalnej cyberprzestrzeni” [Adamczuk i Liedel 2015, s. 283].

Do głównych instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo informatyczne w Pol-
sce należą: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
jak również zespoły podejmujące działania niezbędne w sytuacjach zagrożeń systemów 
teleinformatycznych: 

 · CERT, będący zespołem funkcjonującym w  ramach Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, zapewniającym ochronę systemu administracji państwowej;
 · Centrum Koordynacyjne Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe Resortu 

Obrony Narodowej;
 · CERT-y, funkcjonujące w  ramach operatorów telekomunikacyjnych: CERT Polska, 

działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej i CERT Orange Pol-
ska (Computer Emergency Response Team) [Pala 2015, s. 126].

Jak podaje I. Fernandez, szeroka definicja cyberzagrożeń uwzględnia intencjonalne 
i nieintencjonalne działania naruszające bezpieczeństwo bądź zakłócające pracę syste-
mów i/lub sieci komputerowych [Fernandez 2013, s. 4]. Do tego typu działań należą ata-
ki na systemy komputerowe, które mają m.in. charakter:

 · pasywny, tj. ataki, w których „atakujący ma dostęp do danych w systemie, może je 
odczytać, ale nie może zmodyfikować (np. podsłuch komunikacji pomiędzy użytkow-
nikami sieci);
 · aktywny, kiedy atakujący pośredniczy w komunikacji między stronami wymieniają-

cymi dane; może je odczytać i zmodyfikować, np. cel ataku;
 · lokalny, kiedy atakujący ma już dostęp do systemu i próbuje zwiększyć swe upraw-

nienia;
 · zdalny, kiedy atakujący nie posiada jeszcze żadnych uprawnień w systemie atakowa-

nym” [Lipiński 2015, s. 11]. 
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W dalszej części pracy przedstawiony zostanie pewien rodzaj cyberzagrożeń okre-
ślanych mianem malware, oznaczających złośliwe, szkodliwe oprogramowanie, jak rów-
nież różne rodzaje programów instalujących się w komputerze użytkownika bez jego 
zgody, często także wiedzy, i  realizujących tym samym niepożądane funkcje [Ludwi-
szewski 2009, s. 128].

Do malware zaliczają się:
 · wirusy komputerowe – ich użycie jest jedną z  najstarszych, najpowszechniejszych 

oraz najgroźniejszych metod cyberataków; mimo coraz większego zaawansowania 
programów antywirusowych od wielu lat doprowadzają do ogromnych strat finanso-
wych związanych z awarią systemów teleinformatycznych;
 · robaki – samoreplikujące się programy, które rozprzestrzeniają się za pomocą sieci 

do innych nosicieli; w przeciwieństwie do wirusów nie muszą się podłączać do istnie-
jących plików i nie wymagają żadnej działalności użytkownika; ich celem jest zarażenie 
całej infrastruktury sieciowej, a nie pojedynczych plików; rozprzestrzeniają się głównie 
poprzez wykorzystywanie luk w systemach operacyjnych;
 · trojany – służą do włamywania się do komputerów niejako od wewnątrz; maskują 

szkodliwą zawartość, działając wewnątrz pozornie prawidłowego oprogramowania, 
którego celem jest przejęcie kontroli nad wybranymi funkcjami komputera bądź doko-
nanie określonych uszkodzeń; w przeciwieństwie do wirusów i robaków nie dokonu-
ją samoreplikacji, polegają w pełni na programie nosicielu [Lakomy 2015, ss. 125–126].

Innym rodzajem cyberzagrożenia jest bomba logiczna, rozumiana jako „program ze 
specjalnym kodem, który po zainfekowaniu komputera lub sieci pozostaje uśpiony do 
wcześniej określonego wydarzenia, po wystąpieniu którego uaktywnia się i rozpoczyna 
niszczenie zawartości komputera lub komputerów sieci [Szubrycht 2005, s. 178]. Jeszcze 
inny rodzaj złośliwego oprogramowania stanowiący cyberzagrożenie to dialer, tj. „opro-
gramowanie powodujące niezamierzone przez użytkownika połączenie się zainfekowa-
nego komputera z  internetem, w taki sposób, aby wygenerować nadzwyczaj wysokie 
koszty, które stanowią często zysk atakującego” [Ludwiszewski 2009, s. 128].

Poza wymienionymi powyżej głównymi rodzajami cyberataków dodatkowo wymie-
nić można takie zagrożenia, jak:

 · spyware (programy śledzące) – zainstalowane na komputerze bez wiedzy  użytkow-
nika;
 · adware – wyświetlają na ekranie komputera niechciane reklamy, co zwykle skutkuje 

znacznym spowolnieniem jego pracy;
 · browser hijackers – dokonują modyfikacji przeglądarki internetowej bez zgody użyt-

kownika;
 · ransomware – blokują podstawowe funkcje komputera do momentu wpłacenia 

przez użytkownika określonej sumy pieniędzy;

Cyberprzestrzeń i zagrożenia z nią związane
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 · scareware – stworzone w celu wywołania strachu lub niepewności, np. cykliczne wy-
świetlanie na ekranie komputera wizerunku czaszki [Lakomy 2015, s. 127].

Działania w  cyberprzestrzeni zyskują stopniowo coraz większe znaczenia i  nie za-
wsze mają pozytywny wymiar. W dalszej części pracy scharakteryzowana zostanie cy-
berprzestępczość wraz z jej skrajną odmianą – cyberterroryzmem.

Cyberprzestępczość – zagrożenie bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni

Według M. Nowaka cyberprzestępstwa można rozpatrywać w wąskim i szerokim zakre-
sie. Biorąc pod uwagę ten pierwszy zakres, przez cyberprzestępczość (inaczej przestęp-
stwo komputerowe) rozumie się „wszelkie nielegalne działania, wykonywane w posta-
ci operacji elektronicznych, wymierzone przeciw bezpieczeństwu systemów kompute-
rowych lub poddawanych procesom przez te systemy danych” [Nowak 2010]. Z kolei cy-
berprzestępstwo w  szerokim sensie (inaczej przestępstwo dotyczące komputerów) to 
„wszelkie nielegalne działanie, popełnione za pomocą lub dotyczące systemów lub sieci 
komputerowych, włączając w to m.in. nielegalne posiadanie i udostępnianie lub rozpo-
wszechnianie informacji przy użyciu systemów lub sieci komputerowych” [Nowak 2010].

Literatura przedmiotu wyszczególnia ponadto przestępstwa komputerowe, do któ-
rych należą:

 · przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycz-
nych i systemów, wśród których można wymienić: nielegalny dostęp, naruszenie inte-
gralności danych, naruszenie integralności systemu, nielegalne przechwytywanie da-
nych i niewłaściwe użycie urządzeń;
 · przestępstwa komputerowe: fałszerstwa i oszustwa komputerowe;
 · przestępstwa związane z zawartymi informacjami, tj.: pornografię dziecięcą;
 · przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych [Lipiń-

ski 2015, s. 2].
Wyróżnia się następujące rodzaje cyberprzestępstw:

 · hacking, tj. włamywanie się do systemów lub sieci komputerowych;
 · sniffing – podsłuchiwanie w sieci;
 · phreaking – podłączanie się do sieci telefonicznej celem podsłuchiwania rozmów;
 · hijacking – uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do systemów poprzez przechwy-

cenie sesji legalnego użytkownika;
 · spoofing – podszywanie się pod innego użytkownika w sieci;
 · cracking – łamanie zabezpieczeń programów komputerowych;
 · phishing – uzyskiwanie haseł do zasobów internetowych za pośrednictwem 

e-maili;
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 · pharming – uzyskiwanie haseł dostępu do zasobów internetowych poprzez fałszo-
wanie stron WWW;
 · wardriving – lokalizowanie bezprzewodowych punktów dostępowych, celem zdoby-

cia dostępu do niezabezpieczonych sieci bezprzewodowych;
 · vishing – wykorzystanie telefonii internetowej celem podszycia się pod instytucję fi-

nansową [Lipiński 2015, ss. 4–6].

Cyberrteroryzm jako specyficzny rodzaj zagrożeń 
występujących w sieci

Cyberterroryzm jest specyficznym rodzajem cyberzagrożeń w cyberprzestrzeni. Aby wła-
ściwe zdefiniować pojęcie cyberterroryzmu, należy posłużyć się pojęciem terroryzmu. 
Terroryzm „uznawany jest za jedno z najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa współ-
czesnego świata […], wpływające zarówno na sfery życia społecznego, jak i politykę mię-
dzynarodową” [Suchorzewska 2010, s. 60].

Jedną z pierwszych definicji cyberterroryzmu w literaturze przedmiotu jest defini-
cja stworzona przez M. Pollitta, która przyjmuje, iż „cyberterroryzm to przemyślany, po-
litycznie umotywowany atak, skierowany na informacje, systemy komputerowe, progra-
my i bazy danych, który prowadzi do zniszczenia celów niewojskowych, przeprowadzo-
ny przez grupy obce narodowościowo lub przez tajnych agentów” [Noga 2013, s. 5]

Z kolei D. Denning uważa, iż cyberterroryzm to „groźba lub bezprawny atak wymie-
rzony w system informatyczny lub zgromadzone dane, w celu zastraszenia czy wymu-
szenia na władzach państwowych lub jej przedstawicielach ustępstw lub oczekiwanych 
zachowań, w celu wsparcia określonych celów (np. politycznych). Aby działania takie zo-
stały zakwalifikowane jako terroryzm informacyjny, atak powinien powodować znaczne 
straty lub takie skutki, które wywołują poczucie strachu” [Noga 2013, s. 5].

Według polskiej definicji cyberterroryzmu, autorstwa K. Liedla, za „cyberterroryzm 
należy uznać politycznie umotywowany atak lub groźbę ataku na komputery, sieci lub 
systemy informatyczne w celu zniszczenia infrastruktury oraz zastraszenia lub wymu-
szenia na rządzie i  ludziach daleko idących politycznych i  społecznych celów” [Liedel 
2005, s. 36].

Podsumowanie

Postęp technologiczny, z jakim mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat, w znacz-
nej mierze wpłynął na zmiany w dziedzinie komputeryzacji oraz informatyzacji, tak go-
spodarki państwowej, jak i całego świata. Jednak to, co w wielu sferach życia ludzkiego 
miało przynieść pozytywny skutek – usprawnienie pracy oraz ułatwienie dostępu do roz-
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maitych danych, okazało się także problemem, bowiem informatyzacja przyniosła tak-
że skutki negatywne. Przestrzeń wirtualna, zwana cyberprzestrzenią, w której prioryte-
tem było  dążenie do zapewnienia cyberbezpieczeństwa, stała się źródłem cyberzagro-
żeń, wśród nich m.in. cyberprzestępczości wraz z jej specyficznym rodzajem – cyberter-
roryzmem. Od tej pory nikt już nie może czuć się bezpiecznie, tak w życiu realnym, jak 
i przestrzeni wirtualnej, bowiem zagrożona została tożsamość człowieka, jego dane oso-
bowe, finanse, a mówiąc ogólniej, podstawowa potrzeba wyższego rzędu – bezpieczeń-
stwo każdego człowieka. 
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Wstęp

Na płaszczyźnie nauki o stosunkach międzynarodowych szeroko rozumiane znaczenie bez-
pieczeństwa odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia mię-
dzynarodowego, a więc nie tylko do państw. Wobec tego ze względu na kryterium podmio-
towe można wyróżnić: bezpieczeństwo narodowe (państwa) oraz bezpieczeństwo między-
narodowe, choć systematyka ta jest czysto umowna. W podziale bezpieczeństwa stosuje się 
również kryterium przedmiotowe, według którego można wyróżnić: bezpieczeństwo mili-
tarne, polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe, ideologiczne.  
    „Bezpieczeństwo kulturowe” to termin względnie nowy, choć historycznie bardzo do-
brze znany. Zagrożenia dla kultury występowały od wieków i były wynikiem podbojów 
kulturalnych, najazdów zbrojnych, a także spotkań kultur, które prowadziły do przewa-
gi kulturowej i zagłady niekoniecznie niższych kultur. Jednak obecnie oszacowanie sta-
nu bezpieczeństwa kulturowego jest znacznie trudniejsze niż kiedyś. Stanowi bowiem 
konsekwencję swoistości kulturowej, możliwości jej tworzenia i pozycji w funkcjonowa-
niu oraz polityce państwa. Specyfika kulturowa ma zasadnicze znaczenie dla tożsamości 
narodowej. Szczególnie w państwach demokratycznych nie podlega ona takiemu nad-
zorowi jak bezpieczeństwo militarne i wewnętrzne, jednak stanowi jeden z zasadniczych 
sektorów infrastruktury krytycznej państwa. Nie sposób zamknąć granic przed wpływem 
mody, trendów, koncepcji, wzorów kulturowych i kanonów. Dążenia do wprowadzenia 
takiej weryfikacji realizowane w państwach totalitarnych doprowadziły do napięć i spo-
rów społecznych, a w następstwie do pogorszenia stanu bezpieczeństwa.   
       O ile bezpieczeństwo w innych kategoriach jest stosunkowo mierzalne, a nawet wy-
mierne (np. w obszarze zagrożeń militarnych), o tyle w kulturze trudno jest wskazać ja-
kiekolwiek bezstronne wykładniki zagrożenia stanu bezpieczeństwa kulturowego. Opi-
sana sytuacja dotyczy oczywiście okresu pokoju w  stosunkach międzynarodowych.  
W czasie wojny, w warunkach konfliktów zbrojnych realia są inne. Wówczas kultura i jej 
dobra dzielą historię narodu, narażone są na każde zagrożenie, spustoszenie, grabież  
i zaginięcie. Taki też był los polskich dóbr kultury, niszczonych lub rabowanych przez na-
jeźdźców lub zaborców w toku kolejnych wojen i okupacyjnej dominacji. Dzisiejsze for-
my zagrożeń są subtelniejsze: ich podłożem są wysokie ceny dzieł sztuki, często zapo-
trzebowanie nabywców, czego wyrazem są kradzieże, przemyt i wywóz dzieł za granicę. 
Do tego dochodzi słaba ochrona, niekiedy brak zabezpieczeń przed kradzieżą, ale i przed 
zniszczeniem dzieł sztuki i zabytków. 

Badania nad bezpieczeństwem kulturowym państwa obecnie, w III RP, dopiero się 
kształtują. Próbuje się usystematyzować zagadnienia związane z tą dziedziną. Zauwa-
żyć przy tym należy, że stan badań nad bezpieczeństwem i zagrożeniami kulturowymi 
w krajach Zachodu, a nawet u naszych wschodnich sąsiadów, wydaje się być bardziej za-
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awansowany. Jeszcze trudniejszą sprawą jest badanie aspektów związanych z zagroże-
niami kulturowymi RP. Literatura na ten temat jest szczątkowa i w dużym stopniu bar-
dzo ogólnikowa. A przecież kultura należy do najważniejszych, fundamentalnych czyn-
ników konstytuujących tożsamość narodu czy społeczności; przy czym nie tylko opisuje 
ich charakter, ale determinuje również rozwój. Należy pamiętać o dwóch warstwach tak 
rozumianej kultury podstawowej – wartościach duchowych i materialnych, do których 
można zaliczyć np. symbole będące próbą wyrażenia wartości duchowych.

Reasumując, można postawić tezę, że Rzeczpospolita Polska narażona jest na wiele 
niebezpieczeństw. Współcześnie są to przede wszystkim zagrożenia czasu pokoju. Kwe-
stią fundamentalną stają się odpowiednie mechanizmy, które zabezpieczą bezpieczeń-
stwo kulturowe Polski. Wydaje się, że obecna sytuacja pozostawia wiele do życzenia, dla-
tego znajomość podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa kulturowego 
to rola państwa i obywateli.

Celem artykułu jest przedstawienie miejsca i  roli bezpieczeństwa kulturowego 
w systemie bezpieczeństwa narodowego, wskazanie zagrożeń wpływających na jego 
stan, jak również instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, których działalność 
służy ochronie dóbr narodowych. W artykule przedstawiono również miejsce bezpie-
czeństwa kulturowego w świetle aktów prawych, zarówno polskich, jak i międzynaro-
dowych. 

Miejsce i rola bezpieczeństwa kulturowego w systemie  
bezpieczeństwa RP

Obecnie bezpieczeństwo ma wieloraki wymiar. Nie jest to już stan zapewniony przez 
siłę militarną państwa i władzę centralną, jak bywało w historii dziejów Polski.  Pojęcie  
to  rozważa  się   obecnie  w    szerokim kontekście: obok     gwarancji  międzynarodo-
wych, tych umownych, jak i faktycznych, w postaci umocnień struktur obronnych pań-
stwa, ważne  stało się bezpieczeństwo ekonomiczne, walutowe  czy też , tak dyskutowa-
ne na forum międzynarodowym, bezpieczeństwo energetyczne, które należy do strate-
gicznych elementów  każdego  państwa. Nie  mniej  istotna   z     punktu   widzenia  naro-
du funkcjonującego w dobie globalizacji jest pewność ochrony własnej tożsamości, a za-
tem również bezpieczeństwo kulturowe. Wśród wielu określeń zestawianych z terminem 
,,bezpieczeństwo” stosunkowo nowe wyrażenie „bezpieczeństwo kulturowe” często bywa róż-
nie rozumiane.      

Jedną z jego trafnych definicji przedstawiła Grażyna Michałowska: ,,bezpieczeństwo 
kulturowe w wymiarze narodowym oznacza warunki, w których społeczeństwo może 
utrwalać i pielęgnować wartości decydujące o jego tożsamości, a jednocześnie swobod-
nie czerpać z doświadczeń i osiągnięć innych narodów” [Michałowska 1997, s. 132]. 

Bezpieczeństwo kulturowe w systemie bezpieczeństwa RP
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Interesujące wyjaśnienie zaproponował też Jan Czaja, który bezpieczeństwo kultu-
rowe określa jako ,,zdolność państwa do ochrony tożsamości kulturowej, dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, w warunkach otwarcia na świat, umożliwiających rozwój kul-
tury poprzez internalizację wartości niesprzecznych z własną tożsamością” [Czaja 2007, 
ss. 172–173].

W świetle tych definicji można wskazać powtarzające się, najważniejsze komponen-
ty bezpieczeństwa kulturowego, które obejmują ochronę: tożsamości kulturowej, czy-
stości języka, dorobku kulturalnego, zwyczajów i religii.

Bezpieczeństwo kulturowe można też rozpatrywać w kontekście ochrony praw czło-
wieka, w    tym  zwłaszcza   praw   kulturalnych, a także   poszanowania   praw   mniejszo-
ści narodowych, etnicznych i religijnych oraz ludów    tubylczych. Innym ważnym  ob-
szarem  usytuowania bezpieczeństwa kulturowego jest dyplomacja kulturalna i polity-
ka kulturalna państwa. Związki zachodzące między kulturą a  bezpieczeństwem mają 
charakter wieloaspektowy i możemy je ujmować w dwóch różnych aspektach podmio-
towych – narodowym i międzynarodowym. Patrząc na te relacje przez pryzmat czynni-
ków kulturowych, musimy uwzględniać oba te wymiary, na tyle jednak, na ile bezpie-
czeństwo narodowe związane jest z bezpieczeństwem międzynarodowym. Bywa tak, 
że czasem udaje się wyraźnie rozdzielić tę problematykę, ale czasem podział jest sztucz-
ny, trudny do przeprowadzenia. Jest to specyfikacja bezpieczeństwa w czasach współ-
czesnych.  

Dziś większym zagrożeniem wydają się konflikty wewnętrzne, najczęściej właśnie 
kulturowo-etniczne, rozlewające się na zewnątrz1, niż typowe konflikty między pań-
stwami, związane z agresją jednego państwa na drugie.

Obecnie prawie każda strategia bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw,  
a także strategie organizacji bezpieczeństwa zbiorowego rozpoczynają się albo od wy-
liczenia zagrożeń o podłożu kulturowym, albo wyraźnie eksponują ten rodzaj zagrożeń.

Są to przede wszystkim takie zagrożenia, jak: konflikty etniczne, religijne, kulturowe,  
i rasowe, niekiedy o podłożu historycznym, zjawiska migracji i wielokulturowości, terro-
ryzm międzynarodowy, którego źródłem są wymienione problemy oraz inne zagrożenia 
asymetryczne. Źródło wielu z nich tkwi przede wszystkim w kulturze.

We współczesnych stosunkach międzynarodowych jako istotne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa kulturowego postrzegane są procesy globalizacyjne. Wiąże się je często  
z upowszechnianiem się komercyjnej kultury masowej i napływem obcych wartości z in-
nych kręgów kulturowych. Z drugiej strony globalizacja i związany z nią postęp techno-
logiczny może przyczyniać się do podejmowania dialogu międzykulturowego  i sprzy-
jać poznawaniu różnorodności kultur. To w dużej mierze od postawy państw i ich społe-
czeństw zależy, które z dostrzeganych skutków globalizacji okażą się dominujące.
1 Chodzi o tzw. umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny, jak np. w latach 90. XX w. na  Bałkanach.
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Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa kulturowego są również zagrożenia dóbr kul-
tury materialnej: pomników kultury, dzieł sztuki, zabytków, a więc systemu infrastruk-
tury krytycznej, w nomenklaturze prawnej określanej jako sektor „Narodowe pomniki 
i pamiątki” [Zielona Księga w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury kry-
tycznej].

Polska – obszar tragicznych konfliktów zbrojnych, przez 123 lata pozbawiona wła-
snej państwowości, czego skutkiem były niewyobrażalne zniszczenia  i  grabież dóbr 
kultury, musi być szczególnie wyczulona na ich ochronę [Czaja 2008, s. 12].

Wzajemne relacje między czynnikami kulturowymi a  bezpieczeństwem mają 
ogromny – niekiedy decydujący, aczkolwiek nie zawsze wymierny – wpływ na bezpie-
czeństwo narodowe i międzynarodowe. Związek z bezpieczeństwem narodowym od-
nosi się przede wszystkim do takiego wpływu na tożsamość narodową i kulturową, któ-
ry może stwarzać zagrożenia dla tej tożsamości, a w niektórych przypadkach wiązać się 
także z zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

Chociaż w Polsce z terminem tym nie spotkamy się w żadnym akcie prawnym: poczy-
nając od Konstytucji RP, a kończąc na ustawie o ochronie dóbr kultury i dziedzictwa kultu-
rowego, to jednak można uznać, że doktryny i strategia polityczna, akty prawne, układy so-
jusznicze, a przede wszystkim odpowiedzialna polityka kulturalna państwa, tworzą system                          
bezpieczeństwa kulturowego RP. Jednak odrębną sprawą jest praktyczna efektywność  
i wydolność tego systemu.

Bezpieczeństwo kulturowe w zakresie kultury duchowej 
i materialnej 

Kultura to zbiór materialnych i niematerialnych wytworów danej grupy społecznej. Wy-
różnimy tu kulturę materialną, tzn. architekturę, różnego rodzaju przedmioty, kulturę du-
chową, na którą składają się sztuka, wierzenia, filozofia, oraz kulturę społeczną, tworzą-
cą wzory zachowań. Kultura duchowa kształtuje osobowość, materialna jedynie ją pod-
trzymuje. Zdawano sobie z tego sprawę wcześniej niż z konieczności ochrony zabytków. 
Już średniowieczny filozof hiszpański Rajmund Lullus pisał: „Sub conservatione formae 
specificae salvamus animam”2. Stwierdzenie to doskonale pokazuje interakcję materii  
i  treści, niezbędną do zrozumienia idei ochrony dziedzictwa kultury, celowości opie-
ki nad materialnymi reliktami przeszłości i  zachowania w  pamięci zjawisk niemate-
rialnych. Bardzo dobrze problem ten przedstawiał również Józef Muczkowski: ,,Zabyt-
ki stanowią dorobek duchowy, są dowodami narodowej kultury” [Muczkowski 1914]. 
Jeżeli istotnie dziedzictwo narodu służy oświacie i rozwojowi intelektualnemu, jest źró-
dłem poczucia własnej godności, stwarza możliwość utożsamienia się z dawnymi poko-
2 „Konserwując formę obiektu – chronimy ducha”.
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leniami i nawiązywania więzi z obecnymi, to uznać należy, że równie ważne jak zabyt-
ki ruchome i nieruchome są: historia, zwyczaje, wierzenia, język czy obyczaj. Lekceważe-
nie wielowiekowych tradycji zubaża cywilizacyjnie, ignorowanie obyczajności deprawu-
je moralnie, a ubóstwo języka sprzyja obniżeniu poziomu intelektu. Bez znajomości hi-
storii jej zabytki stają się martwymi przedmiotami. Pozbawione kontekstu historycznego 
i społecznego przestają pobudzać refleksję nad przeszłością, a naród bez historii nie ma 
przyszłości, jedynie teraźniejszość [Czaja 2008, s. 10].                        

Dorobek poprzednich pokoleń – określany mianem ,,dziedzictwa wieków” – staje się 
czytelny i zrozumiały dopiero w kontekście właśnie kultury duchowej, a także umysłowej. 
Przedmioty w swej materialnej formie oddziaływają na nasze poznanie jedynie drogą 
percepcji wzrokowej i niekiedy poprzez dotyk. Ich treść wynika ze skojarzeń rozumowych  
i uczuciowych [Pruszyński 2001, s. 81].  
         Określenie stanu bezpieczeństwa kulturowego w obszarze kultury materialnej jest 
na pewno łatwiejsze niż w kulturze duchowej. To ważna część naszego życia, na którą 
ogromny wpływ mają ludzie. Do kultury materialnej można zaliczyć zwłaszcza wszyst-
kie wytwory człowieka, technikę, umiejętności praktyczne itp. Obok swej natury mate-
rialnej posiadają jeszcze inne aspekty, m.in. symboliczny, funkcjonalny, prestiżowy, spo-
łeczny, estetyczny, religijny. Aby jednak kultura materialna dobrze się rozwijała, musi 
o  nią dbać całe społeczeństwo. Niewątpliwie wojna pozostaje największym zagroże-
niem dla dóbr kultury (chociaż w okresie pokoju takich zagrożeń również nie brakuje).

Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej kwestie bezpieczeństwa kultu-
rowego zaczęły być regulowane poprzez porozumienia i  konwencje prawne o  wy-
miarze międzynarodowym. Prawdziwym przełomem była konwencja haska o  ochro-
nie dóbr kultury w  razie konfliktu zbrojnego. Definiowała ona pojęcie dóbr kultu-
ry, łącząc je z  ideą dziedzictwa kulturalnego narodu, a  także wymieniając wytwo-
ry, które można zaliczyć do tej kategorii. Uchwalenie konwencji było niewątpli-
wie ogromnym wydarzeniem, ponieważ opierała się ona tylko na prawie zwyczajo-
wym i  selektywnych regulacjach niektórych ujęć ochrony dóbr kultury w  związku  
z konfliktami zbrojnymi i działaniami militarnymi [Czaja 2008, s. 69].

Źródła i rodzaje zagrożeń kulturowych

W zglobalizowanym świecie Polska nie jest bezpieczną enklawą. Nie ulega wątpliwości, 
że globalizacja może być i jest źródłem zagrożeń dla kultury, zwłaszcza gdy otwarcie kra-
ju na wpływ globalnej kultury masowej jest niekontrolowane i bezrefleksyjne oraz gdy 
nie towarzyszy temu świadoma polityka kulturalna państwa. Każdy przypadek wyma-
ga jednak pogłębionych analiz, badań, obserwacji, a także odpowiedniego reagowania 
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społecznego, politycznego i ustawodawczego [Jakubczak, Czupiński, Kaczmarek 2006, 
s. 405].

Również regionalizm, choć tworzy ogromne szanse, może rodzić także zagrożenia, 
jak  chociażby niebezpieczeństwo rozmycia tożsamości lokalnych i narodowych. Przy-
kładem jest integracja europejska. Obok rozlicznych nadziei i  oczekiwań pojawia się 
obawa o utratę suwerenności, w tym przede wszystkim tożsamości kulturowej i naro-
dowej.

Kolejne źródło zagrożeń, dotyczących również Polski, określane jest optymistycznie 
brzmiącym terminem ,,modernizacja”. Wypiera ona ,,westernizację”, oznaczającą przy-
śpieszony rozwój wzorowany na modelu zachodnim. Modernizacja zakłada dokonanie 
zmian strukturalnych w społeczeństwie, zwłaszcza usunięcie barier, które hamują rozwój  
i  dopływ nowoczesnych rozwiązań ze społeczeństw, które już osiągnęły wysoki po-
ziom cywilizacyjny. Niesie ona niekiedy wielkie zmiany, które mogą spowodować szok, 
a przez to nieść zagrożenie dla dotychczasowego systemu, w tym kultury i tożsamości.

Imperatywnym dla Polski stało się osiągnięcie pewnego minimum cywilizacyjnego, 
które było (i w wielu sferach jest nadal) niezbędne jako punkt wyjścia dla właściwej mo-
dernizacji. Osiągnięcie tego minimum, niekiedy ,,drogą na skróty”, może oznaczać go-
dzenie się na inwazję wartości i wzorców ze świata zmodernizowanego, często w po-
staci drapieżnego kapitalizmu [Czaja 2007, s. 49]. Sytuacja w Polsce, zwłaszcza po roku 
1997, a więc dramatyczne bezrobocie, polaryzacja społeczeństwa i pauperyzacja znacz-
nej jego części, ze skutkami w sferze społecznej i kulturowej, może być tego przykładem 
[Czaja 2007, s. 53].

Niektóre zagrożenia dla rozwoju kultury, a zwłaszcza dla bezpieczeństwa kulturowe-
go w Polsce wynikają z przyczyn ekonomicznych. Manifestuje się to nie tylko w zuboże-
niu znacznej części społeczeństwa, dla której problemem jest nie tylko jakikolwiek udział  
w kulturze wysokiej (co zawsze było pewnym marginesem), ale nawet zakupienie książ-
ki. Gorzej, że powiększający się deficyt budżetowy państwa skutkuje obniżaniem nakła-
dów na edukację, oświatę i kulturę. Odbija się to również na ochronie zabytków i dóbr 
kultury materialnej, np. brakuje środków na renowację, dobra kultury są słabo zabezpie-
czone przed kradzieżą i wywozem z kraju [Czaja 2007, s. 43].

Innym źródłem zagrożenia, którego znaczenie rośnie, jest migracja, w tym napływ 
do Polski emigrantów z  innych niż europejskie obszarów kulturowych. Wiąże się to 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i wzrostem poziomu życia w Polsce [Kopczew-
ski 2011, ss. 7–9]. Nasilenie ruchów migracyjnych prowadzi do rosnącej wielokulturowo-
ści, narastania problemów religijnych oraz konfliktów i problemów etnicznych, a także 
kulturowych. Dziś skutkuje to wzrostem przestępczości (w tym międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej), rozwojem przemytu, handlu narkotykami, bronią i żywym 
towarem.
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Badania opinii społecznej potwierdzają, że dalsza ateizacja i  laicyzacja życia pu-
blicznego, spychanie religii w  prywatność, czyli na margines życia, może wpłynąć  
na tożsamość narodową Polaków. Można tu wymienić takie zagrożenia, jest zawieranie 
małżeństw homoseksualnych i adopcję przez nie dzieci, a także eutanazję. 

Również szkody i  dewastacja niekonserwowanych zabytków, kradzieże i  wywóz 
dzieł sztuki (np. książek i  rękopisów) za granicę powodują zagrożenie dla tożsamości 
kulturowej.

 Jednak tożsamość to niesamowicie mocna „tkanka” (takie DNA narodu), zdolna 
przeżyć długie i skrajnie trudne czasy, jak chociażby 123-letni okres zaborów i niewoli, 
czas okupacji i totalitarnego zniewolenia przez komunizm.

W prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej badaniach nad zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa kulturowego Polski za najbardziej prawdopodobne  w dłuższym okre-
sie czasu  uznano następujące zagrożenia:

 · spadek poczucia więzi kulturowej wśród Polaków,
 · ograniczenie suwerenności państwa,
 ·  internacjonalizacja zagrożeń społecznych,
 ·  wzrost zależności kulturowej poprzez przejmowanie zachodnich wzorców,
 ·   zmniejszenie środków na kulturę, ochronę zabytków i politykę kulturalną.

Za mniej prawdopodobne uznano takie zagrożenia, jak:
 ·  kryzys państwa narodowego i przenoszenie się jego skutków na kulturę;
 ·   uniformizacja treści przekazywanych przez media;
 ·  wzrost ekspansji kultury masowej i  kryzys wartości, także religijnych, rodzinnych 

i tradycyjnych, związany z tą ekspansją;
 ·  przyspieszenie procesu rozkładu tradycyjnych więzi międzyludzkich.

Wyniki tych badań w wielu przypadkach potwierdzają badania prowadzone przez 
inne ośrodki, a także odczucia i opinie społeczne. Wskazane zjawiska, zdaniem respon-
dentów ankiet, mogą mieć wpływ na pogłębiający się kryzys tożsamości narodowej [Ja-
kubczak, Czupiński, Kaczmarek 2006, s. 408]. Wymienione tu kategorie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa kulturowego i  dóbr kultury na pewno nie wyczerpują całego katalo-
gu zagrożeń, są raczej jedną z prób ich identyfikacji czy sygnalizowania. Próby takie są 
podejmowane coraz częściej, gdyż bezpieczeństwo kulturowe staje się ważnym czyn-
nikiem bezpieczeństwa międzynarodowego i  bezpieczeństwa narodowego państwa 
[Czaja 2010, s. 65].

Interesujące wydają się spostrzeżenia zawarte w  raporcie Od wymiany kulturalnej 
do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę. Stwierdzono w  nim  
jednoznacznie, że Polsce grozi cywilizacyjny regres, spowodowane tym,  
że Polacy stawiają się w  roli zwykłych odbiorców kultury światowej, nie tworzą nato-
miast nowych idei, które współtworzyłyby kulturę Europy czy świata. Jednocześnie pol-
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skie instytucje, czy też elity polityczne, mają bardzo niską świadomość tego, jak wielkie 
znaczenie dla państwa (również jego gospodarki) ma promocja rodzimej kultury za gra-
nicą. Autorzy raportu są zwolennikami traktowania kultury jako części ekonomii. Nie-
stety, ich zdaniem nie spotyka się to ze zrozumieniem rządzących, jak również samych 
twórców kultury. Podkreślono także, że wielkim niebezpieczeństwem jest zamrażanie 
środków na propagowanie polskiej kultury za granicą [Raport o stanie kultury 2010, s. 65].

Polityczno-prawne ramy systemu bezpieczeństwa 
kulturowego RP

Zapewnienie bezpieczeństwa kulturowego państwa znajduje też odzwierciedlenie  
w  jego prawie krajowym. Przepisy tego prawa powinny chronić tożsamość kulturową 
państwa, jego dziedzictwo kulturalne, materialne i niematerialne, a przede wszystkim ję-
zyk, zwyczaje i obrzędy. Szczególne znaczenie działań podejmowanych w tym zakresie 
podkreślono w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dwa 
najważniejsze przepisy, art. 5 i art. 6, zostały umieszczone w rozdziale I, noszącym tytuł 
Rzeczpospolita, który zawiera zasady naczelne. Świadczy to o ogromnej wadze przywią-
zanej przez ustrojodawcę do tej problematyki oraz o znaczeniu samych tych przepisów 
[Czaja 2008, s. 27]. W art. 5 Konstytucji stwierdzono, że Rzeczpospolita Polska ,,strzeże 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa czło-
wieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. W przepi-
sie tym zawarto postulat o charakterze programowym, wymagający od wszelkich orga-
nów władzy publicznej włączenia się, za pomocą wszystkich posiadanych przez nie kom-
petencji, we wskazane tam działania [Sarnecki, s. 2]. W myśl art. 6 RP ,,stwarza warunki 
upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości na-
rodu polskiego, jego trwania i  rozwoju”, a  także ,,udziela pomocy Polakom zamieszka-
łym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym”. Te 
ogólne przepisy ustawy zasadniczej zostały rozwinięte w wielu aktach prawnych. Do naj-
ważniejszych ustaw, stanowiących prawne podstawy działań w tej dziedzinie, należy za-
liczyć: Ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim [Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 
z późn. zm.], Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. 
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z poźn. zm.], Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 
[Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.].

Należy też zwrócić uwagę na Ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach naro-
dowych i etnicznych oraz o języku regionalnym [Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.] 
oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków 
i przedmiotów o cechach zabytków za granicę [Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 789].

Bezpieczeństwo kulturowe w systemie bezpieczeństwa RP



210

Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę obiektów dziedzictwa kultu-
ralnego w Polsce jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. 
[Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568ze zm.]. Przewidziano w niej dwa zakresy działań: ochro-
nę, podejmowaną przez organy administracji publicznej i  opiekę sprawowaną przez 
właściciela lub posiadacza zabytku.

W  celu zapobiegania nielegalnemu wywozowi zabytków z  polskiego terytorium  
na terytoria innych państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie ustawy z 2003 
r., wydano w  roku 2004 Rozporządzenie Ministra Kultury w  sprawie wywozu zabytków
i przedmiotów o cechach zabytku za granicę. Określono w nim tryb składania wniosków
i wydawania różnego rodzaju zezwoleń na wywóz zabytków za granicę. Stwierdzono także,  
że do wywozu zabytków z terytorium RP poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej sto-
suje się przepisy Rozporządzenia Rady 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu 
dóbr kultury [Dz.Urz. WE L 395, 13.12.1992.] i Rozporządzenia Komisji 752/93 z dnia 30 mar-
ca 1993 r. w sprawie wykonania tego rozporządzenia [Dz.Urz. WE L 077, 31.03.1993 (z późn. 
zm.)].

Ustawami, które powinny być też uwzględnione wśród aktów prawnych mających 
wpływ na bezpieczeństwo kulturowe Polski, są: Ustawa o  mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym i Karta Praw Polaka.

Pierwsza z tych ustaw dotyczy spraw związanych z zachowaniem i rozwojem tożsa-
mości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem 
języka regionalnego. Określa też zadania i kompetencje organów administracji rządowej 
 i jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Na jej podstawie utworzono Ko-
misję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako organ opiniodawczo-
doradczy Prezesa Rady Ministrów.  

Nie ulega wątpliwości, iż określenie sytuacji prawnej mniejszości, zapewnienie im 
ochrony, kształtowanie przyjaznych relacji pomiędzy osobami należącymi do mniejszo-
ści a innymi członkami społeczeństwa należy traktować jako ważne przesłanki bezpie-
czeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa [Przyborowska-Klimczak 2002].

Stosunkowo nowym dokumentem, zasługującym na uwagę w  kontekście bezpie-
czeństwa kulturowego, jest Ustawa o  Karcie Polaka. Jej głównym celem jest ustano-
wienie prawnych podstaw udzielenia pomocy Polakom zamieszkałym na Wschodzie  
w zachowaniu ich  związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, a także wzmoc-
nienie ich więzi z macierzą, wspieranie ich starań o zachowanie języka polskiego oraz 
kultywowanie tradycji narodowej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego Polski potrzebna jest też odpowied-
nia dyplomacja kulturalna zmierzająca do promowania kultury narodowej oraz kształ-
towania przyjaznego środowiska międzynarodowego poprzez dialog kulturalny i  po-
szanowanie innych kultur [Por. Kosecki 2006, s. 117]. Dyplomacja kulturalna jest waż-
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nym elementem prowadzenia przez państwo polityki zagranicznej. Służy ona zwiększe-
niu skuteczności tej polityki i  kreowaniu korzystnego wizerunku państwa [Michałow-
ska 1991, s. 250]. Prowadzona przez Polskę dyplomacja kulturalna powinna być zgodna  
z  polską racją stanu i  narodową tradycją, promując wysokie, należne Polsce miejsce  
w kulturze europejskiej i światowej.

Instytucje ochrony dóbr kultury

Podstawą organizacji ochrony dóbr kultury jest zapis konstytucyjny o ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego, czyniący państwo odpowiedzialnym za tę ochronę. Za przy-
gotowanie, wydanie i realizację koniecznych aktów normatywnych, dzięki którym możli-
wa jest ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury przed wszelkimi zagrożeniami okresu woj-
ny i pokoju, odpowiedzialne są centralne instytucje państwowe, jak Sejm RP, Senat RP, 
Rada Ministrów i właściwe ministerstwa.    

Organizacji organów ochrony zabytków poświęcony został rozdział dziewiąty Usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jej aktualny kształt instytucjonalny przed-
stawiają instytucje, których celem jest dbanie o stan kultury społeczeństwa polskiego, 
a tym samym minimalizowanie zagrożeń w tej dziedzinie. Jest to Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej. Ważną rolę odgrywa Biblioteka Narodowa 
czy też Generalny Konserwator Zabytków. Powstało również szereg dokumentów, które 
regulują kwestie związane z kulturą w III Rzeczpospolitej3. Do ważniejszych należą: Ustawa 
o muzeach (1996), Ustawa o bibliotekach (1997), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (2003), Ustawa o kinematografii (2005 r.) [Ogrodzki 2009, ss. 169–170] oraz Roz-
porządzenie z 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony za-
bytków [Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 706].

Godnymi uwagi instytucjami w  strukturze państwowej służby ochrony zabytków  
są delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Są one tworzone i likwidowa-
ne przez wojewodę na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków po zasięgnię-
ciu opinii Generalnego Konserwatora Zabytków. Ponadto do zadań Generalnego Kon-
serwatora Zabytków należy:

 · dokonywanie ocen stanu zachowania dóbr kultury, kierunków działań i zadań
 ·  resortowych w tym zakresie;
 · działanie na rzecz połączenia dóbr kultury z  przyrodą i  środowiskiem,  

z planowaniem  przestrzennym  oraz budownictwem;

3 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania sys-
temu kierowania działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego.
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 · występowanie z pomysłem organizacji  służb ochrony zabytków na szczeblach ad-
ministracji rządowej i samorządowej; 
 · inicjowanie metod prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury;
 · realizacja zadań wynikających z międzynarodowej współpracy w zakresie    ochrony  

dziedzictwa kulturowego.
Równoległą strukturą organizacyjną odpowiedzialną za ochronę dóbr kultury przed 

szczególnymi zagrożeniami jest Obrona Cywilna Kraju. Ochrona dóbr kultury realizowa-
na jest poprzez struktury organizacyjne obrony cywilnej na wszystkich szczeblach ad-
ministracji rządowej i samorządowej, do jednostek administracyjnych włącznie [Barczak 
2006, s. 38].

Poza ministerstwem kultury funkcjonują wyspecjalizowane instytucje resortowe 
podległe bezpośrednio ministrowi, które z jego upoważnienia prowadzą działalność ad-
ministracyjną, badawczo-naukową, kontrolno-nadzorczą oraz administracyjno-usługo-
wą w zakresie swych statutowych uprawnień wspomagania merytoryczną opieką dóbr 
kultury w całym kraju. Należą do nich: Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, Ośro-
dek Dokumentacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu i  Biblioteka 
Narodowa.

Do zadań Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków należy ochrona zbiorów publicz-
nych, dokumentowanie i upowszechnianie zasad, metod i technik ochrony dóbr kultury, 
organizacja działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, prowadzenie cen-
tralnej ewidencji skradzionych dóbr kultury oraz współdziałanie przy realizacji tych zadań 
z Państwową Służbą Ochrony Zabytków, muzeami, organami administracji państwowej  
i samorządowej, jak również organizacjami społecznymi i innymi jednostkami organiza-
cyjnymi [Golat 2004, s. 28]. Działalność tej jednostki ma kluczowe znaczenie w zabezpie-
czeniu dóbr kultury przed przestępczością zorganizowaną i  pospolitymi kradzieżami, 
propagowaniu najnowszych systemów technik zabezpieczenia przed włamaniami i po-
żarami obiektów zabytkowych lub miejsc przechowywania dóbr kultury.

Przedmiotem działania Ośrodka Dokumentacji Zabytków jest prowadzenie central-
nej ewidencji zabytków w Polsce oraz rozpoznanie i dokumentowanie środowiska kul-
turowego.

Do głównych zadań Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowej In-
stytucji Kultury należy działanie na rzecz konserwacji i pielęgnacji zabytkowych ziele-
ni, ochrony krajobrazu kulturowego, opracowywanie badań historycznych i przyrodni-
czych oraz prowadzenie fachowej kontroli nad pracami konserwatorskimi.

Biblioteka Narodowa posiada, obok piśmiennictwa polskiego, bogaty wybór dzieł 
zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw encyklopedyczno-  infor-
macyjnych, pełni funkcję książnicy narodowej. Biblioteka gromadzi, opracowuje, prze-
chowuje i udostępnia zarówno piśmiennictwo polskie, jak i obce, niezbędne dla rozwo-
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ju nauki i kultury polskiej z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a także doku-
menty ikonograficzne, kartograficzne, muzyczne, audiowizualne, elektroniczne, wytwa-
rzane w Polsce lub dotyczące Polski [Białek, Białek-Guillemete, s. 15].

Podsumowanie

Nauka o  bezpieczeństwie narodowym wskazuje na szereg typów owego bezpieczeń-
stwa. Jednym z  nich jest bezpieczeństwo kulturowe. Oznacza ono przede wszystkim 
utrwalanie i podtrzymywanie wartości składających się na tożsamość kulturową naro-
du, państwa, ale też subregionu i regionu. Polega ono na utrwalaniu i umacnianiu skład-
ników decydujących o ciągłości tożsamości kulturowej, a więc tych, które zaliczyć można  
do tradycji kulturowych narodu i społeczności regionu (kontynentu) lub innego podmio-
tu bezpieczeństwa. Treści wchodzące w skład bezpieczeństwa kulturowego cechuje duży 
subiektywizm. Wyrażają one bowiem wartości duchowe integrujące naród lub społecz-
ność kontynentu, a nawet organizacji międzynarodowej (Unia Europejska). Jednocześnie 
ich horyzont czasowy jest bardzo długi, ponieważ zazwyczaj cechuje je związek z tradycją  
i  dążenie do jej kontynuowania. Główna rola w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
kulturowego, którego obiektem jest grupa społeczna lub jednostka, przypada państwu, 
ale pewien wpływ mają także uregulowania międzynarodowe. Cele dotyczące bezpie-
czeństwa kulturowego częściowo nakładają się na niektóre cele związane z  zewnętrz-
nym bezpieczeństwem w sferze społecznej. Chodzi tu o takie problemy jak migracje czy 
zachowania mniejszości narodowych. 

Bezpieczeństwo kulturowe nie jest w Polsce tematem nadmiernie eksploatowanym. 
Mówi się co prawda, i to coraz częściej, o ochronie tożsamości kulturowej, dziedzictwa 
kulturowego, a przede wszystkim tożsamości narodowej, ale sam aspekt bezpieczeństwa 
kulturowego, w szerokim kontekście bezpieczeństwa narodowego czy międzynarodo-
wego, nie doczekał się jeszcze umotywowanego i systemowego podejścia. Jednak, choć 
polski ustawodawca, obok terminów związanych z dziedzictwem i tożsamością kulturo-
wą woli posługiwać się pojęciem ochrony dóbr kultury, można łatwo zauważyć, że na fo-
rum Sejmu RP w debatach poselskich termin „bezpieczeństwo kulturowe” pojawia się co-
raz częściej w różnym kontekście, przy okazji różnych dyskutowanych tematów. W dobie 
globalizmu, obserwowanego zewsząd napływu różnych narodowości i kultur, stwierdzić 
można, iż kwestie bezpieczeństwa kulturowego są poruszane w coraz większym stopniu. 
W szczególności wydarzenia z 11 września 2001 w Stanach Zjednoczonych dały impuls 
do badań nad wpływem kultury narodu na bezpieczeństwo. Po owym ataku coraz silniej-
sza była niechęć do kultur Wschodu, islamu itp., które zaczęto kojarzyć z terroryzmem.  
W innych krajach europejskich napływ innych narodowości jest większy niż w Polsce, co 
wpływa też na bezpieczeństwo kulturowe.
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Bezpieczeństwo kulturowe to przede wszystkim utrwalanie i podtrzymywanie war-
tości składających się na tożsamość kulturową narodu, państwa, ale też subregionu i re-
gionu. Polega ono na utrwalaniu i umacnianiu składników decydujących o ciągłości toż-
samości kulturowej, a więc tych, które zaliczyć można do tradycji kulturowych narodu 
i społeczności regionu (kontynentu) lub innego podmiotu bezpieczeństwa. Treści wcho-
dzące w skład bezpieczeństwa kulturowego cechuje duży subiektywizm. Wyrażają one 
bowiem, wartości duchowe integrujące naród lub społeczność kontynentu, a nawet or-
ganizacji międzynarodowej (Unia Europejska), a zarazem często odwołują się do sym-
boli będących pochodną tych wartości. Jednocześnie ich horyzont czasowy jest bardzo 
długi, ponieważ zazwyczaj cechuje je związek z tradycją i dążenie do jej kontynuowa-
nia. Główna rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego, którego obiek-
tem jest grupa społeczna lub jednostka, przypada państwu, ale pewien wpływ mają tak-
że uregulowania międzynarodowe, zapisane w aktach prawnych, np. dotyczące kwestii 
humanitarności w konfliktach zbrojnych, ale też regulacjach Rady Europy i Unii Europej-
skiej. Cele dotyczące bezpieczeństwa kulturowego częściowo nakładają się na niektóre 
cele związane z zewnętrznym bezpieczeństwem w sferze społecznej. Chodzi tu o takie 
problemy jak migracje czy zachowania mniejszości narodowych.

Część autorów kwestię tożsamości lokuje niekiedy w  sferze bezpieczeństwa spo-
łecznego lub społeczno-kulturowego. Wydaje się jednak, że jest to niezbyt precyzyj-
ne, ponieważ bezpieczeństwo społeczne odnosi się do zupełnie innych kwestii. Dlate-
go rozpoczęcie interdyscyplinarnej debaty i badań nad zjawiskiem bezpieczeństwa kul-
turowego, jako jednym z priorytetowych wyzwań współczesnych nauk o bezpieczeń-
stwie, nauk społecznych i nauk o kulturze, winno stać się faktem.
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Wprowadzenie

Już od ponad dekady w  polityce inwestycyjnej polskich samorządów lokalnych coraz 
istotniejszą rolę odgrywają działania związane z bezpieczeństwem ekologicznym. Sta-
rania w zakresie jego zapewnienia przez gminy są w tym wypadku jak najbardziej uza-
sadnione. To bowiem zadaniem gmin, od 1990 r., jest podejmowanie działań w zakresie 
ochrony środowiska i przyrody czy gospodarki wodnej [Małecka-Łyszczek 2013, s. 63; Art. 
7 ust. 1 Ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym; Sejm RP 2016].

Celem artykułu jest przybliżenie kwestii bezpieczeństwa ekologicznego, jako jedne-
go z elementów polityki inwestycyjnej gmin powiatu żywieckiego w latach 2011–2015. 
W publikacji zaprezentowano poniesione przez te jednostki nakłady w kluczowych ob-
szarach wpływających na poziom bezpieczeństwa ekologicznego. Chodzi tu zwłaszcza 
o gospodarkę wodno-ściekową i ochronę powietrza i klimatu, czyli obszary szczegól-
nie istotne w polityce inwestycyjnej gmin w ostatnich latach, gdyż w znacznym stop-
niu wpływające na jakość życia oraz bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców. Kształtowa-
nie się wydatków gmin w tych obszarach stanowi doskonałe źródło informacji na temat 
przyjętej przez władze lokalne polityki inwestycyjnej dotyczącej bezpieczeństwa eko-
logicznego. 

Cel badań podjętych na potrzeby powyższej pracy udało się zrealizować z wykorzy-
staniem analizy dokumentów sprawozdawczych gmin, jak i danych statystycznych do-
stępnych dla tych jednostek w ramach Banku Danych Lokalnych. Wyniki przeprowadzo-
nych analiz pozwoliły przedstawić wnioski końcowe oraz prognozy dotyczące dalsze-
go kształtowania się kwestii bezpieczeństwa ekologicznego dla powiatu żywieckiego 
w perspektywie średniookresowej.

Bezpieczeństwo ekologiczne jako pojęcie i obszar 
działalności lokalnej

Pojawienie się ekologicznego sektora bezpieczeństwa, jako jednego z  niemilitarnych 
komponentów, związane było z  całokształtem przemian politycznych, gospodarczych 
i społecznych następujących w II połowie ubiegłego stulecia [Marczuk 2014, ss. 20–21]. 
Na gruncie teoretycznym wyróżnienie niemilitarnych sektorów zaproponowali B. Buzan, 
O. Wæver i J. de Wilde, wymieniając sektor: polityczny, militarny, ekonomiczny, ekologicz-
ny i kulturowo-tożsamościowy [Buzan, Wæver, de Wilde 1998, ss. 5–7; Chojnowski 2015, 
s. 194].

Jest wiele sposobów ujmowania bezpieczeństwa ekologicznego, określanego rów-
nież jako bezpieczeństwo środowiskowe [Śladkowski 2007, s. 11; Ściborek, Wiśniew-
ski, Kuc, Dawidczyk, 2015, s. 42]. Najogólniej mówiąc, ujęcia te koncentrują się na róż-
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nych jego aspektach. Z jednej strony pojawia się podmiotowa płaszczyzna odniesienia, 
w której główną rolę pełni człowiek i wytwory jego działalności, w tym grupy społeczne, 
społeczności lokalne oraz państwa i organizacje międzynarodowe kreujące całokształt 
rozwiązań politycznych, prawnych i  organizacyjnych służących ekologii [Pietraś 2000, 
s. 85; Krupnik 2014, s. 353; Księżopolski 2010, s. 448]. Z drugiej strony można przyjąć, że 
analizowana kategoria bezpieczeństwa powinna być odnoszona do środowiska i  jego 
poszczególnych elementów [Michajłow 1986, ss. 182–183].

Bliższa analiza definicji bezpieczeństwa ekologicznego pokazuje, że chodzi zwykle 
o określony ład, ogół relacji międzynarodowych skoncentrowanych na walce z transna-
rodowymi, globalnymi zagrożeniami o  charakterze naturalnym i  antropogenicznym, 
w tym z zanieczyszczeniem atmosfery i efektem cieplarnianym czy określoną polityką 
wewnętrzną prowadzoną przez rządy centralne i podległe im jednostki, w tym władze 
publiczne i wyspecjalizowane służby ukierunkowane na likwidację lub częściowe ogra-
niczenie zagrożeń życia i zdrowia człowieka [Korzeniowski 2012, s. 49].

Prognozowaniu i ograniczaniu zagrożeń ekologicznych, do których najczęściej za-
licza się: rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie ulegających biodegradacji, 
niszczenie lasów i zakwaszanie akwenów wodnych przez trucizny przemysłowe, zanie-
czyszczenie górnych warstw atmosfery, efekt ocieplania klimatu i topnienia lodowców 
oraz smog aglomeracyjny, może służyć lokalna polityka ekologiczna, respektująca zało-
żenia zrównoważonego rozwoju, ale również wspierająca procesy inwestycyjne nie po-
wodujące degradacji środowiska [Kulisz 2013, ss. 153–154]. 

Ważnym elementem jest również rozbudowa infrastruktury służącej mieszkańcom 
i otoczeniu, która jednocześnie oddziałuje na bliskie oraz dalsze otoczenie. Choć pro-
blematyka bezpieczeństwa ekologicznego ma charakter przede wszystkim globalny, 
to warto wyraźnie podkreślić, że działania prawne, społeczne oraz finansowe podjęte 
w  skali jednostkowej, lokalnej mogą być z  powodzeniem odwzorowywane w  innych 
gminach, powiatach czy województwach.

Specyfika inwestycji gmin powiatu żywieckiego 
w bezpieczeństwo ekologiczne

Inwestycje są jednym z  ważniejszych działań samorządów gminnych, dzięki którym 
mogą one nie tylko zaspokajać nieustannie rosnące potrzeby mieszkańców, ale i popra-
wiać warunki rozwoju społeczno-gospodarczego swych jednostek. Choć wiele z tych in-
westycji wymaga znacznych nakładów finansowych, to w efekcie powodują one powsta-
wanie nowych środków trwałych tych jednostek lub też służą poprawie stanu istniejące-
go już majątku [Hajdys 2013, s. 130]. 
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Inwestycjom, bez względu na obszar działalności gminy, w którym są realizowane, 
towarzyszy zamiar powiększenia korzyści wspólnot lokalnych, w tym poprawy jakości 
ich życia [Czempas 2004, ss. 85–87]. Są one jednocześnie częścią polityki inwestycyjnej 
gmin, rozumianej w tym wypadku jako układ świadomych i celowych decyzji inwesty-
cyjnych, realizowanych wedle ustalonych wcześniej kryteriów z  wykorzystaniem wła-
snych lub pozyskanych z zewnątrz środków finansowych [Jastrzębska 2005, s. 98].

Podobny charakter mają inwestycje związane z bezpieczeństwem ekologicznym bę-
dące przedmiotem polityki inwestycyjnej gmin. Najczęściej związane są one z gospo-
darką komunalną samorządów, która w  tym wypadku, prócz ogólnej poprawy stanu 
środowiska oraz zmniejszenia presji negatywnego oddziaływania na jego stan przez 
człowieka, służy też poprawie standardu życia mieszkańców tych jednostek [Szaja 2011, 
s. 104].

Inwestycje gmin w  obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, w  jeszcze większym 
stopniu niż w  przypadku innych obszarów ich aktywności, cechuje wysoka kapitało-
chłonność, ograniczona efektywność w zakresie zwrotu poniesionych nakładów, a także 
nieodwracalność poniesionych kosztów [Filipiak, Dylewski 2015, s. 769; Burzyńska 2012, 
s. 232].

Gminy w  ramach realizowanej przez siebie polityki inwestycyjnej obok działań na 
rzecz poprawy stanu lokalnej infrastruktury transportu, oświaty czy kultury zmuszone 
są jednak zadbać także o wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Wiele tego typu 
działań jest programowanych już w  strategiach lokalnych, które podkreślają koniecz-
ność rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy po-
dejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji. Powyższe działania naj-
łatwiej natomiast zaobserwować, analizując wykazy zrealizowanych projektów inwesty-
cyjnych gmin oraz klasyfikacje wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowi-
ska sporządzane w formie dokumentów stanowiących załączniki do sprawozdań z wy-
konania lokalnych budżetów.

Analizując wydatki na zadania z  zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, będące 
przedmiotem polityki inwestycyjnej gmin, pamiętać jednak należy, że dobór działań 
w jej ramach determinuje wiele czynników. Chodzi tu zarówno o zasoby finansowe jed-
nostki, jak i oczekiwania społeczne co do kierunków aktywności inwestycyjnej władz lo-
kalnych. Jednym z  istotnych czynników jest też podejście lokalnych polityków, kształ-
tujących strategiczne kierunki inwestycyjnego rozwoju, do kwestii ekologicznych. Bez 
wątpienia w skali kraju spotykamy liderów lokalnych starających się szybko likwidować 
lukę inwestycyjną w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej oraz tworzących progra-
my ograniczania niskiej emisji. Są jednak i tacy, którzy powyższych kwestii nie traktują 
ze zrozumieniem albo uznają je za mniej istotne niż sprawy związane z transportem, kul-
turą czy edukacją [Wansacz 2013, s. 109]. 
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Omówione wyżej kwestie dotyczyły również terenu powiatu żywieckiego w latach 
2011–2015. Jednostka ta, położona w południowej Polsce, na terenie województwa ślą-
skiego, zajmuje obecnie powierzchnię 1040 km2. Zamieszkuje ją 153 047 mieszkańców. 
Obszar powiatu tworzy 15 gmin (Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Li-
powa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, 
Ujsoły oraz Węgierska Górka) [Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu ży-
wieckiego 2014, ss. 6–7]. Spośród wyżej wskazanych jedynie siedziba władz powiatu Ży-
wiec posiada status gminy miejskiej, pozostałe zaś to samorządy wiejskie.

Powierzchnię tych gmin, ich potencjał demograficzny, gospodarczy oraz finansowy 
przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Gminy powiatu żywieckiego w 2015 r.

Gmina
Po-
wierzch-
nia
km2

Ludność

Podmioty 
gospodar-
cze w reje-
strze RE-
GON

Dochody bu-
dżetowe (zł)

Dochody 
własne, 
jako% do-
chodów 
ogółem

Czernichów 56 6 798 714 23 626 685 60,7

Gilowice 28 6 193 400 18 361 406 48,7

Jeleśnia 170 13 401 1174 42 851 241 39,0

Koszarawa 32 2 428 150 11 047 972 21,4

Lipowa 59 10 474 887 33 162 418 38,4

Łękawica 43 4 454 257 18 875 217 43,0

Łodygowice 36 14 054 1407 46 338 000 48,8

Milówka 99 10 090 764 33 401 770 39,7

Radziechowy-
Wieprz 65 13 088 940 37 429 890 31,9

Rajcza 131 8 988 673 29 807 605 33,9

Ślemień 45 3 524 315 10 887 647 43,6

Świnna 39 8 082 621 25 405 667 40,5

Ujsoły 110 4 556 320 15 641 675 35,6

Węgierska Górka 76 15 102 1304 45 261 829 46,8

Żywiec 51 31 815 3884 101 430 415 67,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Tabela pokazuje, że gminy powiatu żywieckiego posiadały w  2015 r. silnie zróżni-
cowane zasoby demograficzne, gospodarcze i finansowe. Największe terytorialnie były 
wówczas gminy Jeleśnia, Rajcza i Ujsoły, ale pod względem potencjału ludnościowego 
zdecydowanie dominował Żywiec. Również możliwości gospodarcze i finansowe gmin 
powiatu wyraźnie się różniły. Największa aktywność podmiotów gospodarczych, two-
rzonych przez osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki nie posiadające takiej osobowości 
w 2015 r., występowała w gminach Żywiec, Łodygowice, Węgierska Górka oraz Jeleśnia. 
Na terenie pozostałych 11 samorządów liczba podmiotów z nadanym numerem REGON 
nie przekraczała tysiąca, a w 5 była mniejsza niż 500. Analiza tabeli pozwala też wniosko-
wać, że stopień aktywności lokalnych podmiotów gospodarczych na terenach poszcze-
gólnych gmin przekładał się na dochody własne tych jednostek oraz ich udział w cało-
ści wpływów budżetowych. Dochody gmin, w których liczba lokalnych przedsiębiorstw 
była większa, znacznie przewyższały dochody gmin, gdzie lokalnych firm działało sto-
sunkowo niewiele.

Największymi zasobami finansowymi w  powiecie dysponowała gmina Żywiec. 
Stanowiły one ponad 1/5 dochodów wszystkich jednostek tego szczebla w  powiecie. 
Były też ponad dwukrotnie wyższe niż kolejnych w zestawieniu Łodygowic oraz blisko 
10-krotnie niż gminy Ślemień, posiadającej najmniejsze zasoby budżetowe w powiecie 
żywieckim. 

Uznając wysoki poziom dochodów własnych za argument umacniający samodziel-
ność finansową gmin, sprzyjający również ich polityce inwestycyjnej w zakresie inwe-
stycji związanych z bezpieczeństwem ekologicznym, należy zauważyć, że tylko w gmi-
nach Czernichów i Żywiec w 2015 r. ich poziom był wyższy niż ½ dochodów budżeto-
wych. Siedem jednostek pozyskiwało ze źródeł własnych więcej niż 40% swych fundu-
szy, w sześciu kolejnych było to natomiast więcej niż 30%. Tylko w gminie Koszarawa do-
chody własne stanowiły mniej niż ¼ jej budżetu, co bez wątpienia należy wiązać z fak-
tem, że samorząd ten był jednym z najmniejszych w powiecie, zarówno pod względem 
liczby zamieszkującej tam ludności, jak i odnotowanej w 2015 r., aktywności gospodar-
czej przedsiębiorstw.

Wracając do tematu polityki inwestycyjnej w obszarze bezpieczeństwa ekologiczne-
go, warto zwrócić uwagę na obecnie jedną z najczęściej pojawiających się w dyskusjach 
oraz mediach kwestii – ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Wydatki inwesty-
cyjne gmin powiatu żywieckiego w tej kategorii prezentuje Tabela 2.
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Tabela 2. Wydatki inwestycyjne gmin powiatu żywieckiego na ochronę powietrza 
i klimatu w latach 2011–2015 (zł)

Gmina 2011 2012 2013 2014 2015

Powiat żywiecki 1 236 053 112 840 650 586 753 761 769 463

Czernichów - - - 2 460 -

Jeleśnia - - - 27 400 -

Milówka 172 384 - - - -

Ujsoły 387 197 103 615 13 644 15 723 10 229

Węgierska Górka 676 472 9 225 636 942 708 178 759 234

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Tabela 2 pokazuje, że w latach 2011–2015 tylko 5 gmin powiatu realizowało działania 
związane z ochroną powietrza i klimatu. Regularnie czyniły to tylko gminy Ujsoły oraz 
Węgierska Górka. Pierwsza z nich w ciągu 5 lat wydała z tego tytułu kwotę 530 408 zł, co 
stanowiło ponad 15,05% wydatków tego typu w skali całego powiatu. Nakłady Węgier-
skiej Górki na tego typu działania w ciągu 5 lat okazały się jeszcze wyższe, sięgając w su-
mie kwoty 2 790 051 zł, co w tym wypadku stanowiło 79,2% wydatków tego typu zreali-
zowanych przez gminy powiatu żywieckiego. Także władze Milówki w 2011 r., a w 2014 r. 
również Jeleśni oraz Czernichowa, zrealizowały inwestycje w obszarze ochrony powie-
trza i klimatu, choć skala ich finansowego zaangażowania była wówczas o wiele mniej-
sza niż wymienionych wcześniej gmin Ujsoły i Węgierska Górka. Wszystko pokazuje jed-
nak istniejące oraz rosnące zainteresowanie samorządów powiatu problemem ochro-
ny powietrza i klimatu. Wciąż jednak 10 gmin tego subregionu nie zrealizowało do koń-
ca 2015 r. żadnych nakładów w tym zakresie. Dziwi zwłaszcza fakt, że gmina Żywiec, sta-
nowiąca niewątpliwie największe skupisko mieszkańców na terenie powiatu, w swej po-
lityce inwestycyjnej nie podjęła tego typu działań. Niewielkiego zaangażowania więk-
szości gmin w działania z zakresu ochrony powietrza i klimatu nie należy jednak tłuma-
czyć brakiem odpowiednich środków finansowych, a raczej wciąż niezbyt wysokim po-
ziomem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na obszarze powiatu oraz jego sto-
sunkowo wysokim współczynnikiem neutralizacji przez istniejące lub powstałe w latach 
2011–2015 urządzenia służące neutralizacji. Szczegóły prezentuje Tabela 3.
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Tabela 3. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powiecie żywieckim oraz sto-
pień ich neutralizacji w latach 2011–2015 (ton/rocznie)

Rodzaj emisji 2011 2012 2013 2014 2015

Emisje pyłowe 19 19 21 13 10

% neutralizacji 92,2 94,4 94,0 96,6 95,8

Emisje gazowe 34 484 34 672 72 245 68 209 68 897

% neutralizacji 0,0 0,0 97,2 97,8 97,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych lokalnych GUS.

Powyższe dane wskazują na spadek emisji pyłowych po 2013 r. na terenie powia-
tu, jak i stosunkowo wysoki poziom ich neutralizacji, który także od 2013 r. uległ dalszej 
poprawie. Jeszcze lepsze wyniki odnotowano w dziedzinie emisji zanieczyszczeń gazo-
wych. Wzrosły one co prawda od 2013 r. ponad dwukrotnie, ale dzięki odpowiednim in-
stalacjom przemysłowym od tej pory były niemal całkowicie neutralizowane. Powyższe 
wyniki z pewnością nie były jedynie zasługą działań gmin w zakresie ochrony powietrza 
i klimatu, ale także efektem inwestycji przedsiębiorstw w zakresie ograniczania emisji 
gazów przemysłowych, takich jak tlenki węgla i azotu czy dwutlenek siarki.

Kolejny aspekt polityki inwestycyjnej gmin powiatu żywieckiego oraz jej wpływu 
na poziom bezpieczeństwa ekologicznego dotyczy działań z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej. Poziom zrealizowanych w tym obszarze wydatków inwestycyjnych pre-
zentuje Tabela 4.

Tabela 4. Wydatki inwestycyjne gmin powiatu żywieckiego na gospodarkę ściekową 
i ochronę wód w latach 2011–2015 (zł)

Gmina 2011 2012 2013 2014 2015

Powiat żywiecki 22 493 485 16 656 866 17 710 529 21 537 705 25 012 695

Czernichów 3 781 419 193 639 579 918 2 926 971 2 869 825

Gilowice 1 331 207 1 042 263 1 878 526 1 458 187 3 197 124

Jeleśnia 1 289 333 1 921 520 1 862 710 2 019 644 1 809 008

Koszarawa 554 772 1 200 797 885 645 824 937 826 731

Lipowa 601 387 1 390 494 1 576 385 929 749 1 103 667
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Łękawica 18 931 43 454 25 820 419 237 489 165

Łodygowice 4 095 679 3 774 894 3 388 116 5 043 814 4 842 521

Milówka 823 887 810 189 2 007 737 1 603 228 2 042 508

Radziechowy-
Wieprz 3 056 547 940 431 1 536 548 1 539 481 3 050 010

Rajcza 1 948 710 1 744 106 1 800 357 1 467 953 1 343 519

Ślemień 4 124 460 1 786 083 544 400 442 401 313 108

Świnna - - - - -

Ujsoły 467 216 1 431 454 1 262 506 2 040 950 2 102 957

Węgierska Górka 400 237 377 542 361 862 821 152 1 022 553

Żywiec - - - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wskazany w tabeli poziom wydatków gmin na ochronę wód i gospodarkę ściekową 
najtrafniej obrazuje politykę inwestycyjną w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego. 
Dla większości badanych gmin wydatki na tego typu zadania w wielu przypadkach li-
czone były w milionach złotych, zwłaszcza gdy realizowały one większe projekty siecio-
we z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej lub wodociągu. Tylko w Żywcu oraz Świnnej 
w ciągu 5 lat nie zrealizowano wydatków tego typu. Nakłady poniesione przez władze 
gminy Łękawica nie okazały się również zbyt wysokie. Najwyższe w  latach 2011–2015 
były natomiast udziałem Łodygowic, Czernichowa oraz gmin Ślemień i  Radziechowy 
Wieprz. 

Zrealizowane w gminach powiatu wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód 
poprawiły wyraźnie stan infrastruktury technicznej służącej dostępowi do wody pitnej, 
jak i tej związanej z odprowadzaniem nieczystości ciekłych oraz ich oczyszczaniem. Naj-
lepiej pokazują to dane dotyczące dostępu mieszkańców do infrastruktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, które prezentuje Tabela 5.

Tabela 5. Dostęp mieszkańców gmin powiatu żywieckiego do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w 2011 i 2015r.

Gmina
Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna

2011 2015 2011 2015

Powiat żywiecki 50,9 59,9 46,3 75,5
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Czernichów 41,2 45,6 59,9 82,4

Gilowice 51,1 59,7 0,0 95,1

Jeleśnia 37,9 43,9 12,9 68,0

Koszarawa 0,2 0,2 75,2 99,8

Lipowa 47,6 74,6 54,1 86,8

Łękawica 52,7 58,8 55,2 77,0

Łodygowice 67,0 98,9 3,4 99,9

Milówka 17,1 25,3 36,1 57,7

Radziechowy-Wieprz 62,2 63,1 46,4 93,6

Rajcza 7,7 8,8 17,0 58,8

Ślemień 20,8 35,6 12,0 36,1

Świnna 12,5 40,9 56,5 76,5

Ujsoły 37,5 37,5 19,0 63,9

Węgierska Górka 53,0 57,2 73,1 87,2

Żywiec 88,0 88,6 82,2 85,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Informacja o dostępie mieszkańców do infrastruktury sieciowej pokazuje, że proces 
jej rozwoju w gminach powiatu żywieckiego przebiegał sprawnie, jednak do jego cał-
kowitego zakończenia, co najmniej w perspektywie kilku najbliższych lat, konieczny bę-
dzie jeszcze wysiłek finansowy.

Bez wątpienia sukcesem inwestycji z lat 2011–2015 był niemal skokowy wzrost dostę-
pu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Jeszcze w 2011 r. ponad 75% mieszkańców mia-
ło możliwość przekazywania nieczystości ciekłych do sieci zbiorczej jedynie na terenie 
gmin Koszarawa i Żywiec. Ponad 50% dostęp do sieci tego typu zapewniony był wów-
czas jeszcze w gminach Czernichów, Lipowa, Łękawica, Świnna oraz Węgierska Górka. 
Całkowity brak infrastruktury kanalizacji sanitarnej posiadały natomiast Gilowice. Mini-
malnie skanalizowaną gminą były też wówczas liczące blisko 14 tys. mieszkańców Ło-
dygowice. Wystarczyło 5 lat intensywnych inwestycji w  tym sektorze, aby do końca 
2015 r. gminy Gilowice, Koszarawa, Łodygowice i Radziechowy-Wieprz stworzyły niemal 
kompletną infrastrukturę sieci kanalizacyjnej zapewniającą ponad 90% ich mieszkań-
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ców możliwości przekazywania nieczystości ciekłych do sieci zbiorczej. Dla gmin Czer-
nichów, Lipowa, Węgierska Górka i Żywiec poziom ten był zaś wyższy niż 80%. Więk-
sze inwestycje w infrastrukturze sieci kanalizacyjnej czekają w najbliższych latach gmi-
ny Ślemień, Milówka, Rajcza Ujsoły oraz Jeleśnia, jeśli pragną co najmniej wyrównać do 
średniego dla całego powiatu wskaźnika dostępu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

Nie budzi wątpliwości, że tak szybki postęp w  rozbudowie sieci kanalizacyjnych 
gmin powiatu żywieckiego nie był wynikiem jedynie ich własnych nakładów inwesty-
cyjnych, ale także efektem dużego zastrzyku środków z funduszy europejskich. Co cie-
kawe, nie trafiały one w zbyt dużym stopniu na rozwój sieci wodociągowej gmin powia-
tu żywieckiego, której dalsze zagęszczenie pozwalające na szerszy dostęp do niej miesz-
kańców wydaje się priorytetem. Bezpieczeństwo dostępu do wody pitnej odpowiedniej 
jakości jest bowiem wbrew pozorom równie ważne jak gospodarka ściekowa, zwłasz-
cza biorąc pod uwagę ograniczone zasoby wodne na terenie naszego kraju, jak i mogą-
ce pojawiać się zanieczyszczenia wód gruntowych w okresach długotrwałych opadów, 
lub też ich spadki w czasie suszy.

Tymczasem nadal dla wielu mieszkańców gmin powiatu żywieckiego możliwość ko-
rzystania z wodociągów jest ograniczona. Jeszcze w 2011 r. ponad 75% mieszkańców 
miało możliwość poboru wody pitnej z  sieci wodociągowej jedynie na terenie gminy 
Żywiec. Ponad 50% dostęp do sieci tego typu zapewniony był wówczas jeszcze w gmi-
nach Gilowice, Łękawice, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz i  Węgierska Górka. Mini-
malne odcinki wodociągów posiadały gminy Koszarawa i Rajcza. Do końca 2015 r. wie-
le jednostek dokonało co prawda inwestycji w sieć wodociągową, lecz efekty w posta-
ci zwiększenia jej dostępu dla mieszkańców okazały się nieporównywalnie mniejsze niż 
w wypadku sieci kanalizacyjnej. Jedynie gminie Łodygowice udało się niemal całkowicie 
stworzyć sieć dostępu do wody pitnej dla mieszkańców. Istotny postęp inwestycyjny do-
konały tu również władze Lipowej, Świnnej, Gilowic i Jeleśni. Bardzo słabo wypadły po-
nownie gminy Rajcza i Koszarawa, gdzie w ciągu 5 lat inwestycje tego typu zostały zmar-
ginalizowanie. Pokazuje to pewien paradoks w działalności inwestycyjnej samorządów 
całego powiatu – bezpieczny dostęp do zasobów wody pitnej dla mieszkańców okazu-
je się dla lokalnych liderów mniej istotnym elementem polityki inwestycyjnej w zakresie 
kształtowania bezpieczeństwa ekologicznego niż gospodarka ściekowa. 

Zakończenie

Przeprowadzone w artykule analizy znaczenia i efektów realizacji polityki inwestycyjnej 
w  zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w  gminach powiatu żywieckiego pozwala-
ją na wyciągnięcie kilku wniosków końcowych. Bez wątpienia inwestycje w bezpieczeń-
stwo ekologiczne wciąż napotykają w obecnych warunkach finansowania tych samorzą-
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dów na poważne ograniczenia. Ze względu na mnogość spoczywających na władzach 
lokalnych zadań z  zakresu utrzymania i  rozbudowy infrastruktury oświaty, transpor-
tu lokalnego, sportu czy kultury, przy utrzymującej się wysokiej presji społeczności lo-
kalnej na widoczne efekty rozwoju w postaci obiektów sportowych, szkół, bibliotek czy 
lepszych dróg brak sprzyjających warunków do wdrażania projektów zapewniających 
wzrost bezpieczeństwa ekologicznego, które są wciąż ogromnym kosztowym obciąże-
niem dla gmin.

Z  podobnymi problemami borykały się też gminy powiatu żywieckiego w  latach 
2011–2015. Także tutaj ze względu na ograniczone dochody własne wiele jednostek zde-
cydowanie mniej chętnie podejmowało działania w zakresie ochrony powietrza i klima-
tu. Wolniej nadrabiały też one zaległości w infrastrukturze ochrony środowiska, zwłasz-
cza tej związanej z dostępem do wody pitnej dla mieszkańców. Dominującym obsza-
rem polityki inwestycyjnej gmin w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego stała się na-
tomiast gospodarka ściekowa. Poczynione nakłady poprawiły wyraźnie dostęp do sieci 
kanalizacyjnej, nawet w jednostkach o ograniczonych własnych możliwościach finanso-
wych. Nie bez znaczenia była tu z pewnością możliwość współfinansowania tego typu 
projektów w ramach funduszy europejskich.

Problemy polityki inwestycyjnej w  zakresie bezpieczeństwa ekologicznego gmin 
powiatu żywieckiego nie zostały do końca zlikwidowane. Wciąż władze wielu jedno-
stek mają sporo do zrobienia, zwłaszcza w zakresie bezpiecznego dostępu mieszkań-
ców do wody pitnej. Koszty budowy infrastruktury tego typu z pewnością okażą się wy-
sokie, dlatego nie będzie możliwe zrealizowanie inwestycji w krótkim okresie, czy też 
bez wsparcia pochodzącego z krajowych bądź zagranicznych źródeł finansowania. Do-
kończenia wymagają też rozpoczęte już rozbudowy sieci kanalizacyjnych w celu zapew-
nienia dostępu do nich wszystkim mieszkańcom. Przed gminami powiatu stoją wresz-
cie wyzwania w zakresie promowania ekologicznych źródeł energii i dalszego ograni-
czenia emisji pyłowych zanieczyszczeń do atmosfery. Na nie również powinny zwracać 
uwagę gminy powiatu żywieckiego przy kształtowaniu założeń swej polityki inwesty-
cyjnej w kolejnych latach. 
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Financing of Crisis Management System in Poland

Abstract: The paper characterizes financial issues of crisis management in Poland after 

2007. In the first part of the paper the author studies the literature in order to present the 

concept of crisis management in Poland. In the main part of the paper he examines the 

structure of funds available for this sphere of public activity. Moreover, he analyzes budget 

statistics and budget implementation reports in order to indicate the significance of crisis 

management for the states institutions.

Key words: crisis management, finance, budget, local government, Poland

Wstęp

Badacze z zakresu nauk społecznych są zgodni, że bezpieczeństwo stanowi pierwotną, 
egzystencjalną potrzebę jednostek, grup społecznych i państw [Stańczyk 1996, s. 18]. Za-
pewnienie ochrony społeczeństwa przed realnymi i potencjalnymi zagrożeniami (zarów-
no militarnymi, jak i niemilitarnymi) stanowi podstawowy cel działalności instytucji pań-
stwowych. Cel ten jest osiągany m.in. poprzez zarządzanie kryzysowe.

Kluczowe pojęcie z  punktu widzenia problemu badawczego podjętego w  niniej-
szym artykule – zarządzanie kryzysowe – zostało określone w uchwalonej 26 kwietnia 
2007 roku  Ustawie o  zarządzaniu kryzysowym1. W  świetle tego aktu prawnego zarzą-
1 Był to pierwszy akt prawny systemowo regulujący problematykę zarządzania kryzysowego w Polsce (w szcze-
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dzanie kryzysowe obejmuje działalność organów administracji publicznej na szczeblu 
ogólnokrajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym2, która polega na zapo-
bieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli 
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kry-
zysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i  infrastruktury krytycz-
nej [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 2007, art. 2]. Z kolei pojęcie sytuacji kryzysowej 
początkowo odnosiło się do sytuacji będącej następstwem zagrożenia i  prowadzącej 
w  konsekwencji „do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy 
równoczesnym poważnym zakłóceniu w  funkcjonowaniu instytucji publicznych, jed-
nak w  takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia 
bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych” 
[Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 2007, art. 3, pkt. 1]. Z uwagi na fakt, że takie rozumie-
nie sytuacji kryzysowej zostało uchylone przez Trybunał Konstytucyjny – który uznał, 
że sposób sformułowania tego terminu jest w takim stopniu nieprecyzyjny, iż w prak-
tyce może dojść do użycia sił i środków ingerujących w prawa i wolności obywatelskie, 
w  celu likwidacji zaistniałych zagrożeń normalnego funkcjonowania obywateli w  sy-
tuacji nieadekwatnej do skali zagrożenia [Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 
kwietnia 2009 roku] – w znowelizowanej w 2009 roku Ustawie o zarządzaniu kryzysowym 
zawarto nową definicję tego pojęcia. Zaistnienie sytuacji kryzysowej w tym akcie praw-
nym uzależnione zostało wyłącznie od wystąpienia zagrożenia, które wpływa negaty-
wnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu powodującym ogranic-
zenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej (gdy zasoby i procedury 
działania tych podmiotów okazują się niewystarczające) [Ustawa o zmianie ustawy o za-
rządzaniu kryzysowym 2009, art. 1, pkt 2a].

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań kształto-
wania finansowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, a także analiza wyso-
kości wydatków zaplanowanych w budżetach państwa na wykonanie zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego oraz kosztów poniesionych na realizację tych działań. W pra-

gólności zakres zarządzania kryzysowego, organy właściwe do podejmowania aktywności w tej sferze, ich za-
dania, zasady działania oraz finansowanie działalności prowadzonej przez nie w tej dziedzinie).
2  W skład tych organów na szczeblu centralnym wchodzą: Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Rządo-
we Centrum Bezpieczeństwa, zespoły i centra zarządzania kryzysowego działające przy poszczególnych mi-
nisterstwach i centralnych organach administracji rządowej. Z kolei na niższych szczeblach podziału admini-
stracyjnego kraju do organów tych zaliczyć należy: wojewodów, komórki organizacyjne właściwe w sprawach 
zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich, wojewódzkie zespoły oraz centra zarządzania kryzyso-
wego na poziomie województwa, starostów, komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzy-
sowego w starostwach powiatowych oraz powiatowe zespoły i centra zarządzania kryzysowego na szczeblu 
powiatowym, a także wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, komórki organizacyjne właściwe w sprawach 
zarządzania kryzysowego w urzędach gmin (lub miast) oraz gminne (lub miejskie) zespoły i centra zarządza-
nia kryzysowego na poziomie gminnym.
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cy weryfikacji poddana zostanie hipoteza zakładająca, że zarówno wydatki zaplanowa-
ne w budżetach państwa na wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 
jak i środki poniesione na realizację tego celu w III RP w kolejnych latach systematycznie 
się zwiększały. Zakres temporalny badań zostanie ograniczony do lat 2008–2015. Przyję-
cie roku 2008 jako otwierającego cezurę czasową badań wynika z faktu, że po raz pierw-
szy w budżecie państwa na ten właśnie rok zaplanowane zostały wydatki na realizację 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Datą zamykającą okres badań jest rok 2015 
– wynika to z faktu, że o ile dostępne są dane dotyczące wydatków na zarządzanie kryzy-
sowe zaplanowanych w budżetach na rok 2016 i 2017, o tyle w momencie ukończenia pi-
sania niniejszego artykułu nie zostały jeszcze podsumowane dane dotyczące wysokości 
środków poniesionych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2016 
roku [odpowiedź Justyny Adamczyk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu Pań-
stwa – na wniosek z dnia 5 kwietnia 2017 roku o udostępnienie informacji o wykonaniu 
budżetu państwa za 2016 r.].

Realizacja wyżej wymienionego celu badawczego wymaga zastosowania kilku 
metod badawczych. Do przedstawienia uregulowań prawnych dotyczących finanso-
wania zarządzania kryzysowego wykorzystana została metoda instytucjonalno-praw-
na. Ponadto do przeprowadzenia analizy poziomu wydatków poniesionych z budżetu 
państwa na realizację zadań z  zakresu zarządzania kryzysowego w  latach 2008–2015 
wykorzystano metody: deskryptywną, statystyczną oraz komparatystyczną. 

Problem działalności administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego 
był wielokrotnie podejmowany w polskiej literaturze przedmiotu. Tematowi temu po-
święcono wiele monografii [m.in. Nowak 2007; Ziarko, Walas-Trębacz 2010; Lidwa, Krz-
eszowski, Więcek 2010; Skomra 2010] i  prac zbiorowych [np. Jabłonowski 2007]. Od-
miennie przedstawia się stan badań nad finansowaniem zadań z  zakresu zarządzania 
kryzysowego. Problematyka ta w  literaturze przedmiotu jest niemal nieobecna. Poza 
kilkoma fragmentami książek i  artykułami naukowymi podejmującymi to zagadnie-
nie wyłącznie od strony teoretycznej [Nizioł 2011] lub w  odniesieniu do samorządów 
[Gliński 2014] żaden z  badaczy nie podjął się przeprowadzenia analizy finansowania 
działalności administracji publicznej na szczeblu ogólnokrajowym w  oparciu o  dane 
z ustaw budżetowych oraz opracowanych przez Radę Ministrów sprawozdań rocznych 
z wykonania budżetu państwa. Celem niniejszej pracy jest zatem wypełnienie tej luki 
w literaturze przedmiotu.
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Prawne aspekty finansowania systemu zarządzania 
kryzysowego w Polsce

Potrzeba uchwalenia regulacji dotyczącej systemu zarządzania kryzysowego – 
uwzględniającej kwestię zapewnienia środków finansowych niezbędnych do zorga-
nizowania i  funkcjonowania systemu reagowania w  sytuacjach kryzysowych – była 
zgłaszana przez Najwyższą Izbę Kontroli już w 2003 roku w informacji o wynikach kon-
troli przeprowadzonej w resorcie spraw wewnętrznych i administracji3 [Najwyższa Izba 
Kontroli 2003, s. 12]. Jednak z uwagi na spory polityczne pierwszy akt prawny regulujący 
zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – Ustawa o zarządzaniu 
kryzysowym – został uchwalony dopiero w 2007 roku. 

W  uzasadnieniu do wyżej wymienionej ustawy przyjęto, że źródłem finansowania 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego będzie w szczególności budżet państwa oraz 
budżety jednostek samorządu terytorialnego (w granicach środków przeznaczonych na 
bezpieczeństwo obywateli) [Pawełczyk, Sokal 2014, s. 213 i n.]. Dochody uzyskiwane na 
zarządzanie kryzysowe dla jednostek samorządu terytorialnego miały być dochodami 
na realizację zadań własnych, ujmowanych według klasyfikacji budżetowej w Dziale – 
750 Administracja publiczna [Rada Ministrów 2006, s. 12].

W projekcie ustawy założono, że zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na szc-
zeblu krajowym finansowane będą w ramach budżetu państwa (w częściach, którymi 
dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie 
kierujący działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej), 
natomiast realizacja zadań na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim pokry-
wana będzie ze środków przewidzianych na ten cel w  budżetach tych jednostek 
samorządu terytorialnego [Rządowy projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym 2006, 
art. 26, ust. 1 i 2]. 

Na finansowanie zadań zleconych z  zakresu administracji rządowej dotyczących 
zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego miały otrzymywać dot-
acje celowe z bud żetu państwa w wysokości umożliwiającej realizację tych zadań [Usta-
wa o dochodach jednostek samo rządu terytorialnego 2003, art. 49, ust. 1]. Ponadto pro-
jektodawca uwzględnił w  wyżej wymienionym projekcie ustawy postulaty środowisk 
związanych z  samorządem terytorialnym, przyjmując zasadę, że w  budżetach poszc-
zególnych jednostek samorządu terytorialnego miały zostać utworzone rezerwy celowe 
przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ich wysokość ust-
3 Z przeprowadzonej kontroli wynikało, że w Departamencie Finansów MSWiA – z uwagi na brak w obowiązu-
jących przepisach regulacji dotyczących konieczności klasyfikacji wydatków związanych z zarządzaniem kry-
zysowym – nie wydzielano w planach finansowych wydatków na ten cel (wydatki w tym zakresie były utoż-
samiane z wydatkami na obronę cywilną). Skutkiem takiej sytuacji prawnej był fakt, że w wielu jednostkach 
samorządu terytorialnego nie istniały struktury odpowiedzialne za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Grzegorz Wilk-Jakubowski



        237

alono na poziomie do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
oraz wydatki na obsługę długu) [Ustawa o finansach publicznych 2005, art. 173, ust. 3]4. 
Przedstawiony powyżej system finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowe-
go – uchwalony w formie ustawy 26 kwietnia 2007 roku – miał stanowić gwarancję ich 
skutecznej realizacji. 

Zaznaczyć przy tym należy, że wejście w  życie Ustawy o  zarządzaniu kryzysowym 
wpływało na poziom wydatków budżetu państwa w  jeszcze jednym aspekcie, jakim 
była konieczność sfinansowania powstania nowej jednostki – Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa. Projektodawca oszacował koszty stworzenia oraz działalności tej jed-
nostki na ok. 4 mln 100 tys. zł rocznie. Ponad połowa tej kwoty miała zostać przeznaczo-
na na wynagrodzenia i pochodne od nich (2 mln 580 tys. zł)5. Pozostałą część kwoty pla-
nowano przeznaczyć w szczególności na zakup: samochodów (180 tys. zł), wyposażenia 
(sprzęt biurowy i komputerowy miał kosztować 520 tys. zł), materiałów (nabycie m.in. 
sprzętu i  oprogramowania informatycznego, materiałów administracyjno-biurowych 
miało pochłonąć 240 tys. zł), usług (m.in. remontowych, energetycznych, telekomunika-
cyjnych, cieplnych i szkoleniowych na kwotę 400 tys. zł)6. Nie planowano wydatkowania 
środków finansowych na zakup lokalu na siedzibę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
– miała się ona bowiem mieścić w budynku pozostającym w dyspozycji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji [Rada Ministrów 2006, ss. 11–12]. 

Stosunkowo późne uchwalenie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym przez Sejm V ka-
dencji spowodowało, że rząd Jarosława Kaczyńskiego nie zdążył wydać do niej aktów 
wykonawczych. Mimo że pierwszy Pełnomocnik Rządu ds. Organizacji Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa miał zostać powołany w okresie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyżej 
wymienionej ustawy Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie o jego desygnacji niemal 
miesiąc po tym terminie [Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania 
Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 2007, § 
1]. Powołany na to stanowisko Paweł Soloch, ówczesny podsekretarz stanu w  Minis-
terstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji, nie przyczynił się do przygotowania 
aktu wykonawczego do Ustawy o zarządzaniu kryzysowym umożliwiającego powstanie 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (rezultatem tej sytuacji był fakt, że środki finan-
sowe przeznaczone na stworzenie oraz funkcjonowanie tego podmiotu nie zostały 
spożytkowane w planowanym terminie). 

4 Suma rezerw celowych nie mogła przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 
5 Zakładano, że w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zatrudnionych zostanie 40 osób. Ich średnie wyna-
grodzenie miało wynosić 4,5 tys. zł.
6 Ponadto przewidywano utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (koszt szacowany na 30 
tys. zł). Podróże służbowe miały pochłonąć 150 tys. zł [Rada Ministrów 2006, ss. 11–12].
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Dopiero kolejny Pełnomocnik Rządu do spraw Organizacji Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, Antoni Podolski, powołany w dniu 28 lutego 2008 roku doprowadził 
do przygotowania projektu rozporządzenia określającego organizację i  tryb działania 
tego podmiotu, które zostało wydane przez Prezesa Rady Ministrów 10 lipca 2008 
roku [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w  sprawie organizacji i  trybu działania 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 2008]7. Częściowe wprowadzenie w życie Ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym zbiegało się z podjęciem przez rząd działań na rzecz szyb-
kiego przygotowania jej nowelizacji (została ona uchwalona 17 lipca 2009 roku) [Ustawa 
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 2009].

Jak wspominano wyżej, w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku jednost-
ki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do utworzenia rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z  zakresu zarządzania kryzysowego w  wysokości do 1% 
bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomniejszonych 
o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę 
długu) [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 2007, art. 26]. Zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw wydatki inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wchodziły w skład wy-
datków majątkowych [Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw 2006, art. 1, pkt 51]. Z kolei w myśl zapisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych do wydatków bieżących zaliczyć należało m.in. wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu jednostki samorządu tery-
torialnego [Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 2005, art. 184, ust. 
1, pkt 2, lit. a]. Zgodnie z tymi rozwiązaniami prawnymi kwota rezerwy celowej stanowiła 
różnicę wydatków bieżących i  wydatków majątkowych (wydatki inwestycyjne) [Usta-
wa o zarządzaniu kryzysowym 2007, art. 26, ust. 4]. Jednostki samorządu terytorialnego, 
w  których zaplanowano w  budżecie na określony rok wysokie wydatki inwestycyjne, 
nie miały zatem realnej możliwości utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (wynikało to z ujemnego bilansu różnicy 
w wydatkach bieżących w stosunku do wydatków inwestycyjnych określonych w anal-
izowanym przepisie prawnym). Z uwagi na fakt, iż poziom wydatków przeznaczanych na 
7  Zaznaczyć przy tym należy, że w opinii Pełnomocnika do spraw organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa, Antoniego Podolskiego, szacunkowe koszty przedstawione w Uzasadnieniu rządowego projektu ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym z 2006 roku, zaplanowane w budżecie na 2008 rok, były wyliczone błędnie i niere-
alistycznie. Dotyczyło to w szczególności zbyt małej liczby etatów i za niskiej wysokości średniego wynagro-
dzenia w wyżej wymienionym uzasadnieniu. W opinii Witolda Dróżdża, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jako państwowa jednostka budże-
towa, musiało posiadać własne struktury logistyczne, kadrowe i finansowe oraz ochrony informacji niejaw-
nych, które pochłoną ponad połowę z planowanych czterdziestu etatów [Odpowiedź Witolda Drożdża, podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, 
na interpelację nr 3701 w sprawie powołania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 2008].
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inwestycje jest jednym z najistotniejszych wskaźników określających rozwój jednostek 
samorządu terytorialnego, problem ujemnego bilansu rezerwy celowej na realizację 
zadań z  zakresu zarządzania kryzysowego dotyczył najbardziej dynamicznych gmin. 
W  Ustawie o  zmianie ustawy o  zarządzaniu kryzysowym zmodyfikowano zatem treść 
tego przepisu poprzez wykreślenie słowa „bieżących”. Ponadto zmieniono również 
procentową wielkość rezerwy budżetowej. W myśl dotychczasowych zapisów wielkość 
tej kwoty wynosiła do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego (co oznaczało, że może to być wartość zerowa), zmiana określenia na „nie mniejszej 
niż 0,5%” przyjęta w Ustawie o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym sprecyzowała 
jedynie dolną wysokość rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kry-
zysowego, pozostawiając do decyzji poszczególnych jednostek samorządu terytorial-
nego jej ewentualne zwiększenie [Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
2009, art. 1, pkt 24].

Podkreślić należy, iż projektodawca zakładał, że Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa (realizacja 
nowych zadań przez administrację publiczną nie przyczyniała się do utworzenia nowych 
etatów w urzędach administracji rządowej i samorządowej). Ustawa wpływała natomiast 
na celową rezerwę budżetową jednostek samorządu terytorialnego przeznaczoną na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z wyliczeń przedstawi-
onych w  Uzasadnieniu do wyżej wymienionego projektu wynikało, że projektowany 
przepis powinien spowodować wzrost kwoty tworzonej rezerwy celowej w budżetach 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w warunkach 2007 roku do minimum 
ok. 280 mln zł [Rada Ministrów 2009b, s. 12].

Finansowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce 

Określenie wielkości wydatków przewidywanych w budżecie państwa na wykonywanie 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stało się możliwe dzięki uchwaleniu dwóch ak-
tów prawnych: Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku oraz Ustawy o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 2006 roku8 [Ustawa o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 2006, art. 1, pkt 38]. 

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z  zakresu zarządzania kryzysowego 
w  budżetach zadaniowych w  latach 2008–2016 były najczęściej ujmowane w  ramach 
8 Jednym z celów tej nowelizacji było wprowadzenie obowiązku przygotowywania zadaniowej struktury bu-
dżetu, która miała stanowić narzędzie wspomagające proces dobrego zarządzania środkami publicznymi, słu-
żący zwiększeniu przejrzystości ich wydatkowania. W ramach budżetu zadaniowego ustawodawca został zo-
bligowany do przygotowania zestawienia zadań w ramach planowanych kwot wydatków wraz z opisem ce-
lów przedmiotowych zadań. We wszystkich budżetach zadaniowych uwzględniano środki finansowe na reali-
zację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
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funkcji: bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. Obejmowały one m.in. re-
alizację takich zadań, jak: (1)  zapewnienie bezpieczeństwa państwa w  sytuacjach 
kryzysowych i  klęsk żywiołowych (poprzez utworzenie Centrum Zarządzania Kry-
zysowego Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji oraz centrów powiadami-
ania ratunkowego) – celem tego zadania była poprawa koordynacji działania służb, 
zapewnienie szybkiego dostępu do danych o  zasobach sił i  środków możliwych do 
użycia w  sytuacjach kryzysowych, a  także przeprowadzenie audytu istniejących baz 
danych i  oprogramowania w  celu określenia możliwości integracji systemu oraz pod-
niesienie świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat 
postępowania w  obliczu zagrożeń (realizacja ostatniego z  wymienionych celów obej-
mowała m.in. organizację: (a) krajowych ćwiczeń z  zakresu zarządzania kryzysowego, 
(b) szkoleń i kursów dla administracji rządowej i  samorządowej z zakresu zarządzania 
kryzysowego, (c) odpraw szkoleniowych dla przedstawicieli szkół Państwowej Straży 
Pożarnej, wydziałów zarządzania kryzysowego, komend wojewódzkich Państwowej 
Straży Pożarnej i dyrektorów ośrodków szkolenia obrony cywilnej oraz (d) szkoleń dla 
pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie im 
możliwości udziału w  sympozjach, konferencjach i  warsztatach z  zakresu zarządzania 
kryzysowego); (2) ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego – w ramach 
tego zadania wydzielono podzadanie planowania zarządzania kryzysowego oraz ochro-
ny infrastruktury krytycznej, które miało na celu zapewnienie warunków do sprawnego 
i skutecznego działania podmiotów zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury 
krytycznej poprzez opracowanie Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego oraz Kra-
jowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej; (3) obrona cywilna i zarządzanie kry-
zysowe – zadanie, w ramach którego wyszczególniono m.in. takie podzadania, jak: (a) 
koordynacja nad powstaniem planów reagowania kryzysowego oraz usprawnienie 
bezpiecznego przepływu informacji między podmiotami, (b) zapewnienie administracji 
rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń, (c) 
współpraca ze strukturami Unii Europejskiej i NATO (celem podzadania miało być prze-
niesienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego na grunt krajowy), 
(d) planowanie reagowania i  zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur re-
agowania kryzysowego, (e) przeciwdziałanie i  usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
(celem tego podzadania była budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury 
technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz infrastruktu-
ry technicznej służącej zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych), 
(f) koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i    przeciwdziałanie 
zagrożeniom terrorystycznym oraz (g) system powiadomienia ratunkowego (numer 
alarmowy 112). 
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W  budżetach zadaniowych wydatki na zarządzanie kryzysowe były również pla-
nowane w ramach innych funkcji – np. w ramach polityki gospodarczej kraju – dodat-
kowe środki na realizację podzadania wspieranie bezpieczeństwa energetycznego, 
którego celem było zapewnienie rezerw w  warunkach kryzysu, mogli zadysponować 
wojewodowie; celem innego z podzadań wchodzących w skład tej funkcji było zapew-
nianie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu; z ko-
lei w ramach zadania informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyj-
nego wyszczególniono podzadanie utrzymania systemów informatycznych, którego 
celem była m.in. poprawa jakości funkcjonowania komunikacji i  łączności w  systemie 
zarządzania kryzysowego. 

W  ustawach budżetowych na lata 2008–2015 wydatki na zarządzanie kryzysowe 
były przewidywane w kilku częściach budżetu: sprawy wewnętrzne (mieściły się w prze-
dziale od 400 tys. zł w roku 2008 do 7 306 tys. zł w 2014 roku), oświata i wychowanie (od 
3 tys. zł w budżetach na 2012 i 2013 rok do 200 tys. zł w roku 2008), środowisko (środki 
planowane na zarządzanie kryzysowe w ramach tej części budżetowej z roku na rok były 
coraz mniejsze – mieściły się w przedziale od 37 tys. zł w roku 2008 do 0 zł w budżetach 
na lata 2010–2015) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (oscylowały w prze-
dziale od 0 zł w budżetach na lata 2009–2010 oraz 2012–2015 do 30 tys. zł w budżecie 
na rok 2011). Ponadto środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pla-
nowano w budżetach województw (mieściły się one w przedziale od 1 818 tys. zł w roku 
2010 do 5 195 tys. zł w 2009 roku).

Ze sprawozdań z wykonania budżetów państwa w latach 2008–2015 wynika, że wy-
datki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zostały poniesione w ra-
mach trzech części budżetowych: (1) sprawy wewnętrzne (mieściły się w przedziale od 
2 977 tys. zł w roku 2008 do 8 475 tys. zł w 2014 roku), (2) oświata i wychowanie (od 3 
tys. zł w latach 2011–2013 do 50 tys. zł w 2009 roku) oraz kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (wydatki w ramach tej części budżetowej poniesiono jedynie w 2011 roku – 
wyniosły one 12 tys. zł). Ponadto środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego w latach 2008–2015 były również ponoszone w ramach budżetów województw 
(mieściły się one w przedziale od 2 158  tys. zł w roku 2010 do 5 350 tys. zł w 2015 roku).

Na podstawie zgromadzonych danych można zweryfikować założoną we wstępie 
niniejszej pracy hipotezę badawczą. Z  przeprowadzonych analiz wynika, że zarówno 
wartość wydatków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe, jak i środków wydanych 
na realizację zadań z tego zakresu w latach 2008–2009 oraz 2010–2015 wzrastała (por. 
Wykres 1). Wyjątek w tym względzie stanowił rok 2010, kiedy to zarówno wydatki zapla-
nowane, jak i poniesione na realizację tego zadania były mniejsze w stosunku do roku 
poprzedniego. 
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Wykres 1. Wysokość wydatków zaplanowanych i  poniesionych na realizację zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego w latach 2008–2015 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z  ustaw budżetowych na lata 2008–2015 oraz ze 

sprawozdań rocznych z  wykonania budżetu państwa opracowanych przez Radę Ministrów w  latach 

2008–2015.

Przy wykorzystaniu metody komparatystycznej określono różnicę w  wysokości 
wydatków poniesionych na realizację zadań z  zakresu zarządzania kryzysowego 
w  latach 2008–2015 w stosunku do wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawach 
budżetowych (zob. Wykres 2). 
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Wykres 2. Różnica w wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań z za-
kresu zarządzania kryzysowego w stosunku do wydatków zaplanowanych w usta-
wach budżetowych (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z  ustaw budżetowych na lata 2008–2015 oraz ze 

sprawozdań rocznych z  wykonania budżetu państwa opracowanych przez Radę Ministrów w  latach 

2008–2015.

Ze zgromadzonych danych wynika, że w latach 2008–2009 oraz 2010–2015 wydat-
ki poniesione na zarządzanie kryzysowe były wyższe od zaplanowanych w  ustawach 
budżetowych. Wyjątek w  tym względzie stanowił jedynie rok 2009, kiedy to kwota 
środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego była 
o 2 236 tys. zł niższa od zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Wnioski

Z  przeprowadzonych analiz wynika, że instytucje państwa przypisują coraz większe 
znaczenie procesowi zarządzania kryzysowego. Przejawia się to zarówno w zwiększaniu 
kwot środków przeznaczonych w budżetach na ten cel, jak i wysokości środków, które 
zostały wydane na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Polsce. Takie 
podejście jest zgodne z dającą się aktualnie zaobserwować tendencją wzrostu znacze-
nia problematyki zarządzania kryzysowego wiążącą się z rozszerzeniem katalogu zagro-
żeń niemilitarnych (m.in. o takie nowe zagrożenia jak zamachy terrorystyczne). Ilościowy 
i jakościowy wzrost zagrożeń wymusza na instytucjach państwowych stopniowe zwięk-
szanie skali wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto 
przyczynia się do wypracowywania regulacji obejmujących tworzenie kompleksowych  
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i  zintegrowanych systemów zarządzania kryzysowego umożliwiających zwiększenie 
efektywności podejmowanych działań.
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Funkcje i zadania mediów w zarządzaniu kryzysowym

Functions and Duties of Media in the Crisis Management

Abstract: The concept of media is nowadays common and well-known. The development of 

technology, which has been observed for decades, led to facilitate human communication. 

Communication has also an important place in society, says about him currently as a pro-

cess of communication between units or groups of people, whose goal is the exchange of 

thoughts and knowledge as well as sharing of information and ideas. If an instance of a cri-

sis situation appears, then appropriate action by the institutions of the Member States, in 

order to eliminate its consequences, is essential, therefore, and the media in this area are 

not free from activities due to its immense popularity, the diversity and universality of what 

nowadays play in the process of crisis management. 

Key words: crisis, crisis management, media, State security, human communication, deci-

ding public, social media features, collection, prevention, preparation, reacting, the recon-

struction

Wprowadzenie

Przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji są media i ich funkcja w zarządzaniu kry-
zysowym, gdyż odgrywają one istotną rolę informacyjną w przypadku zaistnienia sytu-
acji kryzysowych. Kryzys jest momentem najbardziej zagrażającym człowiekowi, w sytu-
acji, w jakiej się znalazł – to sytuacja najmniej korzystna spośród dotychczas zaistniałych. 
Zasadnym jest nieustanne doskonalenie form współpracy mediów z administracją rzą-
dową, jak i samorządową, która przyczyni się do sprawnego zażegnania kryzysu i jego 
skutków,
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Państwo jako podstawowa jednostka, do której przynależy człowiek, ma obowią-
zek zapewnić mu bezpieczeństwo. XXI wiek rozszerzył znacznie pojęcie bezpieczeń-
stwa państwa z racji wielu nowych zagrożeń, które wcześniej nie występowały bądź ich 
skala nie była tak wielka. Dodatkowo bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne i mię-
dzynarodowe zaczęły wzajemnie na siebie oddziaływać i przenikać się, między innymi 
przez rosnące znaczenie globalizacji. Państwo, chcąc zagwarantować swoim obywate-
lom bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń, powinno przede wszystkim być tak zorganizo-
wane, aby zagwarantować jego odpowiedni poziom [Żukrowska 2001, s. 31]. Należy za-
uważyć, że gwarantowanie bezpieczeństwa przez państwo winno dotykać nie tylko za-
gadnień stricte militarnych i obronnych, ale także miękkich, jak religia, kultura czy rela-
cje międzyludzkie w  społeczeństwie. Spowodowane to jest głównie faktem, że więk-
szość państw na świecie żyje w stanie pokoju i  troska o wojsko, infrastrukturę militar-
ną są istotne, ale nie najważniejsze. Z kolei rosnąca liczba ataków terrorystycznych po-
woduje, że coraz trudniej jest wzbudzić w człowieku poczucie bezpieczeństwa i stabi-
lizacji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że przestępczość przeniosła się do ży-
cia codziennego każdego człowieka, który nie czuje się pewnie nawet w miejscach pu-
blicznych. Bardzo istotna jest obrona obywateli danego państwa przed wszelkimi moż-
liwymi atakami. W związku z tym prowadzone są dwa rodzaje działań: antyterrorystycz-
ne i kontrterrorystyczne [Liedel, Piasecka, Aleksandrowicz 2011, s. 24]. Działania prewen-
cyjne skupiają się wokół gromadzenia i pozyskiwania informacji z  różnorakich źródeł, 
ale głównie od jednostek wywiadowczych. W sytuacji, gdy występowanie zagrożenia, 
niezależnie od źródła ich pochodzenia, nasila się, można uznać, iż państwo znajduje się 
w sytuacji kryzysowej, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Sytuacja kry-
zysowa jest napędzana przez brak kontroli nad zjawiskiem. Brak pełnej informacji oraz 
czasu do zastanowienia się nad możliwymi drogami działań powodują opóźnione reak-
cje. Sytuację kryzysową podsyca także komunikacja przekazywana do otoczenia, czy to 
przez media, czy przez władze, które przez wzgląd na trudne okoliczności przesyłają nie 
zawsze zgodne i prawdziwe informacje, wprowadzając do otoczenia chaos. Dodatkowo, 
konieczność skupienia się na wybranych priorytetach może w rezultacie spowodować 
zaniedbanie i pogorszenie sytuacji w innych dziedzinach funkcjonowania państwa [Go-
łębiewski 2008, ss. 22–23].
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Rysunek 1. Etapy sytuacji kryzysowej

Źródło: Grodzki R. (2012), Zarządzanie kryzysowe – dobre praktyki, Warszawa, s. 44. 

Krzywa kryzysu wskazuje na etapowość sytuacji kryzysowej wywołane zakłócenia-
mi w przepływie i poprawności przekazywanych informacji. Zdarza się także, że władza 
zmuszona jest podejmować szybkie decyzje, jednak według niej parametry danej sytu-
acji kryzysowej mieszczą się w granicach uznawanych za akceptowalne dla normalnego 
funkcjonowania państwa, a to prowadzi to niekiedy do utraty kontroli nad powstałą sy-
tuacją, nazwaną z definicji kryzysową. Trudność w zminimalizowaniu sytuacji kryzyso-
wych wynika z ich zmienności i niejednorodności. W przypadku dwóch zbliżonych źró-
deł zagrożenia, efekty i reakcje państwa mogą być zupełnie różne i rozłożone w czasie, 
zależą one od sytuacji w innych dziedzinach działalności państwa [Zuber, Bajor 2013, ss. 
7–9]. Z chwilą wystąpienia sytuacji kryzysowej, istotnym jest nie tylko to, jakiego typu 
jest to sytuacja, ale także, jak o jej przebiegu informowane jest społeczeństwo dotknię-
te przez kryzys. Współcześnie, media są nieodłącznym elementem życia codzienne-
go. Chociaż ich podstawowym zadaniem jest przekazywanie informacji, to odgrywa-
ją one też rolę pośredników między społeczeństwem a władzą, są edukatorem, wspar-
ciem, głosem ludu. W kontekście sytuacji kryzysowych rola mediów jest jeszcze bardziej 
istotna [http://odn.zce.szczecin.pl/ju/eduobyw/pliki/stronywo/spo/spod1.pdf]. Dotknię-
te przez kryzys społeczeństwo potrzebuje pewnego źródła informacji, by nie zapano-
wał powszechny chaos.  
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Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów i ich 
funkcje

Prawne uwarunkowania mediów
Podstawowymi dokumentami w Polsce są:
1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997roku, w której w art. 14 informuje o tym, że: „Rzeczpo-
spolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”, zaś ar-
tykuł 54 dopełnia tę informację: 

 · Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania 
i rozpowszechniania informacji.
 · Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy 

są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na 
prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

2. Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 (Dz. U z 1984 r. Nr 5, poz. 24), w którym okre-
ślone zostały obowiązki dziennikarza gromadzącego informacje. Szczególnie ważne jest, 
by podczas zbierania i wykorzystywania materiałów zachował on staranność i rzetelność 
oraz działał w dobrej wierze informatorów i osób, które okazują mu zaufanie, przekazu-
jąc informacje. 
3. Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku (Dz. U z 1993 r. Nr 7, poz.34 ze zm.), 
potoczne nazywana ustawą medialną, która ustala podstawowe zadania, jakie powinny 
spełniać stacje telewizyjne i radiowe. Należą do nich przede wszystkim: 

 · dostarczanie informacji,
 · udostępnianie dóbr kultury i sztuki,
 · ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki,
 · upowszechnianie edukacji obywatelskiej, 
 · dostarczanie rozrywki, 
 · popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Jednostką wykonawczą w kontekście zagadnień dotyczących radia i telewizji pozo-
staje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U z 2001r. Nr 
112, poz. 1198), 
5. Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz 160),
6. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich, NY 1966r.,
7. Międzynarodowe zasady etyki profesjonalnej (UNESCO),
8. Karta Etyczna Mediów.

Ponadto większość redakcji posiada wewnętrzne reguły przygotowywania materia-
łów prasowych (style book) [Trobisz 2012, ss. 7–8].
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Funkcje mediów
Media odgrywają istotną rolę informacyjną w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, 
doskonalenie form współpracy mediów z administracją państwową i  samorządową, jak 
i społeczeństwem przyczynia się do sprawnego zażegnania kryzysu i jego skutków. Media 
są ważnym środkiem przekazywania informacji. Ich rosnąca rola przejawia się też w tym, 
że powszechnie nazywane są czwartą (po wykonawczej, ustawodawczej i  sądowniczej) 
władzą w państwie demokratycznym. Władza mediów postrzegana jest na dwa odmienne 
sposoby. Po pierwsze, prasa, radio, telewizja i Internet w znacznym stopniu kształtują świa-
topogląd i zachowanie społeczeństwa. Czasami jest to odbierane negatywnie, ponieważ 
opinia jednostki opiera się na konkretnym medium, które może przekazywać dane zagad-
nienie niepełnie lub nieobiektywnie.                         

Z drugiej strony, czwarta władza ma też swoistą kontrolę nad pozostałymi władza-
mi w państwie. Patrząc na zagadnienie przez pryzmat drugiego podejścia, media stoją 
na straży uczciwości wobec obywateli. W sytuacji zachowań nieetycznych bądź niezgod-
nych z oczekiwaniami społeczeństwa, media upubliczniają naganne zachowania, tym sa-
mym nakierowując opinię narodu przeciwko danej jednostce administracji publicznej. To, 
czy media będą przekazywały informacje rzetelne i pełne, obiektywne wiadomości i fak-
ty, zależy od dziennikarzy oraz osób zarządzających redakcjami [Niżyńska 2013, ss. 1–2]. 
Wiadomości, które przekazywane są przez dziennikarzy, nie tylko kształtują opinię pu-
bliczną, ale także mają bezpośredni wpływ na stan nastrojów w społeczeństwie, przez co 
podawanie informacji niezgodnych z prawdą może być tragiczne w skutkach. Zatem me-
dia spełniają następujące funkcje:

 · opiniotwórczą, po pierwsze, media informują o  zaistniałych wydarzeniach, umożli-
wiając odbiorcy ukształtowanie opinii na dany temat, z drugiej strony – sposób, w jaki 
są one przekazywane, wartościuje je podświadomie. Opinia kształtowana przez media 
kreowana jest przede wszystkim przez specjalistyczne czasopisma, zajmujące się spra-
wami społecznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi, programy publicystyczne w ra-
diu i telewizji, gdzie obecna sytuacja przedstawiana jest nie tylko przez dziennikarzy, ale 
także teoretyków i praktyków konkretnych zagadnień. Kreowanie poglądów dotyczy 
zarówno zagadnień istotnych dla społeczności lokalnej i międzynarodowej, jak i kwe-
stii codziennych, popularnych. Analizując funkcję opiniotwórczą, konieczne jest wspo-
mnienie o możliwości nadużyć w postaci szerzenia propagandy i manipulacji wolnością 
poglądów przez media [Trobisz 2012, s. 2],
 · kontrolną, co wiąże się z istnieniem czwartej władzy. Media, analizując i śledząc dzia-

łalność jednostek administracji publicznej, stanowią nieformalną instytucję kontro-
li. Udostępniając informacje odnośnie działalności jednostek bądź organizacji publicz-
nych, pozwalają na ocenę ich postępowania przez odbiorców. Dzięki takim analizom 
 możliwe jest wykrycie nadużyć oraz korupcji, a nagłośnienie ich w mediach zwiększa 
szansę na pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych zaistniałej sytuacji,
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 · interwencyjną,  która ma na celu zwrócenie uwagi władz na dane zagadnienie spo-
łeczne, często problem, który zaistniał w społeczeństwie jest umniejszany do czasu 
nadania mu rozgłosu w mediach. Zazwyczaj po nagłośnieniu problemu okazuje się on 
bardziej powszechny, a organy takie jak policja czy prokuratura wykazują większe sta-
rania w celu jego rozwiązania,
 · edukacyjną i kulturalną, przede wszystkim poprzez wydawanie publikacji oraz emi-

towanie programów popularno-naukowych, przyrodniczych, rozwijających umiejęt-
ności posługiwania się językami obcymi ect.,
 · reklamową, dla mediów jest to jedna z metod utrzymania, podczas gdy dla rekla-

mowanych przedsiębiorstw stanowi to bardzo istotny element kampanii marketingo-
wych. W ostatnich latach rozwinęła się także nowa metoda reklamowania produktów 
w mediach (głównie w telewizji i kinie), jaką jest lokowanie produktu (ang. product pla-
cement),
 · ogłoszeniowa,  z  funkcją reklamową wiąże się także funkcja ogłoszeniowa, media 

umożliwiają nie tylko reklamowanie produktów przez przedsiębiorstwa, ale także pu-
blikację ogłoszeń o różnorodnej tematyce przez osoby fizyczne oraz informacji o zda-
rzeniach noszących znamiona kryzysowych (Londyn, Paryż, Kabul, Berlin, Moskwa 
i wiele innych miejsc na świecie),
 · integracyjną, poprzez tę formę media poruszają zagadnienia dotykające różnych 

zbiorowości, dzięki którym następuje ich integracja. W lokalnych środkach omawiane 
są najświeższe problemy miasta czy powiatu, którymi interesują się jego mieszkańcy. 
Analogicznie – telewizja publiczna rozważa i analizuje decyzje polityków mające za-
ważyć na losie danej grupy społecznej.

Działalność mediów w sytuacjach kryzysowych

Media, uznawane za czwartą władzę, zajmują obecnie kluczowe miejsce w  życiu co-
dziennym każdego człowieka. Wszechobecność środków masowego przekazu, od prasy, 
przez telewizję i radio, po Internet, sprawia, że kształtują one zachowania ludzi oraz ich 
poglądy. Obecny stopień rozwoju, ich powszechność i  ogólnodostępność pozwala na 
szybką oraz skuteczną komunikację w sytuacji zagrożenia, a także reakcję otoczenia. Aby 
media spełniały funkcję komunikacyjną, powinny pozostać w stałej współpracy z admi-
nistracją publiczną, tak by wydawane przez informacje były rzetelne i pełne. Omawiane 
w mediach sytuacje kryzysowe mogą nieść za sobą także zagrożenia. W przypadku, gdy 
informacje zostaną opublikowane w sposób niepełny bądź w nieodpowiednim momen-
cie, mogą doprowadzić do chaosu i podważyć autorytet władz. Sytuacja kryzysowa wy-
stępuje najczęściej w momentach najmniej oczekiwanych oraz najsłabiej chronionych. 
Dlatego też tak istotna jest rola komunikacji w sytuacji zagrożenia. W danym momencie 
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liczy się nie tylko szybkość informacji, ale również jej trafność, gdyż niewłaściwie przeka-
zana wiadomość w obliczu kryzysu może mieć znacznie poważniejsze skutki niż ta sama 
informacja w czasie niedotkniętym zagrożeniem. To, co charakteryzuje sytuacje zagroże-
nia, to deficyt informacji. Komunikacja kryzysowa przedstawiana jest w podziale na czte-
ry podstawowe wymiary: 

 · przygotowanie na kryzys,
 · szybka reakcja,
 · otwartość wobec mediów, 
 · komunikowanie jednym głosem.

Dopiero w przypadku, gdy informacja jest rzetelna, pełna i jednomyślna, można mó-
wić o spełnieniu mediów w roli informatora obywateli w sytuacji kryzysowej [Macierzyń-
ski 2007, s. 385]. Ze względu na znaczenie roli mediów i jakości przekazywanej informa-
cji, mówi się o zasadach kontaktu mediów z otoczeniem. Analizując minione sytuacje 
kryzysowe, można jednak zauważyć, że pierwsze wiadomości zawierają przede wszyst-
kim niedomówienia oraz spekulacje. Zazwyczaj informacje przekazywane przez media 
nie odzwierciedlają w pełni tego, co miało miejsce, przez wzgląd na to, że: 

 · dziennikarze szukają informacji sensacyjnych, ciekawych,
 · pracują pod dużą presją czasu,
 · są kluczowym pośrednikiem między źródłem problemu oraz szeroko pojętą opinią 

publiczną,
 · programy informacyjne z powodu ograniczeń czasowych uciekają się do uproszczeń 

spraw,
 · przedstawiają sytuację oczami ofiary, stając się swego rodzaju „strażą społeczną”. 

Rola mediów nie ogranicza się jednak do informowania społeczności lokalnej czy też 
ogólnokrajowej o zaistniałym zdarzeniu. Media mogą stanowić też źródło pomocy dla 
różnych organizacji, co uwidacznia Rysunek 2. 
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Rysunek 2. Model współpracy z mediami w systemie zarządzania kryzysowego w Pol-
sce

Źródło: Kulesza K.,  Gromek P. (2013), Media w zarządzaniu kryzysowym – szanse i zagrożenia, Warsza-

wa, s. 205. 

Dzięki postępowi technicznemu, szybkość oraz efektywność, z jaką działają media, 
są coraz częściej wykorzystywane w procesie zarządzania sytuacją kryzysową, a tym sa-
mym ich rola i znaczenie rośnie. Należy jednak mieć na uwadze, że ich udział może przy-
nieść nie tylko korzyści, ale także może przyczynić się do pogłębienia kryzysu. Wszystko 
zależy od posiadanej umiejętności wykorzystania środków masowego przekazu przez 
osoby zarządzające sytuacją kryzysową. Aby media współuczestniczyły w przywraca-
niu stanu sprzed wystąpienia kryzysu, ważna jest ich stała współpraca z podmiotami za-
rządzającymi, bowiem tylko wtedy można zapewnić sprawny przepływ informacji do 
otoczenia. Ponadto dzięki utrzymywaniu kontaktu pomiędzy mediami a administracją 
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organizacja dotknięta kryzysem ma kontrolę nad przekazywanymi komunikatami i tym 
samym możliwe jest zapewnienie ich rzetelności. W przypadku, gdy przekaz kierowa-
ny do społeczeństwa jest niepełny, rozbieżny bądź niezgodny ze stanem faktycznym 
lub jeśli zostaną ujawnione na nieodpowiednim etapie kryzysu, może to doprowadzić 
do niepokoju społecznego oraz załamania wizerunku instytucji czy nawet państwa [Ma-
cierzyński 2007, ss. 383–385]. Najważniejszym w kontekście zadań realizowanych przez 
media w  sytuacji kryzysowej jest Podsystem Łączności i  Telekomunikacji Kryzysowej. 
Media współuczestniczą we wszystkich czterech wymienionych sferach: przekazywa-
nie informacji, użyczanie władzom własnych zasobów i infrastruktury oraz udostępnia-
nie niezbędnych kanałów dystrybucji. Dzięki temu władze administracji publicznej lub 
samorządowej są w stanie dotrzeć do większej liczby odbiorców, a tym samym istnie-
je większa możliwość naprawy zniszczeń wywołanych kryzysem bądź podjęcia działań 
prewencyjnych. Rola dziennikarza jako przedstawiciela mediów obejmuje także inne za-
gadnienia w kontekście bezpieczeństwa. W literaturze przedmiotu dziennikarzowi przy-
pisywane są następujące cechy; informatora, stróża, krytyka i kontrolera, edukatora, li-
dera czy też katalizatora scalającego społeczeństwo poprzez uwypuklanie poczucie po-
trzeby pomocy czy wsparcia  [Chyliński, Russ- Mohl 2008, ss. 18–20, 24–26].  

Szanse i zagrożenia wynikające z działalności mediów 
w sytuacjach kryzysowych 

Każda współpraca, nawet taka, która potencjalnie przynieść może jedynie zyski, niesie 
za sobą jednocześnie szanse i  zagrożenia. Relacje pomiędzy mediami oraz instytucja-
mi zarządzania kryzysowego szacowane są na podstawie efektywności współpracy oraz 
stopnia porozumienia pomiędzy stronami. Są one szczególnie istotne przez wzgląd na 
to, że dotyczą kwestii bardzo ważnych, niejednokrotnie determinujących ludzki byt. Po-
tencjalne źródła szans i zagrożeń we współpracy pomiędzy mediami a instytucjami sys-
temu zarządzania kryzysowego podzielić można na kilka grup. Przede wszystkim należy 
określić, kto może zawinić podczas tej relacji. Błędy i zaniedbania mogą wystąpić zarów-
no po stronie mediów, jak i instytucji systemu zarządzania kryzysowego. Z kolei zagro-
żenia, które te błędy za sobą niosą, mogą dotknąć nie tylko mediów i instytucji publicz-
nych, ale także trzeciej, nie mniej istotnej grupy, jaką są odbiorcy przekazu – obywatele, 
społeczność lokalna, w tym poszkodowane osoby prywatne. Współpraca między media-
mi a odpowiednimi instytucjami nie ogranicza się jedynie do czasu kryzysu, występuje 
ona w czterech fazach zarządzania kryzysowego: 

 · zapobieganie,
 · przygotowanie,
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 · reagowanie,
 · odbudowa [Kulesza, Gromek 2013, s. 217].

Pierwsze dwie fazy skupiają media i  instytucje publiczne, jak i samorządowe i po-
legają na analizie potrzeb, projektowaniu powszechnej polityki edukacyjnej dotyczą-
cej bezpieczeństwa oraz wdrażaniu jej różnego rodzaju programy edukacyjne, konkur-
sy, projekty, happeningi, audycje telewizyjne i radiowe. Mają one na celu podnieść po-
ziom świadomości społeczności lokalnych w temacie zagrożeń, ich skutków oraz prze-
ciwdziałania. Dodatkowo, podczas fazy drugiej, media zobligowane są do przekazywa-
nia instrukcji działania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Jednocześnie, współdzia-
łanie mediów poprzez prowadzenie różnego rodzaju akcji umożliwia poznanie służb ist-
niejących w kraju, ich zadań oraz zmniejsza dystans pomiędzy osobą pracującą w służ-
bach bezpieczeństwa a społeczeństwem, czego przykładem mogą być spotkania pra-
cowników Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej z młodzieżą szkolną. Dziennikarze po-
winni być świadomi, iż brak spełnienia przez nich funkcji edukacyjnej może wpłynąć 
negatywnie na współpracę ze służbami ratowniczymi. Społeczeństwo w dużej mierze 
opiera swoje poglądy oraz czyny na informacjach pozyskanych z mediów, zatem brak in-
formacji na temat działalności odpowiednich służb oraz przygotowania ich do podjęcia 
czynności w razie kryzysu mogą być tragiczne w skutkach, tak dla ratowanych, jak i ratu-
jących. Istota relacji pomiędzy mediami a instytucjami zarządzania kryzysowego w mo-
mencie zaistnienia problemu zmienia się zdecydowanie, wówczas media stają się nie-
jako pośrednikiem między ratowanymi a ratownikami. Informacje, które otrzymują od 
odpowiednich jednostek, powinny być stale aktualizowane oraz przekazywane do oto-
czenia w sposób rzetelny, pełny i faktyczny. Z kolei instytucje, które mają bezpośredni 
dostęp do informacji, zobligowane są do tego, by nie wprowadzać mediów w błąd, nie 
ograniczać dostępu do informacji oraz nie lekceważyć ich, gdyż może to skutkować po-
jawieniem się wiadomości nieprawdziwych, subiektywnych, które mogą dotrzeć przede 
wszystkim do samych osób poszkodowanych lub ich rodzin. Takie podejście może mieć  
negatywne skutki również dla całej społeczności, nad którą w  momencie otrzymania 
niewłaściwej informacji bądź przy jej braku tworzy się tzw. widmo chaosu informacyjne-
go, mogące doprowadzić do paniki i dezorientacji [Kulesza, Gromek 2013, s. 218]. Ostat-
nia faza – odbudowa – skupia się na pobudzeniu odpowiedzialności społecznej za zaist-
niałe wydarzenie. W praktyce może to oznaczać akcje zbiórki odzieży, środków potrzeb-
nych rodzinom dotkniętym kryzysem. Szansą wynikającą z udziału mediów w aktyw-
nościach jest rozpowszechnienie inicjatywy nie tylko wewnątrz danej społeczności lo-
kalnej, ale również w szerszym otoczeniu. W przypadku, gdy zabraknie zaangażowania 
mediów w odbudowę, naprawa szkód oraz powrót do stanu sprzed kryzysu mogą oka-
zać się czasochłonne, jak i problematyczne. Dodatkowo, wspieranie akcji pomocowych 
przez media nadaje im większe znaczenie oraz autentyczność, społeczeństwo chętniej 
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angażuje się w akcje, które prowadzone są przez sprawdzone jednostki, niż w te, które 
organizowane są doraźnie, chociaż nie należy ich nie doceniać. Każda z następujących 
po sobie faz przynosi inne szanse i zagrożenia w kontekście współpracy mediów z insty-
tucjami systemu zarządzania kryzysowego. Na mediach spoczywa bardzo ważny obo-
wiązek pośredniczenia pomiędzy organami państwowymi a społecznością, czy to jako 
edukator, czy też jako osoba przekazująca informacje o  zaistniałym kryzysie. Dlatego 
też szanse i możliwości, którymi operują media, podejmując współpracę z odpowiedni-
mi instytucjami, przy ich zaniedbaniu stają się zagrożeniami na skalę całego społeczeń-
stwa.  

Zakończenie

Kryzys jest jednym z największych wyzwań, z jakim może mierzyć się państwo oraz spo-
łeczeństwo, dlatego istotnym jest odpowiednie i wcześniejsze przygotowanie, które po-
winno polegać na opracowaniu szczegółowego zakresu działań, z uwzględnieniem prze-
biegu komunikacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem w czasie sytuacji kryzysowej. 
Media są wszechobecne w życiu społeczeństwa i spełniają wiele funkcji, przy czym pod-
stawową jest informacyjna i rozrywkowa. Ponadto środki masowego przekazu posiada-
ją zdolność do kształtowania opinii oraz nastrojów społecznych, szczególnie na temat 
istotnych wydarzeń, jakimi są sytuacje kryzysowe. W systemie zarządzania sytuacją kry-
zysową rola mediów sprowadza się do pośredniczenia między podmiotami administra-
cji publicznej a społeczeństwem, dzięki przekazywaniu komunikatów o zaistniałej sytu-
acji oraz możliwych następstwach. Tym samym środki masowego przekazu mają możli-
wość sterowania za pomocą różnych technik przebiegiem danego konfliktu, dzięki temu 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w zależności od realizowanego podejścia 
media, mogą pomóc w zażegnaniu konfliktu bądź go eskalować. Ze względu na cechy 
mediów, jakimi są powszechność, duży zasięg oraz atrakcyjność, są one w stanie wpły-
wać na kształtowanie światopoglądu i percepcji swoich odbiorców. Media, we współpra-
cy z instytucjami uczestniczącymi w systemie zarządzania kryzysowego, mogą przyczy-
niać się do ograniczenia skutków kryzysu, a tym samym powinny być pomocne w przy-
wracaniu stanu sprzed jego zaistnienia, a to wymaga bieżącej wymiany informacji po-
między podmiotami uczestniczącymi w procesie zarządzania sytuacją kryzysową a środ-
kami masowego przekazu.
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Wnioski

1. Media jako narzędzie komunikacji odgrywają istotną rolę w zarządzaniu kryzyso-
wym, a ich współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie zarządzania kry-
zysowego przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
2. Należy wykazywać troskę o to, aby komunikacja obejmowała następujące po so-
bie ważne obszary; przygotowanie na kryzys, szybka reakcja na zaistniałą sytuację, 
otwartość wobec przekazujących oraz o to, aby komunikowanie odbywało się jed-
nym głosem.
3. Media pełnią kluczową rolę w  procesie kształtowania postaw i  opinii społecz-
nych oraz mają wpływ na ocenę przedstawianych wydarzeń kryzysowych, mimo iż 
odbiorcy mają świadomość braku rzetelności przekazywanych informacji.
4. Regulujące rolę mediów i  instytucji państwa w  zarządzaniu kryzysowym akty 
prawa winny być systematycznie nowelizowane ze względu na ważność opisywane-
go problemu, jak i zmienność występujących we współczesności zagrożeń.
5. Zgodnie z Europejską Kartą Mediów, każdy organ medialny państwa sygnatariu-
sza winien mieć zapewnioną możliwość wolnego i  swobodnego wyrażania opinii 
o zaistniałych nadzwyczajnych sytuacjach bez ingerencji władz, pod warunkiem, że 
przekazywane informację nie godzą w żywotne interesy państwa, państw członkow-
skich, jak i samej UE.
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Integration of the System of Rescue in Poland – Condition  
and Prospects

Abstract: The article presents problems of integration of the System of Rescue in Poland. 

It shows analysis and estimates the efficiency of today`s systems. It also contains personal 

experiences related to work in the system of rescue as well as evaluates it with reference to 

the available literature. It suggests operations which would correct functioning of the sys-

tem in our country and would bring greater efficiency in the rescue operations.
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Wprowadzenie

„Bezpieczeństwo jest fundamentem tego, co czynimy”. Odnosząc się do słów wypowie-
dzianych przez Henry’ego Kissingera, można powiedzieć, że poczucie bezpieczeństwa 
współistnieje z najbardziej pożądanymi dzisiaj wartościami, wśród których za najcenniej-
sze zdecydowanie można uznać nasze życie i zdrowie. Uważa się, że wszelkie zakłóce-
nia w dążeniu do osiągania pełni życia i zdrowia można określić jako zagrożenia, a stan, 
w którym dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia to sygnał do podej-
mowania natychmiastowych, i co najważniejsze, sprawnych działań ratowniczych.
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Celem niniejszej pracy jest ukazanie, jak istotny wpływ na bezpieczeństwo obywa-
teli naszego kraju ma System Ratownictwa – poddanie go ocenie i udowodnienie, że nie 
funkcjonuje on w stopniu, który mógłby satysfakcjonować, a o pełnej integracji Systemu 
Ratownictwa mówić nie możemy. Zaprezentowanie aktualnych zasad funkcjonowania 
ratownictwa w Polsce pozwoliło na stworzenie alternatywnych rozwiązań – celem efek-
tywniejszej współpracy poszczególnych podmiotów tworzących System Ratownictwa 
w naszym kraju, a co za tym idzie, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 

Odnosząc się do doniesień medialnych, nie tylko z Polski, ale i z całego świata, moż-
na stwierdzić, że ratownictwo odgrywa bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o powszech-
ne bezpieczeństwo XXI wieku. Liczebność podmiotów ratowniczych, najnowocześniej-
szy sprzęt będący na wyposażeniu jednostek biorących udział w działaniach ratowni-
czych zdecydowanie kształtują poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Tym samym 
czynią pojęcie ratownictwa, jego problematykę i integrację jeszcze bardziej złożonymi. 
Patrząc na ciągły rozwój ratownictwa, można zauważyć, że dla osiągnięcia zdecydowa-
nie lepszej współpracy, a co za tym idzie efektywności, niezwykle istotna jest integra-
cja działań ratowniczych oraz usystematyzowanie podmiotów biorących w nich udział.

Istota ratownictwa to odzwierciedlenie rodzaju działań, które prowadzi się w jego 
ramach. Najogólniej mówi się tutaj o ratowaniu, które jest definiowane jako „udzielanie 
pomocy w  trudnej sytuacji bądź niebezpieczeństwie, ochranianie kogoś od nieszczę-
ścia” [Gromek 2015, s. 15].

Głównym celem ratowania jest więc podejmowanie wszelkich działań, mających ko-
goś ocalić, coś utrzymać bądź polepszyć czyjś stan. W tym miejscu zauważyć można bar-
dzo istotną kwestię, a mianowicie, że pojęcie ratowania nie zostało ograniczone pod-
miotowo (kto i kogo ratuje) ani też przedmiotowo (z definicji nie dowiedzieliśmy się, co 
jest wykorzystane do ratowania, co lub kogo ratujemy). Zauważyć również można, że 
czynności ratownicze mają bezapelacyjnie charakter ratowniczy. Podobne podejście 
można zaobserwować w dokumentach normatywnych Stanów Zjednoczonych.

Z przytoczoną powyżej definicją pojęcia ratowania korespondują słownikowe zna-
czenia „ratownictwa”:

 · „jest to ogół środków, a także metod ratowania ludzkiego życia oraz niesienia pomo-
cy, kiedy to życie jest zagrożone,
 · „forma działań ratowniczych polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach zagroże-

nia życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożenia mienia i środowiska”  [Słownik Języ-
ka Polskiego 2007, s. 96].

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną niespójność wynikającą z ratowania 
mienia, a w praktyce – ratowania zwierząt i środowiska. Pewne definicje zwracają na to 
uwagę, a inne pomijają. Wiele może tutaj wyjaśnić odwołanie się do ochrony ludności, 
w którą to właśnie wpisuje się ratownictwo. Właśnie ochrona ludności uwzględnia rato-
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wanie mienia, a także środowiska (w tym również zwierząt), ale jedynie w zakresie prze-
trwania ludności. Pod tym pojęciem należy rozumieć zachowanie podstawowych funk-
cji życiowych oraz zapewnienie podstawowych warunków bytowych.

System Ratownictwa w Polsce – aktualne zasady 
funkcjonowania

W gestii narodu leży zapewnienie przetrwania biologicznego i bytowo-kulturowego we 
wszystkich stanach, kiedy państwo funkcjonuje: kiedy nie zachodzi konieczność wpro-
wadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, ale także podczas stanu wyjątkowego, 
stanu klęski żywiołowej czy też podczas stanu wojennego. Realizacja wszelkich działań 
ratowniczych musi uwzględniać wszystkie szczeble organizacji państwa – od lokalnego 
aż do poziomu centralnego, co potwierdzają bardzo złożone relacje zachodzące między 
podmiotami ratownictwa. Na ratownictwo składają się nie tylko działania operacyjne 
prowadzone w danych okolicznościach, ale również reagowanie na ewentualne zagro-
żenie w trybie pilnym. Wątpliwości może budzić jednak często pojawiające się twierdze-
nie, że ratownictwo o charakterze operacyjnym łączy się i utożsamia z decyzjami i działa-
niami prowadzonymi na wszystkich szczeblach zarządzania bezpieczeństwem państwa. 
W tym wypadku ogół działań operacyjnych, zgodnie z definicją słownikową, należałoby 
identyfikować z ogółem działań, które prowadzone są, aby osiągnąć konkretny cel w ra-
mach reagowania na zagrożenie w trybie natychmiastowym. Z perspektywy pojęcia ra-
townictwa, celem głównym działań jest ratowanie i ochrona zdrowia i życia ludzkiego, 
a także mienia i środowiska w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bytowych 
i przeżycia. Ze względu na znaczną liczbę podmiotów tworzących system i poziom skom-
plikowania ich działań, ukierunkowanych na wspólny cel, istotne znaczenie mają dzia-
łania kierownicze. O ile wspomniane dowodzenie obejmuje m.in. prowadzenie akcji ra-
towniczej i same czynności ratownicze, o tyle funkcja kierownicza uwzględnia natych-
miastowe uruchomienie struktur wchodzących w skład systemu na szczeblach: taktycz-
nym, strategicznym oraz centralnym, w tym także realizację umów międzynarodowych 
w zakresie ratownictwa, koordynację prowadzonych działań ratowniczych, jak również 
tworzenie i opracowywanie strategii i planów ratowniczych, zapewnianie i kontrolowa-
nie gotowości podmiotów wchodzących w skład Systemu Ratownictwa.

Tak jak w przypadku pojęcia ratownictwa opracowano wiele definicji, tak i system ra-
townictwa doczekał się wielu określeń:

 · zestaw składników i zachodzących między nimi interakcji, w którym każdy składnik 
jest połączony z innym w sposób bezpośredni lub pośredni,
 · każdy obiekt złożony, wyróżniony z analizowanej rzeczywistości i przedstawiony jako 

pewna całość, utworzony przez zbiór elementów oraz relacji między tymi elementami,

Integracja Systemu Ratownictwa w Polsce – stan faktyczny i perspektywy



266

 · układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowa-
ną  całość [Penc 1996, ss. 76–80].

Z  przytoczonych definicji wynika ogromny potencjał przystosowawczy myślenia 
systemowego, który mógłby w  pewien sposób scalać działania ludzkie w  odpowied-
nie systemy. Taki sposób postrzegania rzeczywistości znalazł tym samym zastosowanie 
w  naukach o  bezpieczeństwie, zajmując się właśnie m.in. Systemem Ratownictwa RP. 
Aby można było mówić o systemie działań ludzkich, należy:

 · odnaleźć elementy wchodzące w skład tego systemu,
 · opisać zależności i relacje, jakie zachodzą między elementami systemu,
 · określić przyczynę, dla której właśnie te elementy o takich relacjach zostały wybrane 

i stanowią integralną całość, tworząc system.
Poniżej przedstawiono ideowy schemat Polskiego Systemu Ratowniczego, w skład 

którego wchodzą poszczególne podmioty posiadające wspólny cel.

Rysunek 1. Ideogram Polskiego Systemu Ratownictwa

Źródło: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/4874, dostęp: 20 maja 2017.

Moim zdaniem pojęcie ratownictwa jest tak wielowymiarowe jak pojęcie bezpie-
czeństwa: łączy ze sobą wiele dziedzin. Medycyna ratunkowa, zarządzanie, ochrona 
przeciwpożarowa, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe to tylko pojedyncze ogni-
wa, które tworzą cały system ratownictwa. To dzięki tym wszystkim podmiotom, ich 
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funkcjonalności, synergii, odpowiedniemu zarządzaniu na poszczególnych szczeblach 
możemy mieć świadomość, że system działa. Możemy mieć poczucie bezpieczeństwa 
i  świadomość, że w  razie ewentualnego zagrożenia poszczególne elementy będą ze 
sobą współpracować i chronić nasze życie i zdrowie. Dopiero zagłębiając się w tematy-
kę Polskiego Systemu Ratownictwa, zdajemy sobie sprawę, jaką interdyscyplinarnością 
się charakteryzuje i na jak solidnych fundamentach wielu dziedzin naukowych się opie-
ra. Można powiedzieć, że podczas prowadzenia działań ratowniczych cel nigdy nie jest 
jeden, jednak z całą pewnością podczas akcji ratowniczej na pierwszym miejscu zawsze 
znajduje się życie i zdrowie ludzkie.

Analizując dogłębnie Polski System Ratownictwa, nie doszukamy się w  nim typo-
wej hierarchii. Kiedy patrzymy na niego całościowo przez pryzmat działań, celów, pod-
miotów, widzimy, że jest to swego rodzaju „sieć”. Aby sieć ta nie zawiodła, zachodzące 
w niej interakcje muszą być odpowiednio przemyślane i zaplanowane. System nie po-
winien być postrzegany fragmentarycznie, gdyż takie podejście ogranicza jego poten-
cjał i  funkcjonalność. Nie da się nie zauważyć, że przedstawione rodzaje ratownictwa 
nawiązują do siebie, a  często wręcz się na siebie nakładają. Wyróżnienie poszczegól-
nych rodzajów ratownictwa (ratownictwo wodne, ratownictwo kolejowe, ratownictwo 
chemiczne, ratownictwo medyczne etc.) pokazuje, że mówiąc o Państwowym Systemie 
Ratownictwa, wykraczamy daleko poza obszar działań Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego czy też Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na pewno oba te systemy 
śmiało mogą stanowić podwaliny dla Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, jednak 
aktualnie żaden z nich nie jest w stanie samodzielnie odgrywać jego roli.

Na podstawie dotychczasowych analiz można wyodrębnić trzy podstawowe skła-
dowe, które konstytuują Polski System Ratownictwa. Są to jego połączone elemen-
ty (czyli podmioty ratownictwa), relacje, jakie między tymi podmiotami zachodzą (opi-
sane przez odpowiednie akty prawne), a także sama istota tak wyodrębnionego syste-
mu (czyli istota ratownictwa). Odnosząc się do treści Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodo-
wego RP, Polski System Ratownictwa można uznać za jeden z najistotniejszych podsys-
temów ochronnych całego systemu bezpieczeństwa narodowego naszego kraju [Biała 
Księga Bezpieczeństwa… 2013].

Pojęcie „podmiot ratownictwa” można definiować jako każdą osobę/organizację, 
prowadzącą (lub też będącą do tego zdeklarowaną i odpowiednio przygotowaną) dzia-
łania operacyjne, których głównym celem jest ochrona ludzi, mienia, a także środowi-
ska w takim zakresie, aby istniały warunki niezbędne do przeżycia oraz funkcjonowa-
nia, w sytuacji lub też w związku z sytuacją, kiedy reagowanie na zagrożenie jest podej-
mowane w stanie pilnym. Podmioty ratownictwa mają przypisane określone zadania, 
jednak towarzyszy im wspólny cel. Wykonują przypisane im działania ratownicze w róż-
nych stanach funkcjonowania państwa, z uwzględnieniem przyporządkowania do czyn-
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ności zarządczych bądź wykonawczych bazując na relacjach, jakie między nimi zacho-
dzą – Rysunek 2.

Rysunek 2. Podmioty ratownictwa a charakter wykonywanych przez nie czynności
w różnych stanach funkcjonowania państwa

Źródło: Gromek P. (2015), Ratownictwo w ochronie ludności. Istota. System. Kierunki rozwoju, Szkoła Głów-

na Służby Pożarniczej, Warszawa, s. 43.

Podmiotów ratownictwa można wyróżnić bardzo wiele i tak KDR (Kierujący Działa-
niami Ratowniczymi) może zwrócić się praktycznie do każdej instytucji, nawet takiej jak: 
pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe, elektryczne, wodnokanalizacyjne, cie-
płownicze, a także Lasy Państwowe i Służba Celna.

Poniżej przedstawiono funkcjonalne ujęcie podmiotów PSR ze względu na wcze-
śniej już wspomniane sieciowe ukierunkowanie systemu. Analizując literaturę przed-
miotu i dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że w ramach Polskiego Systemu 
Ratownictwa funkcjonują systemy szczegółowe (potwierdzone odpowiednim aktem 
prawnym i te umowne, czyli niesformalizowane). Zaprezentowany schemat pokazuje, że 
na elementach PSR (Polski System Ratownictwa) można zbudować zdecydowanie wię-
cej niż jeden byt systemowy – i tak jeden podmiot ratownictwa będzie mógł się zaliczać 
do kliku systemów szczegółowych. Jednak odnosząc się do przeprowadzonej analizy za-
dań poszczególnych podmiotów, można śmiało stwierdzić, że katalogi działań są niedo-
pracowane, a właśnie ta dokładność i klarowność jest niezbędna do synergii na najwyż-
szym poziomie, która powinna charakteryzować PSR.
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Rysunek 3. Analiza szczegółowych systemów PSR

Źródło: opracowanie własne.

Istota Polskiego Systemu Ratownictwa to wszystkie podmioty ratownictwa, które 
wchodzą w skład systemu oraz sieć relacji między nimi. System główny, czyli PSR, moż-
na uznać za system nadrzędny nad innymi, szczegółowymi. Można się jednak doszu-
kać pewnej zależności, że formalnie na barkach KSRG spoczywa brzemię Zintegrowa-
nego Systemu Ratownictwa, zaś Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy niestety w głów-
nej mierze kojarzony jest jedynie z ochroną i ratownictwem pożarowym, co jest nagmin-
nym błędem, który często pojawia się również w fachowej nomenklaturze dotyczącej 
PSR. KSRG był punktem wyjścia w wieloletniej drodze do stworzenia jednego, zintegro-
wanego systemu, który odpowiadałby za prowadzenie działań ratowniczych w kraju, jak 
i poza jego granicami. Od wielu lat system jest otwarty na wszelkie rodzaje ratownic-
twa, bo takie było główne zamierzenie podczas tworzenia Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Sukcesywnie system włącza w swoją działalność kolejne podmioty ra-
townictwa, a tym samym realizuję ideę, która mu przyświecała. Ważne jest, aby istniała 
w KSRG struktura główna, która jest odpowiedzialna za organizację, zarządzanie i funk-
cjonowanie systemu, jednak nie należy mylnie sądzić, że wybrany rodzaj ratownictwa 
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(w tym wypadku ratownictwo pożarowe) jest ważniejszy i odgrywa większą rolę. Jest to 
ogromny błąd, ponieważ każdemu rodzajowi ratownictwa przyświeca ten sam cel – ra-
towanie życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Każdy rodzaj ratownictwa realizuje swo-
je zadania w odpowiedni dla siebie sposób, dopasowany do warunków, w których pro-
wadzi swoje działania, ale cel jest zawsze ten sam. I właśnie na tym polega istota Polskie-
go Systemu Ratownictwa – różne podmioty, warunki prowadzonych działań, normy, na 
podstawie których funkcjonują, ale jeden wspólny cel. Samo pojęcie „system ratownic-
twa” wyjaśnia, jaka jest jego istota, a mianowicie: integracja, współdziałanie, synergia.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako fundament 
Systemu Ratownictwa w Polsce

Nie można zaprzeczyć, że to właśnie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi opo-
kę i  podwaliny zintegrowanego PSR. Przesłanek do stworzenia systemu ratownictwa 
było wiele, jednak za te pierwsze można z pewnością uznać chęć rozszerzenia prowa-
dzonych działań przez jednostki straży pożarnej, w związku z nagłym rozwojem cywiliza-
cji XX wieku i szeregiem związanych z tym nowych zagrożeń (katastrofy chemiczne, ka-
tastrofy budowlane, wypadki komunikacyjne). Narastające problemy na tle organizacyj-
no-zarządczym były przesłanką do wprowadzenia pierwszych poważnych zmian ku inte-
gracji systemu. Za przełom można tu uznać dwie ustawy z 1991 roku, które stały się praw-
nymi podstawami powstania i istnienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (do 
dnia dzisiejszego jest on systemem, na którego zasadach opiera się Polski System Ratow-
nictwa; PSR do tej pory nie funkcjonuje na bazie swoich odrębnych przepisów). Te dwie 
ustawy z roku 1991, które stały się prekursorami powstania KSRG, to:

 · Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 · Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

I tak przy ogromnym nakładzie pracy i przygotowań 31 grudnia 1994 roku ówcze-
sny komendant główny PSP nadbrygadier Feliks Dela złożył prezydentowi RP, premie-
rowi, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz ministrowi spraw wewnętrz-
nych meldunek, że zgodnie z art. 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 
stycznia 1995 r. uruchomiony został Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który stano-
wić będzie integralną część podczas organizowania i zapewnienia bezpieczeństwa we-
wnętrznego Polski. Był to kolejny etap ewolucji polskiego ratownictwa, drogi ku integra-
cji. W 1999 roku dokonała się jednak największa zmiana w całej ewolucji Polskiego Syste-
mu Ratownictwa. Miała ona związek z reformą administracji publicznej. Wspomniana re-
forma spowodowała konieczność modyfikacji funkcjonowania systemu. Utworzenie do-
datkowego szczebla – samorządu powiatowego oraz określenie zadań wojewody wy-
musiły obowiązek radykalnych zmian w organizacji PSP, a tym samym w KSRG. W roku 
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2000, w ramach kolejnego rozporządzenia, które zmieniało rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Komendzie Głównej PSP  powołano komórkę organizacyjną Komendy 
Głównej o nazwie Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Był 
to również bardzo istotny punkt w procesie ewolucji KSRG. System zyskał organ organi-
zacyjny i koordynacyjny.

Bezapelacyjnie to właśnie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi rdzeń zin-
tegrowanego systemu ratownictwa i z pewnością jeden z najistotniejszych elementów 
ochrony ludności kraju. Funkcjonuje równolegle i w porozumieniu z  innymi rozwiąza-
niami systemowymi, które również za swój priorytet uznają organizację sprawnego, nie-
zawodnego ratownictwa oraz niesienie pomocy w przypadku zagrożenia. Można jed-
nak stwierdzić, że nadal występują braki legislacyjne, rozbieżność oraz pewna niespój-
ność, jeśli mówimy o interpretacji wszelkich aktów prawnych czy innych dokumentów, 
na bazie których funkcjonuje system, czy też na podstawie których określone są kompe-
tencje poszczególnych podmiotów ratownictwa bądź też opisana jest organizacja dzia-
łań ratowniczych. Z perspektywy oceny funkcjonowania oraz dalszego rozwoju KSRG 
największym jego kapitałem są ludzie. W najbliższej dekadzie strategia rozwoju KSRG 
i jego dalsza ewolucja powinny zatem koncentrować się na tym kapitale. To on wymaga 
największych nakładów i doskonalenia, aby sprostać współczesnym zagrożeniom i spo-
łecznym oczekiwaniom. Proces budowy Polskiego Systemu Ratownictwa nadal trwa, 
włączane są nowe jednostki wchodzące w skład systemu.     W Polsce funkcjonuje on od 
20 lat, dla porównania w innych  państwach europejskich tworzenie zasadniczych ram 
systemu oraz integracja poszczególnych podmiotów ratowniczych zajęły blisko 20–30 
lat – a to stanowi minimum jedno pokolenie ratownicze.

Numer alarmowy 112 – szansa czy zguba w drodze do 
integracji?

Zajmując się tematem integracji systemu ratownictwa w  Polsce, nie można nie wspo-
mnieć o numerze alarmowym 112. Numer alarmowy 112 to jeden ogólnoeuropejski nu-
mer alarmowy, pod który możemy bezpłatnie dzwonić z telefonu stacjonarnego czy też 
komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Zostaniemy wtedy przekierowani bez-
pośrednio do odpowiednich służb ratunkowych – policji, pogotowia bądź straży pożar-
nej. Działa on także w niektórych krajach poza Unią Europejską, np. w Szwajcarii czy Re-
publice Południowej Afryki. Numer 112 został wprowadzony w roku 1991 i     uregulo-
wany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. 
w  sprawie usługi powszechnej i  praw użytkowników odnoszących się do sieci i  usług 
łączności elektronicznej – dyrektywą  o usłudze powszechnej. Od 2008 roku jest to nu-
mer alarmowy, który obowiązuje na terenie wszystkich krajów UE. W sytuacji, gdy doj-
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dzie do zagrożenia życia bądź zdrowia, osoby przebywające na terenie dowolnego kraju 
UE mają możliwość połączenia się z operatorem numeru alarmowego 112 oraz uzyskać 
pomoc. Operatorzy numeru alarmowego 112 muszą władać minimum jednym językiem 
obcym. Oprócz numeru alarmowego 112 w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
wciąż funkcjonują krajowe numery alarmowe. Dzisiaj podstawą prawną funkcjonowania 
systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce jest Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2014 
i określa zadania i zasady działania CPR-ów (Centra Powiadamiania Ratunkowego) w Pol-
sce. Połączenia alarmowe pod numerem 112 do czasu uruchomienia w 2010 roku Cen-
trów Powiadamiania Ratunkowego były odbierane przez Straż Pożarną oraz Policję. Jed-
nak spoczywający na barkach PSP i Policji ogrom obowiązków wymagał przeprowadze-
nia odpowiednich reform. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 
ratunkowego przyczyniła się do bardzo wielu pozytywnych zmian. Zmianie uległ system 
przekazywania zgłoszeń do poszczególnych służb ratunkowych. W całym kraju urucho-
miono wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego (WCPR). Dzięki temu wszystkie 
zgłoszenia przyjmowane pod numerem alarmowym 112 są obsługiwane przez operato-
rów numerów alarmowych w WCPR-ach przy wykorzystaniu tego samego systemu tele-
informatycznego.

Mimo wielu zalet, jakie przyniosło wprowadzenie w Polsce numeru alarmowego 112, 
a także pojawienie się CPR-ów, bez wątpienia można stwierdzić, że system powiadamia-
nia ratunkowego od wielu lat tworzony jest w sposób bardzo chaotyczny, a podejmo-
wane w związku z jego działalnością nieskoordynowane działania odbywają się bez od-
powiedniego nadzoru. Utrudnienie stanowią różnorodność zgłaszanych zagrożeń oraz 
ich lokalizacja – obejmująca całe województwo, a w przypadku pewnych sytuacji nawet 
całą Polskę. Operator numeru 112 określa w formatce, jaki rodzaj służb jest niezbędny 
w przypadku zidentyfikowanego zdarzenia, wskazuje służbę wiodącą i przesyła im wy-
pełnioną formatkę, później telefonicznie potwierdza jej dostarczenie. Ogromna liczba 
zgłoszeń fałszywych czy też bezzasadnych nadal stanowi ogromny problem. 

System ogólnokrajowej obsługi zgłoszeń alarmowych może budzić pewne obawy. 
Pierwsza wiąże się z możliwością wydłużenia czasu przyjmowania zgłoszenia, związaną 
z koniecznością sprecyzowania miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Trudność mogą 
tu stanowić choćby nazwy samych miejscowości – ich podobieństwo czy też wręcz iden-
tyczne brzmienie. Druga wiąże się z tym, że sami  operatorzy numerów alarmowych nie 
będą znali danej specyfiki miejsca zdarzenia, związanych z nim ewentualnych dodatko-
wych zagrożeń czy np. charakterystycznych punktów, które ułatwiałyby dojazd. Może 
się to przełożyć na wydłużenie czasu przyjęcia zgłoszenia i zdecydowanie dłuższy czas 
dojazdu służb na miejsca zdarzenia.
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Odpowiednia koordynacja wysyłania ratowników oraz współpraca w razie dużych 
katastrof to największe zalety systemu ratownictwa z  numerem alarmowym 112, jed-
nak i w tym wypadku zauważamy problem, jakim jest współpraca na odpowiednim po-
ziomie poszczególnych służb prowadzących działania ratownicze. Obowiązujący w na-
szym kraju system powiadamiania ratunkowego na pewno może ulepszyć koordynację 
określonych procedur, a także równoległe wysyłanie różnych służb na miejsca zdarzenia. 
Jego zaletą jest też na pewno łatwiejsze i tańsze pokonywanie wyzwań i radzenie sobie 
z nowinkami technologicznymi – wszystkie CPR-y bazują na tej samej technologii. W po-
równaniu z innymi modelami działania, w przypadku numeru alarmowego 112 potrze-
ba też zdecydowanie mniejszej liczby osób do odbierania telefonów, co oznacza duże 
oszczędności. Natomiast – jeśli dojdzie do zdarzeń masowych – telefony od potrzebują-
cych pomocy mogą odbierać również osoby z innych województw.

Zakończenie

Nie można mówić o jednolitym i zintegrowanym Systemie Polskiego Ratownictwa po-
nieważ:

1. regulacje dotyczące systemu ratowniczego w dalszym ciągu oparte są tylko na 
KSRG;
2. organizatorem oraz bazą systemu jest wciąż jedynie Państwowa Straż Pożarna;
3. nadal nie weszła w życie ustawa o krajowym systemie ratownictwa z 2004 roku, 
istnieje jedynie jej projekt;
4. nie istnieje zintegrowany system ratownictwa na szczeblu gmin, powiatów i wo-
jewództw;
5. brak zintegrowania systemu na poziomie całego kraju.
Mimo tego, że od powstania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego minęło 

już ponad dwadzieścia lat, a ratownictwo w naszym kraju poczyniło ogromne postępy 
w drodze do utworzenia Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, jest jeszcze przed nim 
wiele pracy. Należy skupić się nie tylko na zacieśnianiu współpracy między poszczegól-
nymi podmiotami ratownictwa tworzącymi system, ale przede wszystkim na rozwoju 
ich współdziałania w celu intensyfikacji ich integracji. 

Można podjąć próbę wyróżnienia trzech głównych filarów rozwoju ratownictwa 
i jego ewolucji, mającej na celu większy stopień zintegrowania poszczególnych podmio-
tów uczestniczących w tworzeniu systemu. Są to:

 · ciągła transformacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 · perspektywa ciągłego rozwoju ratownictwa;
 · umiędzynarodowienie Polskiego Systemu Ratownictwa.
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Bez wątpienia możemy stwierdzić, że to Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest 
protoplastą Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. To właśnie na jego bazie usiłuje się 
stworzyć jego holistyczny i kompletny odpowiednik. Proces konstrukcji Zintegrowane-
go Systemu Ratownictwa, funkcjonującego na zadowalającym nas poziomie, powinien 
mieć trzy podstawowe fazy, a mianowicie:

 · fazę konceptualizacji, czyli uporządkowanie terminologii i aspektów legislacyjnych;
 · fazę transformacji właściwej, która charakteryzowałaby się budową podstawowych 

zasobów tworzonego systemu ratownictwa i przekazaniem nad nim władzy;
 · fazę maksymalizacji gotowości operacyjnej, podczas której stale podnoszone były-

by kompetencje i potencjał Polskiego Systemu Ratownictwa.
To właśnie takie kierunki rozwoju ratownictwa w Polsce pozwoliłyby na stworzenie 

jednolitego i bazującego na zasadzie synergii Zintegrowanego Polskiego Systemu Ra-
townictwa. Wciąż szukamy nowych rozwiązań, które mogłyby zmienić obraz polskie-
go ratownictwa. Jak wpłynęłyby one na jego aktualny stan, czy zmieniłyby go na lepsze 
czy wręcz przeciwnie?

Aby osiągnąć zadowalający nas stopień integracji Polskiego Systemu Ratownictwa, 
należy się skupić na:

 · stworzeniu oddzielnej ustawy, która mówiłaby o zasadach funkcjonowania PSR i nie-
ingerowaniu bądź też minimalnym ingerowaniu w aktualnie obowiązujące akty praw-
ne regulujące sferę ratownictwa;
 · utrzymaniu elastyczności Polskiego Systemu Ratownictwa, który jest możliwy dzię-

ki jego sieciowej strukturze;
 · stopniowej ewolucji KSRG w Zintegrowany System Ratownictwa, z uwzględnieniem 

wszystkich podmiotów tworzących system ratownictwa.
Reasumując, proces integracji systemu ratownictwa w Polsce nie został zakończony 

i pozostawia wciąż wiele do życzenia. Aktualne zmiany w systemie bezpieczeństwa na-
rodowego naszego kraju determinują konieczność stworzenia maksymalnie Zintegro-
wanego Systemu Ratownictwa w celu zapewnienia większej efektywności i niezawod-
ności prowadzonych działań ratowniczych, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa wśród obywateli i jest głównym celem działań ratowniczych.
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Wprowadzenie

Polityka inwestycyjna polskich samorządów lokalnych dotyczy wielu dziedzin ich dzia-
łalności, w  tym także działań związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa publiczne-
go oraz ochrony przeciwpożarowej na ich terenie. Zadania tego typu wykonuje zazwy-
czaj wiele różnego typu jednostek, począwszy od policji i straży miejskich, przez zespoły 
ratownictwa medycznego, na jednostkach państwowej lub ochotniczej straży pożarnej 
(OSP) kończąc. Wszystkie wskazane podmioty, prócz konieczności stałego finansowania 
wykonywanych przez nie działań bieżących, wymagają także troski władz lokalnych o za-
pewnienie im właściwych warunków lokalowych, a także wsparcia w zakresie moderni-
zacji sprzętu, którym dysponują.

Tego typu działania powinny wspierać zwłaszcza gminy w  ramach prowadzonej 
przez siebie polityki inwestycyjnej. Głównym założeniem artykułu jest przybliżenie za-
gadnień bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jako elementów po-
lityki inwestycyjnej samorządów Krzeszowic i Zabierzowa. Wymienione sąsiadujące ze 
sobą gminy powiatu krakowskiego w latach 2011–2015 starały się wzmacniać także ten 
aspekt swej działalności. Celem artykułu w odniesieniu do tego zagadnienia jest pre-
zentacja wydatków inwestycyjnych obu gmin w obszarze bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej w latach 2011–2015 w zestawieniu z całością nakładów in-
westycyjnych tych samorządów w wymienionym okresie, a także ukazanie zrealizowa-
nych wówczas przez obie gminy najistotniejszych projektów inwestycyjnych, które uda-
ło się wykonać między innymi ze wsparciem zewnętrznym, jakie udzielały małopolskim 
gminom w ramach konkursów takie podmioty, jak Zarząd Województwa Małopolskie-
go oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW) 
w Krakowie. Główną hipotezą artykułu jest po pierwsze założenie, że dla badanych gmin 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie stanowią wciąż prioryteto-
wych sfer działalności w ramach prowadzonej przez siebie polityki inwestycyjnej, mie-
rzonej skalą wydatków inwestycyjnych tych jednostek w obszarze bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony przeciwpożarowej. Po drugie zaś postępy w modernizacji zaplecza 
materialnego jednostek i  służb wykonujących zadania z  zakresu bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony przeciwpożarowej w dużej części były zasługą środków zewnętrz-
nych pochodzących z programów wsparcia o zasięgu ponadlokalnym.

Metodami służącymi weryfikacji przedstawionych wyżej hipotez są w tym przypad-
ku, obok analizy opisowej i porównawczej, także analiza trendów i zmienności w lokal-
nych wydatkach gmin Krzeszowice i Zabierzów przeznaczonych na bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochronę przeciwpożarową. Istotne były tu również konkretne studia przypad-
ków realizacji projektów służących poprawie stanu infrastruktury bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego na terenie obu gmin. 
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Cel artykułu udało się osiągnąć dzięki dostępowi do dokumentów sprawozdawczych 
gmin z prowadzonych przez nie inwestycji w latach 2011–2015, jak i danych statystycz-
nych dostępnych w ramach Banku Danych Lokalnych. Pomocne okazały się też uchwa-
ły dotyczące zasad i trybu udzielania dotacji przez Urząd Marszałkowski w Krakowie dla 
gmin w zakresie zakupów sprzętu dla funkcjonujących na ich terenach jednostek OSP 
oraz modernizacji ich bazy lokalowej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na-
stępnie przedstawić wnioski końcowe w  sprawie aktywności inwestycyjnej obu gmin 
w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe jako pojęcie 
i obszar aktywności gmin

Najogólniej bezpieczeństwo można rozpatrywać w ujęciu podmiotowym, przedmioto-
wym, a czasem dodaje się jeszcze aspekt procesualny. Pierwsze z zaproponowanych ujęć 
wiąże się z wyróżnieniem jednostek, na których spoczywa obowiązek zapewnienia oraz 
kształtowania ochrony przed zagrożeniami. Na początku tą jednostką było państwo, ale 
wskutek wielu zmian geopolitycznych uwidoczniło się znaczenie podmiotów niepań-
stwowych, w tym korporacji oraz podmiotów funkcjonujących w obrębie państwa – ro-
dziny, społeczności lokalnej, rozmaitych grup interesu, mniejszości narodowych oraz jed-
nostki ludzkiej [Chojnowski 2015, s. 194]. W ślad za rozszerzeniem aspektu podmiotowe-
go szły zmiany w obszarze sektorowym analizy bezpieczeństwa polegające na wyróżnie-
niu niemilitarnych dziedzin, do których należy zaliczyć w szczególności sektor: politycz-
ny, ekonomiczny, ekologiczny i kulturowy oraz obszar odnoszący się do bezpieczeństwa 
w wymiarze wewnętrznym państw, obejmujący ochronę i obronę ludności przed działa-
niami lub zjawiskami destrukcyjnymi, których źródłem może być przemysł bądź siły na-
tury, określany mianem bezpieczeństwa powszechnego [Chojnowski 2015, s. 196].

Bezpieczeństwo powszechne wraz z  bezpieczeństwem ustrojowym, bezpieczeń-
stwem i  porządkiem publicznym mieści się w  obszarze analizy bezpieczeństwa we-
wnętrznego, przez które można rozumieć: „taki zakotwiczony w porządku ustrojowym 
stan stosunków i procesów wewnątrz państwa, który zapewniając skuteczną i harmo-
nijną realizację interesów państwa i jego obywateli, jednocześnie tworzy zdolności do 
sprawnego diagnozowania i    reagowania w przypadkach pojawiających się zagrożeń 
godzących w te interesy” [Fehler 2009, s. 22]. Bardziej rozbudowane ujęcie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego zaproponował C. Rutkowski, wskazując że jest to „z jednej strony 
stan świadomości jednostki, organizacji, ale również wspólnoty, obejmujący ogół kwe-
stii związanych z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem na własnym teryto-
rium […] a z drugiej proces, w którym dzięki racjonalnemu przekonaniu o skuteczności 
planowanych działań oraz dzięki posiadanym  zasobom organizacyjnym, finansowym 
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oraz wykreowanym zdolnościom, funkcjonujący poziom zagrożeń nie wywołuje lęku 
czy obaw o utrzymanie kluczowych interesów i celów lub mieści się w granicach akcep-
towanego przez dany podmiot poziomu ryzyka” [Rutkowski 2010, s. 107].

Wskazana definicja wpisuje się w pojmowanie bezpieczeństwa publicznego, stano-
wiącego  „stan na obszarze państwa, powstały w wyniku zorganizowanej i realizowanej 
obrony i ochrony osób i mienia przed zagrożeniami, na lądzie, morzu i w powietrzu (po-
minięto jedynie kosmos)” [Pokruszyński 2012, s. 168; Brzeziński 2009, ss. 40–42].  

W celu realizacji bezpieczeństwa na danym terenie konieczne jest wykreowanie sys-
temu organizacyjnego, instytucjonalnego oraz zapewnienie wsparcia finansowego. Dla-
tego aby urzeczywistnić bezpieczeństwo publiczne, potrzeba właściwego nadzoru me-
rytorycznego sprawowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, sieci instytucji zlokalizowanych na wszystkich szczeblach zasadniczego po-
działu terytorialnego państw oraz zbioru regulacji normatywnych, które wyznaczają za-
sady ich funkcjonowania [Karpowicz 2012, ss. 74–77].

W przypadku systemu organizacyjnego i instytucjonalnego nadzór nad służbami, in-
spekcjami i strażami zorganizowany jest hierarchicznie, przy czym na szczeblu regional-
nym sprawuje go wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, zaś na szczeblu naj-
niższym – starosta. Nie należy zapominać również o istotnej roli organu wykonawcze-
go na poziomie gminy, tj. odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Jego za-
daniem wraz z organem stanowiącym, czyli odpowiednio radą gminy bądź miasta, jest 
kształtowanie polityki bezpieczeństwa lokalnego poprzez zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, obejmujących zadania własne odnoszące się do: porządku publiczne-
go, ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej, w tym wspieranie finansowe 
ochotniczych straży pożarnych [Wiśniewski, Zalewski, Podleś, Kozłowska 2010].

O wiele bardziej złożony jest system instytucjonalny bezpieczeństwa publicznego, 
który tworzą Policja oraz funkcjonujące w kraju wyspecjalizowane straże, służby specja-
listyczne i wyodrębnione inspekcje, które, realizując określone prawem zadania, wpły-
wają bezpośrednio lub pośrednio na poziom bezpieczeństwa publicznego. O zaliczeniu 
Policji do podsystemu bezpieczeństwa publicznego zdecydowała regulacja normatyw-
na, czyli ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. z 1990 roku, nr 30, poz. 179), określa-
jąca ją w art. 1 ust. 1 i 2 jako „formację służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochro-
ny bezpieczeństwa ludzi i utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, któ-
ra realizuje zadania związane z ochroną życia, zdrowia, mienia ludzi przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra, ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
a także kontrolą przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związa-
nych z działalnością publiczną lub w miejscach publicznych”. Poza tym podsystem bez-
pieczeństwa publicznego uzupełniają wyspecjalizowane straże: Straż Graniczna, Straż 
Gminna (Miejska), Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwo-
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wa Straż Łowiecka oraz służby: Służba Parków Narodowych, Służba Więzienna i wyod-
rębnione  inspekcje: Inspekcja Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Han-
dlowa czy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego [Gierszewski 2013, ss. 74–107].

Ochrona przeciwpożarowa, stanowiąca drugie z zagadnień opisywanych w artyku-
le, wchodzi w skład podsystemu bezpieczeństwa powszechnego. Ten typ bezpieczeń-
stwa można rozumieć jako: „stan zapewniający ochronę życia i zdrowia obywateli oraz 
majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof  technicznych” [Po-
kruszyński 2012, s. 168; Brzeziński 2009, ss. 40–42].  Z kolei definicja ochrony przeciwpo-
żarowej została zawarta w art. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 
1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) i polega na: „planowaniu i realiza-
cji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobiega-
nie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsco-
wego zagrożenia, zapewnieniu sił i środków do ich zwalczania oraz prowadzeniu dzia-
łań ratowniczych”. 

W ramach analizowanego podsystemu kluczową rolę pełni struktura instytucjonal-
na, zdeterminowana charakterem kompetencji, jakie posiadają organa władzy i admini-
stracji publicznej, wyposażone w konkretne uprawnienia, metody oraz sposoby i dzia-
łania ukierunkowane na ochronę życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego 
przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Tą strukturą jest na pozio-
mie powiatowym, wojewódzkim i centralnym, funkcjonujący od początku lat 90. ubie-
głego stulecia, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Tworzą go jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowe formacje straży po-
żarnej oraz ochotnicze straże pożarne [Gierszewski 2013, ss. 74–107].

Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe jako obszar 
aktywności inwestycyjnej

Inwestycje, bez względu na podmiot je wykonujący, niemal nieodłącznie wiążą się z wy-
tworzeniem nowych środków trwałych, ruchomości bądź wartości niematerialnych 
i prawnych, które w perspektywie czasu służą rozwojowi działalności jednostki, która po-
niosła koszty z  nimi związane. Także inwestycje gmin w  obszarze bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz ochrony przeciwpożarowej czynione są z zamiarem powiększenia korzy-
ści dla wspólnoty lokalnej [Czempas 2004, ss. 85–87].

Działania tego typu wpisane są też w szerszy kontekst świadomych oraz celowych 
długofalowych działań inwestycyjnych, które nazywamy polityką inwestycyjną [Ja-
strzębska 2005, s. 98]. Współczesna aktywność inwestycyjna gmin w zakresie bezpie-
czeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej może jednak przyjmować róż-
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ne formy. Umacnianie lokalnego bezpieczeństwa publicznego czy ochrony przeciwpo-
żarowej może być traktowane przez władze lokalne jako układ działań zmierzających 
do poprawy, przebudowy lub rozbudowy lokalowego zaplecza funkcjonującego na te-
renie gmin jednostek bezpieczeństwa. Może też kłaść nacisk na wzmocnienie wyposa-
żenia sprzętowego jednostek ratowniczych w postaci zakupów pojazdów ratowniczych 
lub specjalistycznego sprzętu, które będąc majątkiem ruchomym o dużej wartości, rów-
nież mogą być traktowane jako inwestycja.

Oba wskazane powyżej działania wpisują się de facto w politykę inwestycyjną gmin. 
Można je obserwować, analizując trzy rodzaje źródeł. Pierwszym są sprawozdania ze 
zrealizowanych przez samorządy kolejnych projektów, drugim – klasyfikacje wydatków 
inwestycyjnych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, ostatnim zaś 
–wyniki konkursów organizowanych przez zarządy województw lub fundusze celowe, 
które przewidują udzielenie dofinansowania dla najlepszych projektów gmin dotyczą-
cych wsparcia działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

 Bezwzględnie bezpieczeństwo społeczności lokalnych należy uznawać za jeden 
z bardziej istotnych obszarów jego współistnienia. Zachodzi jednak ryzyko, że władze 
lokalne, kierując się łaskawymi dla nich statystykami dotyczącymi incydentów zagraża-
jących życiu i zdrowiu mieszkańców oraz ich mieniu, ulegną pokusie marginalizacji inwe-
stycji w bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wspierając inne inicjaty-
wy, z zakresu edukacji czy kultury [Wansacz 2013, s. 109].

Polityka inwestycyjna gmin Krzeszowice i Zabierzów 
w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej

Omówione wyżej kwestie dotyczyły też gmin Krzeszowice i Zabierzów. Te położone na 
terenie powiatu krakowskiego w województwie małopolskim samorządy w latach 2011–
2015 różniły się zasadniczo pod względem rodzaju, liczby oraz zagęszczenia podmiotów 
wykonujących na ich terenie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej.

Krzeszowice to gmina miejsko-wiejska położona 25 km na zachód od Krakowa, zaj-
mująca powierzchnię 139 km2. Zamieszkana była na koniec 2015 r. przez ponad 32 tys. 
mieszkańców. Obszar gminy podzielony jest jak dotąd na 18 sołectw wiejskich oraz 6 
osiedli znajdujących się w granicach miasta będącego siedzibą władz. Na terenie gminy 
czynności z zakresu porządku i spokoju publicznego realizuje straż miejska, która w tym 
wypadku działa zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r. o strażach gminnych [Sejm 
RP 1997; Dz. U. Nr 123, poz.779]. Jej działania wspomaga znajdujący się na terenie gminy 
komisariat policji, który realizuje też własne zadania w zakresie zapobiegania wykrocze-
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niom oraz przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu społeczności lokalnej. Czy-
ni to nie tylko wobec mieszkańców Krzeszowic i okolic, ale także sąsiednich gmin Czerni-
chów oraz Jerzmanowice [Ciryt 2008, www.gazetawroclawska.pl/artykul/59466]. 

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa technicznego na 
terenie gminy wypełnia obecnie 16 jednostek (OSP). Znajdują się one na terenie Krze-
szowic oraz będącego częścią miasta osiedla Czatkowice, a także w sołectwach: Czerna, 
Dębnik, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółkowice, Rudno, Sanka, 
Siedlec, Tenczynek, Zalas oraz Żbik. Jedynie sołectwa Dubie, Frywałd i Łany nie posiada-
ją tego typu jednostek, podobnie jak pozostałe osiedla miasta Krzeszowice, na których 
terenie działania prewencyjne oraz ratownicze realizuje jednostka OSP Krzeszowice.

Zaplecze jednostek tego typu w gminie okazuje się zatem rozbudowane. Pięć z nich, 
mianowicie: OSP w Czernej, Miękini, Filipowicach, Tenczynku i Krzeszowicach, już przed 
2015 r. działało w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [Wykaz jednostek 
włączonych do KSRG na dzień 31.12.2015r., www.straż.gov.pl]. Do końca 2016 r. dołączy-
ła do nich też jednostka OSP Wola Filipowska [Wykaz jednostek włączonych do KSRG do 
12.2016r., www.straż.gov.pl]. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej 
na terenie Krzeszowic znajduje się również ambulatorium Krakowskiego Pogotowia Ra-
tunkowego wraz z zespołem ratowniczym obsługującym teren gminy, jak i zachodnią 
cześć powiatu krakowskiego.

System jednostek zapewniających bezpieczeństwo i  porządek publiczny w  gmi-
nie Zabierzów wyglądał natomiast nieco inaczej. W tej zajmującej powierzchnię 99 km2 
oraz zamieszkanej przez ponad 25,5 tys. mieszkańców gminie, podzielonej na 23 sołec-
twa nie działała bowiem jednostka straży miejskiej, a wyłącznie komisariat policji wyko-
nujący zadania prewencyjne i zapobiegawcze w zakresie przestępstw i wykroczeń dla 
mieszkańców tej jednostki, jak i sąsiedniej gminy Liszki [Komisariat Policji w Zabierzowie, 
www.kpp-krakow.policja.gov.pl]. Od 1.04.2014 r. nie funkcjonuje w  gminie ambulato-
rium Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego [Zmiana całodobowej opieki lekarskiej dla 
gminy Zabierzów; http; zabierzow.org.pl], licznie reprezentowane są natomiast jednost-
ki OSP, których jest w sumie 15. Znajdują się one odpowiednio na terenie sołectw Balice, 
Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Niegoszowice, Nie-
lepice, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Ujazd, Więckowice i Zabierzów. Oznacza to jed-
nak, że w 8 sołectwach nie funkcjonują tego typu jednostki (w Aleksandrowicach, Buro-
wie, Kleszczowie, Kochanowie, Młynce, Pisarach, Szczyglicach oraz Zelkowie). Analizu-
jąc dane dotyczące wydatków gmin zrealizowanych w latach 2011–2015 w obszarze bez-
pieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, nie można niestety wnioskować 
o ich istotnym znaczeniu w gospodarce finansowej tych jednostek. Szczegóły prezentu-
je w tym wypadku Tabela 1.
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Tabela 1. Wydatki gmin Krzeszowice i Zabierzów w dziale bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa w latach 2011–2015

Gmina/Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Krzeszowice 996 225,28 1 033 559,04 1 463 551,98 1 529 817,26 1 672 028,18

% wydatków 
ogółem 1,17 1,28 1,90 1,87 1,90

Zabierzów 706 971,18 894 593,77 1 288 189,25 755 118,59 1 131 815,44

% wydatków 
ogółem 0,96 1,29 1,64 0,84 1,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych lokalnych GUS.

Tabela informuje, że w latach 2011–2015 nakłady obu gmin w dziale bezpieczeństwo 
publiczne i  ochrona przeciwpożarowa nie przekroczyły nigdy poziomu 2% w  stosun-
ku do całości wydatków budżetowych tych jednostek, przy czym wyższe okazały się 
one w Krzeszowicach, gdzie w ciągu 5 lat wyniosły w sumie 6 695 181,74 zł wobec 4,776 
688,73 zł w gminie Zabierzów. Kwoty te nie odzwierciedlają jednak nakładów inwesty-
cyjnych samorządów w tym obszarze; te ostatnie prezentuje zamieszczona poniżej Ta-
bela 2.

Tabela 2. Wydatki inwestycyjne i bieżące gmin Krzeszowice i Zabierzów w dziale bez-
pieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w latach 2011–2015

Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Rodzaj wy-
datków KRZESZOWICE

inwestycyjne 73 966,50 31 464,00 237 740,90 382 141,45 623 746,56

% 7,42 3,04 16,24 24,98 37,30

bieżące 922 258,78 1 002 095,04 1 225 811,08 1 147 675,81 1 048 281,62

% 92,58 96,96 83,76 75,02 62,70

Rodzaj wy-
datków ZABIERZÓW

inwestycyjne 206 748,07 361 709,24 751 991,98 210 641,75 403 435.87

% 29,24 40,43 58,37 27,90 35,65

Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski



        285

bieżące 500 223,11 532 884,53 536 197,27 544 476,84 728 379,57

% 70,76 59,57 41,62 72.10 64,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych lokalnych GUS.

Tabela ukazuje, że wydatki inwestycyjne tego typu w gminie Krzeszowice w ciągu 
5 lat będących przedmiotem analizy wyniosły 1 349 058,51 zł i były wyraźnie niższe od 
tych zrealizowanych przez władze Zabierzowa, których suma w  latach 2011–2015 wy-
niosła 1 934 526,91 zł. Jednocześnie widać, że mimo skromniejszych środków przezna-
czonych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w gminie Zabierzów 
mniej środków z tej puli kierowała ona na zadania bieżące, więcej zaś na politykę inwe-
stycyjną. Środki tego typu stanowiły od 27,90% limitu wydatków tego działu w 2014 r. 
w porównaniu z aż 58,37% rok wcześniej. Gmina Krzeszowice dopiero od 2013 r. zaczęła 
aktywniej wspierać inwestycje dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony prze-
ciwpożarowej. Rok później już blisko ¼ zrealizowanych w tym dziale wydatków kierowa-
na była na inwestycje, a w 2015 r. – już niemal 3/8.

Aktywność inwestycyjna obu gmin w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochro-
ny przeciwpożarowej nie była jednak wyłącznie wynikiem ich samodzielnej polityki in-
westycyjnej. Bez wątpienia stymulatorem procesu zwiększania uczestnictwa tych samo-
rządów w modernizacji infrastruktury służącej jednostkom bezpieczeństwa lokalnego, 
a  zwłaszcza OSP, była też możliwość dofinansowania projektów inwestycyjnych w  ra-
mach organizowanego corocznie przez zarząd województwa konkursu Małopolskie Re-
mizy oraz programu Bezpieczny Strażak, którego instytucją finansującą jest do dziś Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie.

Duże sukcesy w  pozyskiwaniu funduszy na modernizację budynków OSP uzyska-
ła zwłaszcza gmina Krzeszowice. Pierwszym z  nich było dofinansowanie w  2013 r. re-
montu dachu na budynku OSP Miękinia. Koszt całej inwestycji zamknął się w  kwocie 
126 238,29 zł, z czego 40 000 zł stanowiły środki z dotacji wojewódzkiej. Niewielką, bo 
liczącą 5032,34 zł, dotację udało się wówczas uzyskać także na modernizację elewacji 
i termoizolację budynku OSP w Nawojowej Górze. Instytucją współfinansującą to war-
te 10 268,68 zł zadanie był wówczas WFOŚiGW [Zestawienie środków zewnętrznych po-
zyskanych przez gminę Krzeszowice w 2013 r., www.gminakrzeszowice.pl/urząd/projekty].

Także w 2014 r. gmina otrzymała środki na dofinansowanie modernizacji budynku 
remizy OSP Siedlec w  ramach kolejnej edycji konkursu Małopolskie Remizy. Całkowity 
koszt projektu wyniósł w tym wypadku 96 485,57 zł, z czego dofinansowanie z budże-
tu województwa stanowiło 33 130 zł [Uchwała ZWM nr 309/14, załącznik 1, https://bip.
malopolska.pl/umwm]. Środki z tego samego konkursu w kwocie 36 018 zł raz jeszcze 
(w 2015 r.) trafiły do gminy Krzeszowice. Wówczas zostały wykorzystane na moderniza-
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cję dachu na budynku remizy OSP Sanka [Uchwała ZWM nr 415/15, załącznik 1, https://
bip.malopolska.pl/umwm]. Dużo mniejsze sukcesy w tego rodzaju konkursach odnosi-
ła natomiast gmina Zabierzów. Jedynie w 2013 r. udało się jej uzyskać dofinansowanie  
w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Karniowicach, któ-
rego całkowity koszt wyniósł 285 000 zł [Remont remizy wraz z dobudową garażu w bu-
dynku OSP w Karniowicach, http://zabierzów org.pl]. W 2015 r. wniosek konkursowy skła-
dany na dofinansowanie remontu jednostki OSP Balice położonej w gminie Zabierzów 
nie zmieścił się jednak na liście 102 małopolskich OSP, które uzyskały dofinansowanie 
[Uchwała ZWM nr 415/15, załącznik 2, https://bip.malopolska.pl/umwm].

Zakończenie

Dokonana w artykule analiza znaczenia polityki inwestycyjnej w dziedzinie bezpieczeń-
stwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w gminach Krzeszowice oraz Zabie-
rzów pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków końcowych. Inwestycje tego typu w obu 
samorządach napotykały niestety na poważne ograniczenia. Bez wątpienia podstawo-
we wiązało się z postrzeganiem przez władze lokalne polityki inwestycyjnej w tym ob-
szarze jako mniej istotnej od tej realizowanej w innych obszarach działalności badanych 
gmin. W efekcie środki przeznaczane z budżetów obu gmin w latach 2011–2015 stanowi-
ły tylko niewielką część ich wydatków, zwłaszcza jeśli chodzi o kwoty przeznaczane przez 
obie jednostki na działania w zakresie modernizacji bazy lokalowej i sprzętowej jedno-
stek lokalnych realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i ochro-
ny przeciwpożarowej. Być może ograniczona aktywność inwestycyjna obu gmin wyni-
kała z przekonania ich władz o wystarczającym poziomie zaspokojenia potrzeb lokalo-
wych oraz sprzętowych tych jednostek. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wciąż wiele 
OSP w obu samorządach nie było w stanie sprostać wymogom uczestnictwa w KRSG, za-
łożenie to wydaje się wątpliwe.

Mimo to gmina Zabierzów, a po 2013 r. także Krzeszowice coraz aktywniej działały 
w obszarze inwestycji związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciw-
pożarową. Widocznie zwiększyły wydatki własne w tym zakresie. Wzrosła również ich 
aktywność administracyjna w zakresie pozyskiwania środków z wojewódzkich progra-
mów wsparcia inwestycji lokalnych w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, organi-
zowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Co równie istotne, gmina Zabie-
rzów przez całe badane 5-lecie wykazywała się zdecydowanie wyższą aktywnością in-
westycyjną w  obszarze bezpieczeństwa niż samorząd Krzeszowic, co pozwala sądzić, 
że jednostki tego typu, dysponując odpowiednimi zasobami finansowymi na realizację 
swej polityki inwestycyjnej, mogą dużo chętniej inwestować we własne bezpieczeństwo 
lokalne niż samorządy od nich większe terytorialnie, a nawet demograficznie.
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Próbując wskazać kierunek dla polityki inwestycyjnej obu gmin w obszarze bezpie-
czeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na najbliższe lata, bez wątpienia na-
leży podkreślić, że wymaga ona dalszego wzmacniania. Co prawda, cześć zadań uda-
ło się już zrealizować w  latach 2011–2015, dzięki czemu stan techniczny wielu budyn-
ków służących jednostkom wykonującym zadania z zakresu bezpieczeństwa publiczne-
go uległ wyraźnej poprawie, jednak wciąż pozostało wiele do zrobienia. Dużym wyzwa-
niem dla władz obu gmin w najbliższych latach będzie z pewnością modernizacja parku 
maszynowego samochodów pożarniczych w użytku OSP. Istnieje już, co prawda, możli-
wość jej dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020, ale gminy Krzeszowice i Zabierzów będą w tym 
wypadku zmuszone zmierzyć się z silną konkurencją 182 małopolskich gmin, w których 
funkcjonuje również wiele OSP, dla których zakup nowych samochodów ratowniczo-
gaśniczych wartych niejednokrotnie setki tysięcy złotych jest koniecznością. Jeśli i tam-
te gminy zamierzają zwyciężać konkursy na pozyskanie środków tego typu, z pewno-
ścią także ich polityka inwestycyjna w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej będzie wymagać zwiększenia ponoszonych nakładów.
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Wstęp

Sytuacje kryzysowe w działalności przedsiębiorstwa występują w różnej formie oraz ska-
li, związane są również ze specyfiką danej organizacji. Zmienność i nieprzewidywalność 
otoczenia powodują, że współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach per-
manentnego zagrożenia kryzysem, który może obejmować całość funkcjonowania lub 
dotyczyć niektórych obszarów działalności.  

Problematyka ta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość 
oraz branżę, w której funkcjonują. Z objawami kryzysu mogą zetknąć się wszystkie pod-
mioty gospodarcze [Zelek 2003, s. 5]. W wielu przypadkach menedżerowie zajęci bieżą-
cym działaniami nie zwracają uwagi na przygotowanie podmiotu i zaplanowanie dzia-
łań na wypadek wystąpienia kryzysu. Żadne przedsiębiorstwo bez względu na swoją 
wielkość, zasoby finansowe i reputację nie jest odporne na kryzys, jednak pojawiające 
się sygnały ostrzegawcze są nierzadko ignorowane [Regester, Larkin 2005, s. 128].   

Kryzys, który dotychczas w organizacjach był postrzegany jako zjawisko zewnętrz-
ne, znajdujące się poza zasięgiem kontroli przedsiębiorstwa, staje się obecnie nieodłącz-
nym składnikiem procesu rozwoju, którym organizacja może i powinna zarządzać. Kon-
sekwencją powyższych zjawisk jest zmiana podejścia do natury kryzysu w przedsiębior-
stwie. Kryzys przestaje być postrzegany wyłącznie jako zjawisko skutkujące negatywny-
mi konsekwencjami, a zaczyna się w nim dostrzegać również konstruktywne elementy. 
Punkt ciężkości w teoretycznych i praktycznych rozważaniach dotyczących kryzysu zo-
staje zatem przesunięty z pytania o to, czy przedsiębiorstwo musi funkcjonować w wa-
runkach kryzysu, na zagadnienia, jak należy planować i organizować działania w sytu-
acjach kryzysowych organizacji [Ciekanowski, Krysiński 2014, s. 87].

Pewne jest, że wystąpienie kryzysu w organizacji stanowi punkt krytyczny w  jego 
funkcjonowaniu, a  zarządzanie przedsiębiorstwem musi mieć interdyscyplinarny cha-
rakter. Skuteczne zarządzanie kryzysowe pozwala na zmniejszenie ryzyka zaistnienia 
kryzysu, jak również ograniczenie jego negatywnych skutków dla przedsiębiorstwa. Wy-
daje się, że problematyka zarządzania podmiotami gospodarczymi w sytuacji wystąpie-
nia kryzysu będzie nabierała coraz większego znaczenia w warunkach polskich, a zarzą-
dzanie sytuacjami kryzysowymi będzie coraz większym wyzwaniem dla kadr zarządza-
jących różnego typu podmiotami gospodarczymi.          

Przedmiotem artykułu jest próba odniesienia się do istoty zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych oraz refleksja nad metodami planowania działań w  sytuacjach kryzyso-
wych występujących w  przedsiębiorstwach. Wnioski mogą posłużyć lepszemu zrozu-
mieniu istoty zarządzania przedsiębiorstwem w przypadku wystąpienia kryzysu i wpro-
wadzeniu właściwych metod zarządzania w tego typu sytuacjach oraz stać się punktem 
wyjścia do zaprojektowania i podjęcia badań empirycznych. 
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Pojęcie kryzysu i istota zjawisk kryzysowych 
w organizacjach gospodarczych 

W języku potocznym kryzys oznacza na ogół trudną sytuację, która bądź to istnieje w da-
nym momencie, bądź też może dopiero wystąpić. Kryzysem w tym ujęciu może być za-
równo wojna, jak i sytuacja stresowa wynikająca z problemów życia codziennego. Wielo-
wymiarowość znaczenia tego pojęcia sprawia, że próby analizy oraz definiowania kryzy-
su są trudne i złożone. Należy je postrzegać jako proces niekorzystnych zjawisk, przełom 
zachodzący pomiędzy fazami rozwoju lub też problem natury decyzyjnej [Nogalski, Ma-
cinkiewicz 2004, s. 12]. 

 Spotykana w literaturze przedmiotu interpretacja pojęcia kryzysu jest różnorodna 
i obejmuje swym zasięgiem wiele kategorii. Dookreśleniu pojęcia służy podanie, jakiej 
sfery działalności dotyczy: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy militarnej itp. Ter-
min „kryzys” pochodzi od greckiego krino i oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, 
walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. W języku angielskim słowu cri-
sis przypisuje się takie cechy, jak: nagłość, urazowość, negatywność przeżyć [Badura-Ma-
dej, Luśniak 1997, s. 76]. Natomiast według Słownika wyrazów obcych Wł. Kopalińskiego 
kryzys jest to okres przełomu, przesilenia, decydujących zmian. 

Również w  prawodawstwie oraz projektach polskich aktów prawnych kryzys jest 
różnie definiowany, ale zawsze wskazuje się, że jest to sytuacja będąca następstwem za-
grożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów 
społecznych, przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu organizacji 
[Ciekanowski,  Czernowałow  2011, s. 29]. Wydaje się, że konieczne dla wyjaśnienia po-
jęcia kryzysu, które samo w sobie jest wieloznaczne, jest określenie sfery, której doty-
czy (polityczna, społeczna, ekonomiczna, militarna, itp.); jego szczegółowa treść zale-
ży od tego, na jakim szczeblu i dla jakich celów jest formułowane [Walas-Trębacz, Ziar-
ko 2011, s. 16].  

Kryzys w organizacji należy postrzegać jako stan patologiczny zagrażający organiza-
cji jako całości, z którym należy walczyć, i któremu należy przeciwdziałać, wykorzystu-
jąc odpowiednie instrumenty [Bartczak, Bartusik 2010, s. 13]. W odniesieniu do przed-
siębiorstwa zarządzanie kryzysowe ma na celu zapewnienie mu przetrwania  i rozwo-
ju oraz wykształcenie dwóch kompetencji zarządczych: zarządzania antykryzysowego 
i zarzadzania w kryzysie [Romanowska 2012, s. 7].   

W odniesieniu do istoty zjawiska zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie należy 
zwrócić uwagę na trudności terminologiczne wynikające z różnego postrzegania tego 
zjawiska przez różnych autorów, co powoduje, że trudno wypracować jedno wspólne 
stanowisko w tym zakresie. Często zamiennie używa się określeń „zarzadzanie kryzy-
sem”, „zarządzanie w sytuacjach kryzysowych” czy też „zarzadzanie w warunkach kryzy-
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su”. Chociaż powszechnie występują one w praktyce zarządzania, to w literaturze przed-
miotu istnieje wiele różnorodnych interpretacji pojęcia „kryzysu organizacji”, przy czym 
zawsze stanowi on permanentną cechę współczesnego przedsiębiorstwa stającą się 
przedmiotem zarządzania [Zelek 2003, ss. 13, 31]. Kryzys w przedsiębiorstwie w każdym 
przypadku wpływa na jego rozwój i stanowi zagrożenie realizacji jego celów organiza-
cyjnych. Tolerowanie sytuacji kryzysowej prowadzi do niemożliwości realizacji podsta-
wowych celów i funkcji przedsiębiorstwa mogących skutkować jego upadkiem [Nogal-
ski, Macinkiewicz 2004, s. 12].  

Niezależnie od przyjętych definicji i określeń warto zaznaczyć, że w większości przy-
padków kryzysom można zapobiegać, lub w istotny sposób wpływać na minimalizację 
ich skutków. Pamiętać jednak trzeba, że ważna jest zarówno sama świadomość możli-
wości zaistnienia kryzysu, jak też poznanie jego przyczyn. Należy mieć świadomość, że 
w sytuacjach kryzysowych istotną determinantą jest czas oraz umiejętność alokacji za-
sobów. Ważna jest również umiejętność powiązania wzajemnych interakcji występują-
cych pomiędzy trzema systemami przedsiębiorstwa: technologicznym, ludzkim i orga-
nizacyjno-kulturowym [Mitroff, Pearson 1998, s. 30]. Ta wiedza może stać się pomocna 
w wypracowaniu sposobów zapobiegania kryzysom, organizowaniu skutecznych dzia-
łań i podejmowaniu trafnych decyzji, związanych z zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi. 

Mimo że wzrost ryzyka w szybko zmieniających się realiach prowadzenia biznesu ma 
tendencję rosnącą, trafnie określaną jako „uogólniona niepewność” [Koźmiński 2004, s. 
8],  wystąpienie  kryzysu w każdej organizacji jest zjawiskiem szczególnym. Z jednej stro-
ny niesie możliwość niszczących zagrożeń, ale z drugiej strony może pobudzić organi-
zację do pozytywnej odnowy i dać jej szansę dalszego rozwoju [Zakrzewska-Bielawska 
2008, s. 65].   

Różnorodność charakteryzująca zjawisko kryzysu wymusza konieczność przygoto-
wania się nie na jeden, lecz na wiele wariantów możliwych sytuacji kryzysowych. Każ-
da z nich wymaga indywidualnego przeanalizowania i dopasowania do specyficznych 
warunków działalności poszczególnych przedsiębiorstw. Dobrze jest pamiętać, że kry-
zys w przedsiębiorstwie nie jest stanem ,,normalnym’’, a stanowi rodzaj ,,choroby’’, któ-
ra wymaga innych niż stosowane dotychczas rutynowe metody działania i zarządzania.

Przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwie mogą mieć dwojaki charakter. Są to przy-
czyny o charakterze wewnętrznym (endogeniczne – zależne od przedsiębiorstwa) oraz 
zewnętrznym (egzogeniczne – niezależne od przedsiębiorstwa) [Walas-Trębacz, Ziarko 
2011, s. 46]. 

Wśród wewnętrznych przyczyn kryzysów wymienia się między innymi:
 · problemy organizacyjne (niedopasowana wielkość i struktura firmy, nadmierna liczba  szczebli de-
cyzyjnych, błędne decyzje, brak przypisanych odpowiedzialności, brak odpowiednich strategii);
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 · słaba kontrola finansowa (złe zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, brak odpo-
wiedniej polityki finansowej);
 · problemy ekonomiczne (brak zachowania równowagi między cenami a  zasobami 

przedsiębiorstwa, utrata kontroli nad wydatkami, należnościami, zapasam, wysokie 
koszty);
 · czynnik ludzki (brak wykwalifikowanej kadry, brak identyfikacji pracowników 

z przedsiębiorstwem, rozczarowanie, frustracje zatrudnionych).
 · Natomiast za główne przyczyny zewnętrzne kryzysów uznaje się:
 · niekorzystne zjawiska gospodarcze, takie jak inflacja, zmiany kursów walut, spadek 

realnych   dochodów ludności;
 · zmiany warunków funkcjonowania firmy – zmiany na rynku w zakresie popytu i po-

daży;
 · decyzje rządowe – złe rozwiązania prawne, zmiany stawek podatkowych, ulg  inwe-

stycyjnych;
 · wzrost konkurencji wymuszający redukcję stawek marż, co prowadzi do spadku   wy-

pracowanego zysku, utraty części klientów i redukcji zatrudnienia;
 · zawodność techniki – usterki maszyn i urządzeń powodujące przerwy w produkcji, 

niewykonanie usług, wypadki itp.;
 · zjawiska związane ze środowiskiem przyrodniczym – powodzie, katastrofy, klęski  

żywiołowe [Łuczak 2003, s. 56].
Wpływ przedsiębiorstwa na przyczyny zewnętrzne jest z reguły niewielki, należy jed-

nak pamiętać, że część rodzajów zagrożeń zewnętrznych generowanych przez otocze-
nie napotyka na indywidualną podatność przedsiębiorstwa wynikającą z jego własnej 
strategii, np.: wyboru specjalizacji, partnerów, lokalizacji działania czy też wyboru mo-
delu organizacyjnego i  biznesowego. Decyzje przedsiębiorstwa mogą tworzyć nega-
tywny efekt synergii z odziaływaniem pochodzącym z otoczenia, ale mogą również się 
mu przeciwstawiać, jeżeli dokonane wybory były prawidłowe [Monkiewicz 2010,  s. 62].       

Wymienione obszary przyczyn kryzysu mogą stanowić przesłankę do wyboru ob-
szarów, na których należy się skupić w przedsiębiorstwie, aby móc skutecznie zwiększać 
odporność podmiotu na wystąpienie kryzysu. Jednak ze względu na wielowymiarowość 
zjawiska oraz indywidulane uwarunkowania każdego przedsiębiorstwa nie jest możliwe 
wskazanie wszystkich potencjalnych źródeł powstawania sytuacji kryzysowych.     

Diagnostyka i planowanie antykryzysowe

Wystąpienie kryzysu w przedsiębiorstwie nie jest zdarzeniem nagłym i przypadkowym, 
konieczne jest dokonanie identyfikacji przyczyn oraz źródeł jego powstawania, co może 
przełożyć się na proces skutecznej naprawy. Niedopuszczalne jest tolerowanie sytuacji 
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kryzysowej, ponieważ uniemożliwia to realizację podstawowych funkcji przedsiębior-
stwa [Bartczak, Bartusik 2010, s. 15]. Istotnym problemem jest niezważanie przez lide-
rów organizacji na pojawiające się zagrożenia lub bagatelizowanie ich wagi. Nieumiejęt-
ność rozpoznawania zagrożeń może dotknąć nawet najbardziej doświadczonych mene-
dżerów. Informacja ta powinna być przesłanką dla zarządzających skierowania uwagi na 
obszary, w których mogą wystąpić zagrożenia oraz stworzenia systemu diagnostyki an-
tykryzysowej podmiotu [Bazerman, Watkins 2006, ss. 179, 191].       

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi często jest określane jako sztuka podejmowa-
nie decyzji w warunkach braku pełnej informacji, dlatego niezmiernie ważne jest, aby 
w  ramach planowania antykryzysowego zaplanować jak największą ilość możliwych 
działań, zanim wystąpi sytuacja kryzysowa [Błażkiewicz i in. 2014 , s. 160].   

Diagnostykę antykryzysową przedsiębiorstwa i jego otoczenia można określić jako 
badanie otoczenia i wnętrza organizacji w celu identyfikacji zagrożeń zewnętrznych, sła-
bych stron organizacji i typów sygnałów o niebezpieczeństwie kryzysu, które mogą nad-
chodzić z otoczenia. Takie badanie realizowane jest poprzez identyfikację parametrów 
zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, określenie ich znaczenia dla zarządzania an-
tykryzysowego i identyfikację specyficznych sygnałów o niebezpieczeństwie kryzysu. 

W procesie analizy otoczenia problemem może stać się ogromna ilość uzyskiwanych 
informacji, która może zakłócić obraz rzeczywistości. Niezbędny jest jednak możliwie 
pełny obraz sytuacji. Aby stworzyć dokładny i wyraźny obraz rozwoju sytuacji, uzyska-
ne wyniki analiz należy odpowiednio zestawić i stworzyć z nich jednolitą całość. Anali-
za obejmuje:

 · makrootoczenie, które można podzielić umownie na cztery sektory: otoczenie poli-
tyczne, otoczenie ekonomiczne, otoczenie społeczne, otoczenie technologiczne;
 · otoczenie konkurencyjne według jego pięciu podstawowych elementów: odbiorcy, 

dostawcy, konkurenci wewnątrz branży, potencjalni nowi konkurenci, wyroby substy-
tucyjne [Urbanowska-Sojkin 1998, s. 54].

 Nie można przewidzieć wszystkich zagrożeń oraz negatywnych zdarzeń, z  jaki-
mi może spotkać się przedsiębiorstwo. Planowanie tego, co się może wydarzyć, daje 
nie tylko możliwość przewidywania, lecz także kontrolowania przyszłych zdarzeń oraz 
zminimalizowania skutków kryzysu lub niedopuszczenie do jego wybuchu. Obecnie 
wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od profilu ich działalności, funkcjonują w zło-
żonym, szybko zmieniającym się otoczeniu. Szereg czynników wpływa na zwiększenie 
wymagań w stosunku do planowania. Do czynników zewnętrznych należą między in-
nymi: ograniczoność zasobów, poziom inflacji, rozwój nowych technologii, wzrost kon-
troli ze strony organów państwowych, niestabilność ekonomiki i  sytuacji politycznej. 
Do czynników organizacyjnych (wewnętrznych) można zaliczyć: ograniczenie wzrostu,  
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konieczność projektowania i  wdrażania bardziej złożonych struktur organizacyjnych, 
a także sprawniejszej koordynacji działań wewnętrznych jednostek organizacyjnych. 

Zakres i skala kryzysu mogą być ograniczone, jeżeli zwróci się uwagę na planowa-
nie i zapewnienie strategicznej gotowości organizacji. Planowanie strategiczne poma-
ga zmniejszyć konsekwencje kryzysu poprzez przygotowanie odpowiednich działań za-
pewniających gotowość. Prawidłowo zbudowany i wykorzystany plan zarządzania anty-
kryzysowego zapewnia organizacji liczne korzyści, pozwala bowiem:

 · opracować plan działania, który może być modyfikowany w przypadku zmian we-
wnętrznej i zewnętrznej sytuacji;
 · określić priorytety w procesie rangowania kryzysowych sytuacji według ich znacze-

nia i określić, w jaki sposób, za pomocą jakich instrumentów i metod można najsku-
teczniej oddziaływać na sytuację;
 · dokonywać rozdziału ról i obowiązków kierowników wyższego szczebla, menadże-

rów i  specjalistów w okresie kryzysu i po jego przełamaniu;
 · określać, z jakimi podmiotami należy współdziałać w okresie kryzysu i w jaki sposób.

Planowanie strategiczne w zarządzaniu antykryzysowym zamyka się w dwóch ob-
szarach działalności:

 · kształtowania zadowalającego poziomu zgodności procesu zarządzania antykryzy-
sowego z ogólnym obszarem przedsiębiorstwa i zewnętrznym otoczeniem,
 · kształtowania zdolności organizacji do reagowania na potencjalne kryzysowe sytu-

acje w miarę ich powstawania.
Obejmują one przedkryzysowe przygotowanie oraz zdolności do działań neutralizu-

jących przedsiębiorstwo, w przypadku gdy nastąpił kryzys. Efektywne przedkryzysowe 
przygotowanie obejmuje: 

 · identyfikację ryzyka i określenie niezbędnych zasobów;
 · formułowanie polityki odzwierciedlającej skuteczne sposoby radzenia sobie z ryzy-

kiem i zabezpieczenie odpowiednich zasób;
 · opracowanie kryzysowej struktury reagowania;
 · odpowiedni rozwój zasobów niezbędnych do właściwego reagowania na zjawiska 

kryzysowe w granicach danego otoczenia [Kaczmarek 2004, s. 74].
Plany zarządzania antykryzysowego różnią się co do treści, formy i stylu, jednakże 

większość z nich obejmuje następujące elementy:
 · organizacyjną filozofię zarządzania antykryzysowego i uzasadnienie znaczenia pla-

nu dla przedsiębiorstwa;
 · określenie zdarzeń lub problemów rozpatrywanych przez organizację jako ,,kryzys’’, 

w przypadku wystąpienia których zacznie obowiązywać plan;
 · spis potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą dotknąć organizację;
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 · kluczowe cele i zadania zarządzania antykryzysowego w organizacji; 
 · opis działań koordynujących antykryzysowe przedsięwzięcia i  sposób informowa-

nia o groźbie kryzysu;
 · bazy danych, które mogą być przydatne w okresie kryzysu i po jego przełamaniu;
 · wykaz organizacji, które mogą oddziaływać na organizację;
 · wykaz specjalistów zewnętrznych (konsultantów), którzy mogą okazać pomoc orga-

nizacji [Mitroff, Pearson 1998, s. 43].
Planowanie antykryzysowe dostarcza menadżerom zbioru ogólnych zasad, na któ-

rych mogą opierać się ich działania. Nie jest możliwe sformułowanie pełnego, uniwer-
salnego zestawu tego typu zasad, z powodu istniejących różnic między przedsiębior-
stwami w ich otoczeniu. Można jednak sformułować pewne ogólne zalecenia, przydat-
ne w procesie planowania antykryzysowego w dowolnej organizacji. Należą do nich:

 · wyznaczanie członków przedsiębiorstwa i odpowiedzialnych za antykryzysowe pla-
nowanie;
 · opracowanie specjalnego budżetu dla realizacji zadań planistycznych;
 · włączenie zarządzania antykryzysowego w roczny, biznesowy plan organizacji;
 · stworzenie w przedsiębiorstwie zespołu do spraw zarządzania antykryzysowego, do 

którego   zadań należeć będzie między innymi planowanie antykryzysowe;
 · dokonywanie, minimum raz w roku, analizy słabych stron organizacji; analiza ta uła-

twi przewidywanie potencjalnych, najbardziej prawdopodobnych kryzysów; 
 · przygotowanie możliwych scenariuszy potencjalnego niekorzystnego rozwoju sytu-

acji dla   trzech do pięciu możliwych sytuacji kryzysowych, które mogą dotknąć przed-
siębiorstwo,   oznacza to konieczność rozpatrywania potencjalnych kryzysów, które 
mogą wystąpić z największym prawdopodobieństwem i szczególnie negatywnie od-
bić się  na reputacji organizacji oraz konieczność określenia sposobów ograniczenia 
potencjalnych strat;
 · ocena i weryfikacja planu antykryzysowego raz w roku, plan powinien odpowiadać  

zmieniającej się  zewnętrznej i wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa;
 · coroczna weryfikacja indywidualnych instrukcji dotyczących zachowań w  warun-

kach kryzysu członków przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za ograniczenie zjawisk  
kryzysowych; osoby odpowiedzialne za zarządzanie w  sytuacjach kryzysowych po-
winny dokładnie wiedzieć, jak zachować się w przypadku wystąpienia kryzysu;
 · zapewnienie uczestnictwa i konsultacji ze strony zewnętrznych specjalistów z zakre-

su zarządzania antykryzysowego;
 · prowadzenie przynajmniej raz w roku treningu w warunkach symulacji sytuacji kry-

zysowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, istotną kwestią staje się stałe badanie, poprawianie pla-

nów zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorstwo standardami, tak aby mogło spełniać  
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swoje funkcje. Działania te obejmują zarówno przegląd dokumentacji, jak i komplek-
sowe ćwiczenia z  uwzględnieniem rzeczywistych zagrożeń [Kaczmarek, Ćwiek 2009, 
s. 62].  

Racjonalne planowanie antykryzysowe wymaga odpowiednich zasobów. Ich wiel-
kość zależy od tego, w jaki sposób kierownictwo przedsiębiorstwa zdefiniuje stan przy-
gotowania firmy do radzenia sobie z  sytuacja kryzysową. Dla menadżerów zajmują-
cych się zarządzaniem antykryzysowym planowanie zawiera w sobie dwie istotne gru-
py działań. Pierwsza grupa to działania związane z organizacją procesu zarządzania an-
tykryzysowego, druga – właściwe działania związane z walką z kryzysem [Ciekanowski, 
Czernowałow 2011, s. 30].  

Metodyka zarządzania antykryzysowego

Metodyka zarządzania antykryzysowego stanowi w  istocie zespół kolejno realizowa-
nych działań, dotyczących antycypacji, przeciwdziałania i przełamania kryzysu, obniże-
nia poziomu jego negatywnych konsekwencji. Obejmuje ona zarówno działania o cha-
rakterze badawczo-analitycznym, jak i organizatorskim. Nie należy sprowadzać meto-
dyki zarządzania antykryzysowego wyłącznie do poszukiwań konkretnych wariantów 
zachowań organizacyjnych. Jest to bowiem proces aktywnej działalności kierowniczej, 
obejmujący pełen kompleks jej funkcji, ról i uprawnień kierowniczych. Niewątpliwie po-
dejmowanie działań w kryzysie jest bardzo ryzykowne i niezbędne jest wdrożenie stra-
tegii podejmowania działań. Określenie sposobów radzenia sobie z sytuacja kryzysową 
w znacznym stopniu determinuje, czy będzie to kryzys, który się wymknął spod kontro-
li, czy też powstanie możliwość proaktywnego rozwiązania, z którego przedsiębiorstwo 
wyjdzie wzmocnione. Wiele sytuacji kryzysowych można przewidzieć i skutecznie nimi 
zarządzać [Regester, Larkin 2005, ss. 41–42].    

 Ogólny układ metodyki zarządzania antykryzysowego obejmuje osiem elemen-
tów. Obrazują one kolejność różnych operacji i ich grup w procesie podejmowania i re-
alizacji decyzji kierowniczych, które mają pozwolić na wyjście przedsiębiorstwa z kry-
zysowej sytuacji.

Etap 1. Na tym etapie zarządzania antykryzysowego tworzy się specjalny zespół za-
daniowy. W jego skład mogą wchodzić zarówno członkowie danej organizacji, jak i spe-
cjaliści zewnętrzni zaproszeni do uczestnictwa w zespole na okres przewidywanej lub 
już zaistniałej kryzysowej sytuacji. Szczególnie przydatni są specjaliści z zakresu organi-
zacji i zarządzania, zarządzania konfliktami, podejmowania decyzji kierowniczych, ana-
lizy systemów zarządzania, mikroekonomii (ekonomii menadżerskiej). Członkowie ze-
społu powinni posiadać odpowiednie umiejętności rozwiązywania problemów w pro-
cesach zarządzania antykryzysowego i skutecznego kierowania w warunkach ryzyka 
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i niepewności. Zespół może być wydzielony w formie odrębnej jednostki (komórki) or-
ganizacyjnej lub mieć status zespołu konsultacyjnego przy zarządzie przedsiębiorstwa. 

Etap 2. Na tym etapie dokonuje się analizy celowości i  czasowej oceny realizacji 
przedsięwzięć o charakterze antykryzysowym. W efekcie powstaje alternatywa – albo 
powrót do sytuacji wyjściowej i  formułowanie nowych celów oraz projektowanie nie-
zbędnych dla ich realizacji przedsięwzięć, albo rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć an-
tykryzysowych.

Etap 3. Tutaj następuje przygotowanie decyzji kierowniczych o  charakterze anty-
kryzysowym. Obejmują one przede wszystkim zebrane informacje wyjściowe dotyczą-
ce sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, strukturalno-morfologiczną analizę 
sytuacji, określenie ścieżek (scenariuszy) wychodzenia organizacji z kryzysowej sytuacji, 
określenie niezbędnych zasobów, ocenę możliwości osiągnięcia podstawowych celów.

Etap 4. To kształtowanie systemu realizacji decyzji kierowniczych, których zadaniem 
jest wyprowadzenie organizacji z kryzysowej sytuacji. Zespół przygotowujący te decy-
zje określa równocześnie osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. 

Etap 5. Na tym etapie zarządzania antykryzysowego kształtowana jest organizacja 
procesu realizacji decyzji kierowniczych. Są to konkretne organizacyjne przedsięwzię-
cia, których realizacja w określonym układzie czasowym pozwoli na osiągnięcie celów. 

Etap 6. To analiza  i ocena sprawności decyzji. Analizuje się tutaj ewentualne odchy-
lenia od zaplanowanego przebiegu działań. Ewentualny brak akceptacji uzyskanych re-
zultatów stanowi przesłankę przygotowania nowych antykryzysowych przedsięwzięć 
uwzględniających dotychczas uzyskane rezultaty. W przypadku uzyskania korzystnych 
rezultatów, lecz w niezadowalającej wysokości, istnieje zasadność powrotu do etapu 4 
i wprowadzenie zmian w systemie realizacji decyzji. Ocena pozytywna upoważnia do 
przejścia do następnego etapu. 

Etap 7. Obejmuje ocenę zasadności podjęcia ewentualnych dalszych działań w celu 
wyprowadzenia przedsiębiorstwa z  sytuacji kryzysowej. Ocena polega w  istocie na 
określeniu, w jakim stadium znajduje się program antykryzysowy. Jeżeli ocenia się, że 
program został zrealizowany, lecz sytuacja przedsiębiorstwa nie uległa poprawie, należy 
rozważyć zasadność wykorzystania strategii ,,żniw’’ i wygaszania pewnych form działal-
ności lub ewentualne przejście do likwidacji przedsiębiorstwa. Natomiast gdy realizacja 
programu łączy się z istotną zmianą warunków funkcjonowania organizacji, konieczne 
mogą być zmiany systemu zarządzania antykryzysowego. W tych warunkach dla wypro-
wadzenia przedsiębiorstwa z sytuacji kryzysowej należy przygotować dodatkowe decy-
zje o charakterze antykryzysowym. 

Etap 8. Na końcowym etapie procesu zarządzania antykryzysowego opracowane 
są prognozy dotyczące potencjalnych sytuacji kryzysowych. Pozwala to jeżeli nie na 
uniknięcie sytuacji kryzysowej, to przynajmniej na przygotowanie się do niej, co sprzyja  
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minimalizacji jej negatywnych skutków. W praktyce sprzyja to minimalizacji powstania 
,,kryzysowej dezorientacji’’ [Ciekanowski, Czernowałow  2011, s. 31]. 

Dla zapewnienia skutecznego przeciwdziałania potencjalnemu niebezpieczeństwu 
pojawienia się w  przedsiębiorstwie kryzysowej dezorientacji postuluje się stworze-
nie specjalnego systemu informacyjnego, który w  istotnym stopniu przyczynia się do 
ochrony przedsiębiorstwa przed konsekwencjami niespodziewanych zmian w otocze-
niu. System taki określany jest jako ,,system wczesnego ostrzegania’’. 

Strategiczny system wczesnego ostrzegania powinien być wyraźnie skierowany na 
otoczenie – na precyzyjną obserwację i diagnozę zachodzących w nim zjawisk. Jego za-
daniem jest wczesne identyfikowanie i obserwacja tendencji rozwoju zjawisk i proce-
sów zachodzących w otoczeniu, które mogą zagrażać realizacji długookresowych celów 
przedsiębiorstwa. Sprzyja on tym samym podejmowaniu działań likwidujących zagroże-
nia. Informacje przekazywane w systemie wczesnego ostrzegania nie powinny powta-
rzać typowej informacji i powinny dotyczyć tych zmian, które mogą mieć istotne zna-
czenie dla przedsiębiorstwa, a prawdopodobieństwo ich wyprzedzenia jest niewielkie. 
Stąd sygnały wczesnego ostrzegania powinny informować z wyprzedzeniem o prawdo-
podobnych zmianach istotnych zmiennych i zabezpieczać możliwość oceny ich poten-
cjalnych konsekwencji [Nogalski, Macinkiewicz 2004, s. 54]. 

Metodyka zarządzania antycypacyjnego

Skutecznemu przewidywaniu potencjalnych sytuacji kryzysowych sprzyja wykorzy-
stanie metodyki zarządzania antycypacyjnego. Jakość zarządzania ocenia się z pozycji 
tego, czy organizacja jest w stanie w odpowiednim czasie ujawnić i rozwiązać powsta-
łe problemy, a kwalifikacje kierowników ocenia się, sprawdzając, czy potrafią radzić so-
bie z konsekwencjami niepewności. W praktyce oznacza to także zdolność przewidywa-
nia potencjalnych problemów i projektowania działań w ten sposób, aby eliminować lub 
przynajmniej ograniczać wpływ niekorzystnych konsekwencji tych problemów  – obec-
nie i w przyszłości. 

Jako podstawę metodyki zarządzania antycypacyjnego traktuje się podejście, któ-
re postuluje, aby koncentrować uwagę kierowników na kolejności (następstwie) działań 
kierowniczych, która tworzy podstawę wykorzystania specyficznej logiki postępowania 
opartej na wykorzystaniu doświadczenia, subiektywnych ocen kierowniczych oraz ana-
lizy informacji dotyczących problemów decyzyjnych. 

Takie podejście jest charakterystyczne dla behawioralnej teorii organizacji i  zarzą-
dzania, w której procesy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji wyodręb-
niają się jako główne elementy zarządzania. 
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Duże znaczenie przypisuje się także procesowi konsultacji, tworząc pewien model 
współdziałania między specjalistą z  zakresu rozwiązywania problemów zarządzania 
a kierownikiem liniowym, który styka się z  tymi problemami i który dobrze zna dane 
obiekty i realne sytuacje, w których pojawiły się problemy. To także silna strona meto-
dyki zarządzania antycypacyjnego, określająca jego ukierunkowanie na pomoc kierują-
cym, na zabezpieczenie wdrażania zaleceń i rekomendacji formułowanych za pomocą 
różnych metod analizy istniejących problemów. Podstawowe elementy metodyki zarzą-
dzania antycypacyjnego obejmują:

 · analizę przyczynowo-skutkową;
 · podejmowanie decyzji;
 · analizę planu;
 · przegląd (ocenę) sytuacji [Ciekanowski, Czernowałow  2011, s. 39].

Analiza przyczynowo-skutkowa w  centrum stawia sobie przede wszystkim pra-
widłowe postawienie problemu z punktu widzenia określenia tych rzeczywistych przy-
czyn, które stworzyły problem, będący różnicą między stanem pożądanym i rzeczywi-
stym. Ta analiza powinna być stosowana na różnych etapach pełnego cyklu rozwiązy-
wania problemu,  w określonych sytuacjach już samo jej zastosowanie jest w pełni wy-
starczające do tego, aby zagwarantować efektywność zarządzania. Są to sytuacje, kie-
dy z samego prawidłowego i jasnego postawienia problemu  wynika jego rozwiązanie,  
chociaż początkowo problem i  charakter wywołujących do przyczyn mogą być dale-
ko nieoczywiste – stąd powstaje potrzeba dokonania analizy przyczynowo- skutkowej. 

Podjęcie decyzji (dokonanie wyboru) to kolejny element zarządzania antycypa-
cyjnego. Pojęcie ,,podejmowanie decyzji’’ stosuje się w wąskim znaczeniu, nie jako ogól-
ną podstawę budowy behawioralnej teorii podejmowania decyzji, lecz jako proces ana-
lizy i rozwiązywania problemów wtedy, gdy skuteczność działania zależy przede wszyst-
kim od prawidłowej oceny konsekwencji tych lub innych alternatyw. Akcent kładzie się 
na działanie, na jego konfrontację w przyszłymi zdarzeniami. 

Zmierza się do efektywnej realizacji podejścia sytuacyjnego do podejmowania de-
cyzji, proponując nieco odmienne procedury podejmowania decyzji w  zależności od 
tego, czy mamy do czynienia z decyzjami standardowymi, binarnymi, wielowariantowy-
mi czy nowatorskimi. Zwraca na siebie uwagę ścisłe powiązanie podejść do podejmo-
wania decyzji z oceną wpływu czynnika niepewności i oceną ryzyka powiązanego z re-
alizacją konkretnej alternatywy. 

Analiza planu – to kolejny krok w rozszerzeniu metodyki zarzadzania antycypacyj-
nego. Polega on na tym, aby nie tylko prawidłowo postawić problem i ocenić potencjal-
ne konsekwencje i ryzyko związane z realizacją każdej z alternatyw, lecz także skoncen-
trować się na realizacji procesu praktycznej realizacji tej alternatywy, która została wy-
brana w celu rozwiązania danego problemu. Chodzi przy tym raczej nie o plan jako ca-
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łokształt wskaźników, które powinny być osiągnięte, chociaż formułowanie pożądane-
go końcowego rezultatu jest koniecznym warunkiem takiego rodzaju planowania, lecz 
o program działań reprezentujący kolejność przedsięwzięć dla osiągnięcia tego końco-
wego rezultatu.

W centrum analizy planu znajduje się identyfikacja potencjalnych problemów jako 
czynników negatywnych (niebezpieczeństw) i  potencjalnych możliwości jako korzyst-
nych czynników, których wystąpienia mogą oczekiwać kierownicy w toku realizacji pla-
nu. Szczegółowa analiza tych czynników dotyczących rozwiązywania problemów i po-
dejmowania  decyzji – to jeden  podstawowych elementów metodyki zarządzania an-
tycypacyjnego. W praktyce problemy zbyt często zaostrzają się, a decyzje nie są reali-
zowane właśnie z tego powodu, że kierownictwo organizacji nie przewiduje tworzenia 
,,sygnalizacji awaryjnej’’, dotyczącej powstawania problemów, nie planuje odpowiednio 
wcześnie przedsięwzięć zabezpieczających, nie tworzy się rezerw dla szybkiej realizacji 
działań, mających na celu likwidacje nieoczekiwanych trudności itp.

Przegląd sytuacji stanowi czwarty element metodyki zarządzania antycypacyjne-
go – to z punktu widzenia ogólnego procesu rozwiązywania problemów i podejmowa-
nia decyzji powinien być realizowany (chociaż nie jest to zawsze niezbędne) w począt-
kowych stadiach stawiania problemu. Jeżeli w analizie przyczynowo - skutkowej podsta-
wowe zadanie polega na identyfikacji czynników, które wywołały problem, to ogólnym 
zadaniem przeglądu sytuacji jest prawidłowe sformułowanie problemu i wydzielenie go 
ze zbioru innych, pokrewnych problemów.

Przegląd sytuacji jest niezbędny wówczas, gdy problemów jest kilka, są one związa-
ne z rozwiązywaniem  wielu zadań i kierownik musi określić, jakie są priorytety w roz-
wiązywaniu tych zadań, w jakim stopniu te zadania są ważne, w jakim czasie muszą być 
szybko rozwiązane, jaka jest tendencja kształtowania się tych problemów i ich oczeki-
wanych konsekwencji. Przegląd sytuacji jest związany z określeniem możliwości rozwią-
zania problemów i określeniem kolejności działań w celu przeciwdziałania rozdrabnia-
niu sił i środków [Mitroff, Pearson 1998, s. 68]. 

Organizacja procesu zarządzania antykryzysowego

Skuteczne zarządzanie antykryzysowe jest wówczas, gdy kierownictwo przedsiębior-
stwa tworzy system pozwalający na kontrolę powstałej sytuacji oraz stwarza wśród in-
teresariuszy przekonanie, że uzyskało ono kontrolę nad zaistniałą sytuacją. Przekonanie 
o skuteczności kierownictwa firmy jest głównie kwestią zaufania. Zaufanie natomiast ge-
neruje wiedza, doświadczenie oraz wiara w  istnienie sprawnego systemu działania na 
wypadek kryzysu.
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Istotnym elementem systemu zarządzania antykryzysowego jest model ryzyka fir-
my. Od budowy tego modelu rozpoczyna się budowa zaufania do kierownictwa organi-
zacji. Musi ono zaakceptować fakt, że skuteczne zarządzanie ryzykiem, gdy zostało już 
skrystalizowane, jest tak samo ważne jak program zapobiegawczy, realizowany w celu 
ochrony przed ryzykiem. Nawet gdy dane zdarzenie nie zostało uwzględnione w mo-
delu ryzyka, zarząd firmy będzie odczuwać pewien komfort, wynikający z faktu, że inne 
pokrewne formy ryzyka zostały zidentyfikowane i zaplanowano działanie na wypadek 
ich wystąpienia. 

Pierwsza sprawa, którą należy rozstrzygać, gdy nastąpi niekorzystne zdarzenie, do-
tyczy ustalenia, czy rzeczywiście zdarzenie wywołuje sytuację kryzysową. Równocze-
śnie musi istnieć system informacyjny, który zapewni, że menadżerowie firmy będą wie-
dzieć, jakiego typu zdarzenia mogą stanowić kryzys i zapewni im w takich sytuacjach 
bezpośredni kontakt z kierownictwem naczelnym.

Kierownictwo organizacji odgrywa  podstawową rolę w kształtowaniu wstępnej opi-
nii na temat powstałej sytuacji. W momencie powstania sytuacji, która może oznaczać 
kryzys, dyrektor naczelny powinien: mieć dostęp do wszystkich informacji związanych 
z  powstałą sytuacją, dokonać wstępnej oceny jakości i  znaczenia informacji, przepro-
wadzić analizę wpływu zdarzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dokonać oceny 
prawdopodobieństwa wykrystalizowania się ryzyka, określić, jakie działania są niezbęd-
ne w zaistniałej sytuacji [Łuczak 2003a, s. 46]. 

Wstępny przegląd sytuacji może prowadzić do następujących wniosków:
 · nie ma ryzyka kryzysu, gdyż pierwotne informacje były błędne lub stanowiły ,,fał-

szywy  alarm’’;
 · istnieje potrzeba pozyskiwania dodatkowych informacji, zanim zapadną ostateczne 

ustalenia, sytuacja wymaga bieżącej obserwacji;
 · powstała sytuacja stanowi istotne zagrożenie, nie stanowi jednak sytuacji kryzyso-

wej, jej monitorowanie jest realizowane na szczeblach zarządu przedsiębiorstwa;
 · powstała sytuacja na znamiona kryzysu i należy uruchomić program zarządzania an-

tykryzysowego.
Bez względu na wynik wstępnego przeglądu informacje dotyczące analizowanej sy-

tuacji powinny być gromadzone w systemie informacyjnym. Umożliwia to ich ewentu-
alne wykorzystanie w procesie budowy modeli ryzyka oraz programów reagowania na 
zdarzenia zagrażające funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Szczególne istotne w sytuacji 
kryzysowej jest określenie celów, które mają być osiągnięte w procesie zarządzania an-
tykryzysowego.

Cele firmy będą zmieniać się w zależności od rodzaju kryzysu, z którym ma ona do 
czynienia. W sytuacji kryzysowej istnieje jednak pewna grupa standardowych celów, które 
należy rozpatrywać w przypadku pojawienia się zjawisk kryzysowych. Są to przede wszystkim:
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 · kształtowanie wśród interesariuszy wrażenia, że sytuacja jest pod kontrolą;
 · sprawne przejęcie kontroli nad sytuacją;
 · kontynuacja zarządzania działalnością podstawową;
 · minimalizacja groźby działań formalnoprawnych zewnętrznych ośrodków decyzyj-

nych;
 · podtrzymywanie dobrego wizerunku firmy wśród akcjonariuszy;
 · powrót do sytuacji sprzed kryzysu [Sudoł 1999, s. 82].

Realizacja powyższych celów wymaga budowy odpowiedniego systemu informa-
cyjnego oraz znajomości podmiotów, które są udziałowcami sytuacji kryzysowej (m.in.: 
pracownicy, akcjonariusze, klienci, dostawcy, lokalne społeczności, władze) [Smektała 
2005, s. 80].   

Odpowiedzialność za realizację decyzji zespołu ponosi koordynator przedsięwzięć 
antykryzysowych.  Zapewnienie skuteczności działań koordynatora wymaga stworze-
nia bezpośrednich więzi organizacyjnych, łączących go z kierownictwem firmy. Koordy-
nator współpracuje w zależności od istoty i charakteru sytuacji kryzysowej z komórkami 
i jednostkami specjalistycznymi oraz ekspertami i doradcami zewnętrznymi. 

System informacyjny tworzony dla potrzeb zarządzania antykryzysowego musi za-
pewnić poufność danych. Sytuacja może ulec pogorszeniu, jeżeli niektórzy interesariu-
sze zostaną o niej powiadomieniu w sposób, który nie został zaplanowany. Dlatego na-
leży zapewnić warunki, w których treść spotkań dotyczących działań antykryzysowych 
utrzymywana będzie w tajemnicy i w których dyskusje będą prowadzone bez obawy, że 
ich przedmiot zostanie ujawniony. Należy także zapewnić możliwość dotarcia do infor-
macji dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania firmy i jej zasobów bez zwracania 
uwagi personelu na fakt poszukiwania i przeglądu informacji.

System informacyjny, wsparty przez podsystem informatyczny, powinien umożli-
wiać sprawne gromadzenie i wykorzystywanie zgromadzonych danych. Bowiem pod-
czas gdy niektóre sytuacje kryzysowe rozwiązywane są bardzo szybko, inne wymaga-
ją wielu lat. Przedsiębiorstwo powinno mieć zdolność tworzenia odrębnej bazy danych 
dla systemu zarządzania antykryzysowego, która będzie chroniona przed dostępem do 
niej osób trzecich. Powinna mieć ona charakter uprzywilejowany w stosunku do innych 
podsystemów informacyjnych. Tego typu baza danych pozwala na chronologiczne upo-
rządkowanie zdarzeń, a przede wszystkim może być wykorzystywana w procesie two-
rzenia i realizacji programu działań antykryzysowych. 

Niekiedy dla potrzeb zarządzania antykryzysowego konieczne jest prześledzenie 
historii rozwoju firmy w  celu uzyskania informacji o  przeszłych zdarzeniach i  ich kon-
sekwencjach, problemach i osobach uczestniczących w ich rozwiązywaniu. Konieczne 
może okazać się proaktywne wykorzystanie różnych form wywiadu gospodarczego dla 
przeprowadzanie niezależnego dochodzenia w celu ustalenia faktów i uzyskania doty-
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czących ich dowodów. Na przykład w przypadku prób dokonania wrogiego przejęcia 
firmy istotne jest zbudowanie profilu ,,napastnika’’, jego kluczowych strategów oraz hi-
storii wcześniejszych tego typu przedsięwzięć (zarówno pomyślnych, jak i niepomyśl-
nych). Ułatwia to skuteczną reakcję na atak. Pozwala także na ocenę rzeczywistych dzia-
łań w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi. Znaczenie właściwego zarządzania infor-
macją i wykorzystania wywiadu gospodarczego, a także monitorowania i analizy prze-
szłych zdarzeń nie można w zarządzaniu antykryzysowym przecenić. Im bowiem kryzys 
staje się dłuższy i bardziej złożony, tym ważniejszy może okazać się ,,powrót’’ do pier-
wotnych działań aktorów sytuacji kryzysowej i ich przesłanek. 

W  proces zarządzania antykryzysowego nie powinien być uwikłany cały zarząd 
przedsiębiorstwa. Niezbędne jest oddzielenie grupy menedżerów zajmujących się roz-
wiązywaniem sytuacji kryzysowej od grupy zarządzającej bieżącą działalnością firmy. 
Zarząd oraz rada nadzorcza powinny być jednak informowane przez zespół zarządzania 
antykryzysowego o aktualnej sytuacji i pewne istotne decyzje mogą być jedynie w kom-
petencji tych organów przedsiębiorstwa. 

Systematycznym planowaniem antykryzysowym powinni zajmować się specjalnie 
do tego celu przygotowani pracownicy, mający dostęp do wszelkiej potrzebnej infor-
macji oraz dysponujący niezbędną wiedzą i  doświadczeniem. Duże przedsiębiorstwa 
mogą tworzyć zespoły zarządzania antykryzysowego, mające status komórki organiza-
cyjnej o odpowiednim podziale ról i funkcji, uzyskującej efekt synergii pozwalający osią-
gnąć odpowiednio dobre rezultaty.

Sprawnie funkcjonujący zespół ds. zarządzania antykryzysowego pozwala organiza-
cji rozwiązać między innymi następujące zadania:

 · zapewnienie uczestnictwa menedżerów i pracowników różnych specjalności w za-
rządzaniu antykryzysowym;
 · podtrzymywanie gotowości członków organizacji do szczególnych wysiłków, a na-

wet do poświęcenia własnych interesów dla rozwiązania problemów wywoływanych 
przez kryzys;
 · akumulowanie dodatkowych zasobów dla identyfikacji i diagnozy słabych stron or-

ganizacji i ich likwidacji;
 · opracowanie odpowiednich dokumentów i  materiałów koniecznych do sprawnej 

współpracy ze środkami masowej komunikacji i interesariuszami w okresie kryzysu;
 · pozyskanie odpowiednich konsultantów oraz organizowanie doskonalenia systemu 

zachowań menadżerów i specjalistów w okresie kryzysu;
 · pozyskanie odpowiednich konsultantów oraz organizowanie doskonalenia systemu 

zachowań menedżerów i specjalistów w okresie kryzysu [Kral, Zabłocka-Kluczka 2003, 
s. 43].
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Zespół zarządzania antykryzysowego powinien być wyposażony w  odpowiednie 
uprawnienia, umożliwiające mu skuteczne działania. Obejmują one zarówno możliwość 
wpływania na zachowania członków organizacji, jak i dysponowania odpowiednimi za-
sobami finansowymi. Zespół zarządzania antykryzysowego powinien stosować w przy-
padku sytuacji kryzysowych te same reguły, które stosuje dla innych problemów zarząd-
czych o proporcjonalnym stopniu ważności. Powinien jednocześnie skupić swoje zain-
teresowanie na analizie następujących, podstawowych problemów:

 · ocenie problemu i wpływu powstałej sytuacji na sprawność funkcjonowania orga-
nizacji;
 · określeniu celów firmy w kryzysowej sytuacji;
 · uzgodnieniu, jakie działania o charakterze formalnoprawnym powinny być podjęte;
 · określeniu czy i w jakim stopniu można wykorzystać system ubezpieczenia firmy;
 · ustaleniu strategii pozyskiwania informacji (w tym wywiadowczej) i diagnozowania 

sytuacji kryzysowej;
 · określeniu strategii medialnej, którą należy przyjąć;
 · zarządzaniu głównymi projektami.

Realizacja planu antykryzysowego

Taktyczne przedsięwzięcia podejmowane dla wyjścia z kryzysu mogą dotyczyć między 
innymi ograniczenia wydatków, likwidacji części jednostek organizacyjnych, zmniejsze-
nia zatrudnienia, ograniczenia wielkości produkcji i sprzedaży, intensywnych badań mar-
ketingowych, zmian cen wyrobów, identyfikacji i wykorzystania wewnętrznych rezerw, 
modernizacji technicznej, wykorzystania zewnętrznych specjalistów, pozyskiwania kre-
dytów, poprawy organizacji pracy i zwiększenia dyscypliny. 

Planowanie strategiczne i operatywne są wzajemnie powiązane i nie mogą być reali-
zowane w oderwaniu od siebie. Planowanie taktyczne powinno być realizowane w wy-
branej strategii. Jeżeli operatywne przedsięwzięcia podejmowane w celu wyjścia z kry-
zysu są realizowane w  oderwaniu od strategicznych celów, może to doprowadzić do 
krótkookresowej poprawy sytuacji finansowej, lecz nie umożliwi zlikwidowania głęb-
szych przyczyn zjawisk kryzysowych. Uwarunkowania wynikające z  rozwoju i  stopnia 
dojrzałości przedsiębiorstwa wywierają istotny wpływ na zastosowane metody plano-
wania i zarządzania, ale w większości przypadków dominującą rolę pełnią zarządzający 
[Kaleta 2010, ss. 106–113].   

Działania menedżerów w procesie realizacji wybranej strategii obejmują wypełnie-
nie następujących zadań:

 · definitywne wyjaśnienie opracowanej strategii antykryzysowej oraz celów i ich wza-
jemnych  zależności;
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 · możliwie szerokie rozpropagowanie idei nowej strategii i istoty celów wśród człon-
ków  organizacji dla zwiększenia ich udziału w procesie realizacji antykryzysowej strategii;
 · pozyskanie odpowiednich zasobów zgodnych z realizowaną strategią;
 · podjęcie odpowiednich decyzji w zakresie modyfikacji struktury organizacyjnej [Łu-

czak 2003, s. 83].
W procesie realizacji nowej strategii należy skoncentrować uwagę na problemie, jak 

będą przyjęte dokonywane zmiany, jakie będą źródła potencjalnego przeciwdziałania 
(oporu), jaki styl kierowania należy przyjąć. Na strategię przedsiębiorstwa oddziałują 
i nakładają się określone ograniczenia, istniejąca struktura i proces zarządzania, kultura 
organizacyjna, umiejętności i zasoby. W rzeczywistości wiele przedsiębiorstw nie osiąga 
optymalnego połączenia struktury, kultury organizacyjnej i umiejętności niezbędnych 
dla efektywnej działalności.

Struktura przedsiębiorstwa w dużym stopniu określa jego zdolność do reagowania 
na zmiany zachodzące w otoczeniu. Jeżeli przedsiębiorstwo ma zbyt sztywną struktu-
rę organizacyjną, to może stać się ona przeszkodą na drodze elastycznego przystoso-
wywania się do nowych warunków, może hamować procesy innowacyjne i utrudniać 
twórcze podejście do rozwiązywania nowych problemów i zadań. Z reguły menedże-
rowie starają się unikać zmian strukturalnych, którym zwykle towarzyszy niezadowole-
nie ze strony pracowników. W rezultacie reorganizację odkłada się na maksymalnie dłu-
gie okresy. 

Kultura organizacyjna może być istotną aktywną siłą. Jednakże nie należy zapomi-
nać, że kultura organizacyjna ma długą historię i nie może być zmieniona w jeden chwi-
li. Problemy mogą pojawić się, jeżeli kultura organizacyjna będzie sprzeczna ze strategią 
antykryzysową przedsiębiorstwa.

Umiejętności i zasoby wywierają także istotny wpływ na antykryzysową strategię, 
gdyż prawidłowe ich wykorzystanie ma decydujące znaczenie dla efektywnego funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w  maksymal-
nym stopniu mobilizować zasoby firmy i  rozdzielać je w  taki sposób, aby uzyskać jak 
najbardziej korzystny efekt. Mechanizm wykorzystania zasobowego potencjału przed-
siębiorstwa działa zgodnie z realizowaną strategią antykryzysową. Funkcjonalnym jed-
nostkom organizacyjnym, wykorzystującym podstawowe zasoby wewnątrz przedsię-
biorstwa, powinny być przekazane nowe zadania. Równocześnie należy dokonać odpo-
wiednich działań w celu ograniczenia oporu z ich strony i przekonać zatrudnionych tam 
pracowników o konieczności aktywnego udziału w realizacji nowej strategii. 

W stadium realizacji strategii antykryzysowej kierownictwo naczelne może zwery-
fikować plan realizacji strategii, jeżeli wymaga tego kolejna zmiana warunków funkcjo-
nowania. Ostatnim etapem antykryzysowego zarządzania strategicznego jest kontrola 
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i ocena realizacji strategii. Jego celem jest określenie, w jakim stopniu realizacja strategii 
prowadzi do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa [Skalik 2000, ss. 300–307]. 

Ocena i kontrola realizacji strategii 

Przyjmijmy, że szczyt kryzysu mamy za sobą. Większość komórek organizacyjnych funk-
cjonuje jeszcze w  trybie nadzwyczajnym, lecz już bez ewentualnej paniki. Znaleziono 
niezbędne zasoby, pojawiły się powody do optymizmu. Jednakże konsekwencje kryzy-
su nie są tak proste do likwidacji. Dlatego końcowy etap kryzysu pozostawia nieprzyjem-
ne niespodzianki, których trudno uniknąć. Mogą się one wyrażać w emocjonalnym sta-
nie członków przedsiębiorstwa, spadku poziomu sprzedaży, utracie wiarygodności i nie-
zawodności w sferze biznesowej. Można się zmierzyć z tymi skutkami, jeżeli istnieje pew-
ność, że kryzys został przełamany. Wówczas należy zająć się pokryzysową rewitalizacją. 
Proces kontroli i oceny konsekwencji kryzysu obejmuje cztery główne elementy:

 · należy określić, w jaki sposób kryzys wpłynął na opinię otoczenia i stosunek intere-
sariuszy do organizacji;
 · ocenić, w jaki sposób kryzys wpłynął na zachowanie interesariuszy i otoczenie, na 

poziom sprzedaży i wartość akcji;
 · wykorzystać informacje i ocenę perspektyw uzyskanych w procesie kontroli dla do-

konania  niezbędnych zmian w strategii firmy;
 · określić moment zakończenia kryzysu i możliwość reorientacji wysiłków kierownic-

twa na problemy rozwoju pokryzysowego.
W  warunkach kryzysu nie ma często czasu na szkolenie personelu lub na przesu-

nięcia kadrowe, wymagające wnikliwej selekcji kandydatów. Pozytywny efekt może być 
szybko uzyskany dzięki podwyższeniu lub obniżeniu poziomu współdziałania z pracow-
nikami, odbiorcami, dostawcami, organizacjami społecznymi, środkami masowej infor-
macji. Takie współdziałanie realizuje się poprzez przekazanie interesariuszom wiado-
mości dotyczących dokonanej przez kierownictwo oceny sytuacji oraz planów rozwoju. 
W tym procesie istotne znaczenie ma prawidłowe funkcjonowanie systemu komuniko-
wania organizacyjnego [Benedikt 2003, s. 29].   

Nie należy jednak nadużywać środków regulacji dla podwyższania poziomu kiero-
walności istniejącej sytuacji. Wnosząc zbyt wiele korekt do procesu zarządzania anty-
kryzysowego, można podwyższyć poziom niepewności sytuacji, powodując zagrożenie 
dla dowolnej racjonalnej strategii wychodzenia z kryzysu. Decyzja o dokonaniu korekt 
(lub rezygnacji z nich) powinna opierać się na analizie informacji o oddziaływaniu kryzy-
su na organizację, na ocenach ekspertów, doświadczeniu wynikającym z praktyki zarzą-
dzania antykryzysowego i wreszcie na intuicji menadżerów, że wyboru działań korygu-
jących dokonano w sposób prawidłowy.
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Ocena rozwoju kryzysu dokonywana jest dopóty, dopóki posiadane informacje 
wskazują na to, że etap oddziaływania kryzysu się zakończył. Końcowy etap kryzysu 
może być związany z rozpowszechnieniem plotek i przypuszczeń o przyszłym stanie fir-
my, obniżeniem zaufania ze strony odbiorców, problemami etycznymi, związanymi z za-
rządzaniem personelem, brakiem zaufania ze strony środków masowej informacji i  in-
nych instytucji zewnętrznych. Jeżeli problemy pokryzysowe są istotne, konieczność za-
rządzania antykryzysowego pozostaje [Nogalski, Macinkiewicz 2004, s. 78].  

Podsumowanie

Zrozumienie istoty sytuacji kryzysowych oraz opanowanie umiejętności zarządzania 
przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych ma kluczowe znaczenie dla praktyki za-
rządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Podjęcie próby zdefiniowania oraz pomia-
ru cech przedsiębiorstwa determinujących jego podatność na powstanie sytuacji kryzy-
sowej stanowi wyzwanie dla kadry zarządzającej i stanowi przesłankę do stworzenia za-
sad zarządzania antykryzysowego. Zarządzający muszą mieć świadomość, że pojawia-
nie się zjawisk kryzysowych jest nieuchronne i w związku z tym budzi potrzebę odpo-
wiednio wczesnego ich identyfikowania, diagnozowania oraz przezwyciężenia. Aby ta-
kie działania podejmować, należy zrozumieć istotę zjawiska kryzysu i sytuacji kryzyso-
wych w przedsiębiorstwie.       

Praktycznie każdą sytuację kryzysową można traktować jako unikatową i niepowta-
rzalną, jednakże wszystkie one mają pewne wspólne cechy, niezwykle istotne dla spraw-
ności procesu zarządzania. Można do nich zaliczyć:

 · wysoki stopień niepewności sytuacji, dużą liczbę potencjalnych przyczyn kryzysu 
i w efekcie brak jasności co do przyczyn i skutków kryzysu w organizacji;
 · zagrożenie dla bieżącego funkcjonowania, a niekiedy dla przetrwania organizacji;
 · deficyt czasu, niezbędnego do wnikliwej analizy powstałej sytuacji i przygotowania 

odpowiednich decyzji;
 · nagły charakter powstającej sytuacji kryzysowej, która może w istotny sposób skom-

plikować lub nawet sparaliżować działania menedżerów;
 · działania podejmowane przez kierownictwo organizacji w  okresie kryzysu, które 

mają szczególne konsekwencje dla dalszego jej funkcjonowania. 
 A zatem kryzys to sytuacja mogąca zagrażać bieżącemu funkcjonowaniu, a niekiedy 

także przetrwaniu przedsiębiorstwa, charakteryzującą się niepewnością w sferze przy-
czyn i trudnymi do przewidzenia konsekwencjami, wymagająca podjęcia szybkich de-
cyzji. Głównym zadaniem zarządzania antykryzysowego jest  podjęcie odpowiednich 
działań planistycznych i organizacyjnych, skierowanych na uniknięcie kryzysowych sy-
tuacji przedsiębiorstwa. 
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O dobrym zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi będzie można powiedzieć wtedy, 
kiedy prowadzi ono do poprawy odporności podmiotu. Podstawą procesu zarzadzania 
sytuacjami kryzysowymi jest systematyczne działanie oparte na przewidywaniu mogą-
cych wystąpić zagrożeń, budowa struktur zdolnych podjąć reagowanie w przypadku ich 
wystąpienia oraz proces ciągłego szkolenia zasobów ludzkich na wszystkich poziomach 
organizacji.  W praktyce zarządzania kryzysem niezbędne jest posiadanie przez kierują-
cych przedsiębiorstwem zarówno wiedzy formalnej, jak i doświadczenia praktycznego 
oraz umiejętności wdrażania planów antykryzysowych.       
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Wstęp

U progu XXI w. dokonały się zmiany o zasadniczym znaczeniu dla światowego bezpie-
czeństwa. Ich początek łączyć należy w  szczególności z  upadkiem tzw. systemu bipo-
larnego, który spowodował zakończenie „zimnej wojny”. Zainicjowane wówczas zmiany 
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wywarły istotny wpływ na szereg zjawisk oraz procesów, stanowiąc początek nowych 
przeobrażeń, których skutki obserwować można także w II dekadzie XXI w.

We współczesnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa istotny czynnik pokojowe-
go współistnienia państw może stanowić odstraszanie potencjałem sił zbrojnych. Do-
tyczy to również Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których – zakła-
dając w szczególności synergiczne wykorzystanie określonych zdolności wynikających 
z przynależności Polski do NATO – odstraszanie może być znaczącym elementem obro-
ny narodowej.

Odstraszanie potencjałem sił zbrojnych nie stanowi novum w  XXI w., ale znajduje 
praktyczne wykorzystanie od stuleci. Niezależnie od tych licznych doświadczeń było 
ono także przedmiotem szeregu rozważań naukowych, które jednak nie znalazły do-
tąd w pełni odzwierciedlenia w aktualnych strategiach oraz innych dokumentach pań-
stwowych w Polsce. Nadal zauważalna pozostaje potrzeba prowadzenia badań nauko-
wych w tym zakresie, które przyczynią się do wypracowania oraz implementacji spójnej 
koncepcji odstraszania potencjałem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jako człon-
ka NATO, adekwatnej do współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w publikacji przedstawiono wyniki badań wynikają-
cych z próby identyfikacji w przedstawionym powyżej ujęciu zasadniczych zjawisk oraz 
procesów zachodzących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kluczowych elementów nowego paradygmatu prowadzenia wo-
jen. Na ich podstawie podjęto próbę identyfikacji zdolności odstraszania wynikających 
z  dysponowania przez Polskę siłami konwencjonalnymi, którym poświęcono dalszą 
część publikacji. Oddzielną część rozważań stanowi problematyka obrony przeciwrakie-
towej, którą w wyżej wymienionym ujęciu postrzegać należy jako specyficzny element 
zdolności w zakresie współczesnego odstraszania i obrony. Publikację dopełniają przed-
stawione w zakończeniu wnioski.

Nowy paradygmat wojny

Dokonujące się zmiany środowiska bezpieczeństwa wywarły zasadniczy wpływ na zjawi-
sko wojny, które uległo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat istotnym przeobrażeniom. 
Daje się zauważyć przede wszystkim następujące tendencje [zob. Skoneczny 2015, s. 
39]: znaczny wzrost liczby konfliktów wewnątrzpaństwowych, pojawianie się w miejsce 
państw różnego rodzaju podmiotów o statusie pozapaństwowym, a także (to nowo ob-
serwowany element współczesnych konfliktów zbrojnych) rozmywanie się dotychczas 
czytelnych granic, np. granicy pomiędzy żołnierzami a cywilami, czy stanem wojny a sta-
nem pokoju [Por. Welzer 2010, s. 72–174; Münkler 2004, ss. 97–153; Karolczak 2010, ss. 
71–121].
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W II połowie XX w. nastąpiło zakończenie procesu dekolonizacji i wojen postkolonial-
nych. Upadek ZSRR oraz rozwiązanie Układu Warszawskiego oddaliły ryzyko wybuchu 
globalnego konfliktu pomiędzy dwoma wrogimi blokami państwowymi – wyżej wymie-
nionym paktem a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) – którego rezul-
tatem mogła być wojna konwencjonalna lub nuklearna. Wraz z zaniknięciem rywalizacji 
między państwami skupionymi wokół tych organizacji militarnych zmniejszeniu uległa 
liczba konfliktów zastępczych oraz wojen peryferyjnych inspirowanych przez te obozy. 
Swego rodzaju negatywem tego zjawiska była jego konsekwencja w postaci mocno do-
strzegalnego braku „stabilizatora”, który do tej pory przyczyniał się do umocnienia ca-
łego systemu międzynarodowego, np. zamrażając istniejące animozje na tle narodowo-
ściowym czy religijnym. Liczne konflikty zbrojne, do których doszło w drugiej połowie 
XX w., zaistniały na tle dążeń do niezależności od dotychczasowych metropolii. Wojny 
inspirowane oraz toczone były często przez lokalne społeczności walczące o swoją toż-
samość religijną, etniczną lub narodową. Przykładem tego zjawiska były m.in. konflik-
ty w Somalii, Libii, konflikt izraelsko-palestyński i wojna w Kosowie. Toczyły się one po-
nadto pomiędzy nowo powstałymi państwami, np. o ustalenie granic. Wśród dokonują-
cych się zmian dostrzec należy tendencję utraty przez państwo monopolu na stosowa-
nie przemocy, co przyczyniło się do militaryzacji ludności cywilnej. W ten sposób poja-
wiły się podmioty pozapaństwowe będące stronami konfliktu [Szerzej Łoś, Regina-Za-
charski, 2010, ss. 86–100].

Zmiany te zainicjowały szereg procesów prowadzących do kształtowania się nowe-
go jakościowo środowiska bezpieczeństwa. Nowe realia wywarły znaczący wpływ na 
prowadzenie polityki bezpieczeństwa, tak wewnątrz państwa, jak i na arenie między-
narodowej. Zimnowojenna równowaga strachu ustąpiła miejsca asymetrii. Paradygmat 
starych zagrożeń, w  którym zagrożenia bezpieczeństwa były definiowane w  ścisłym 
związku z militarnym aspektem bezpieczeństwa, ustąpił miejsca nowej kategorii zagro-
żeń, określanych często mianem asymetrycznych.

Należy zauważyć, że asymetria przynależy do natury konfrontacji, wyrażając się do-
tychczas m.in. w różnicy potencjałów walczących stron, gdy siły i środki będące w dys-
pozycji jednej strony są pod względem ilościowym lub jakościowym niewspółmierne 
do potencjału drugiej strony [Sobolewski 2011, s. 101]. Tę sytuację charakteryzuje znacz-
na dysproporcja potencjałów występujących stron. Generalnie można uznać, że mamy 
z nią do czynienia w powstałej sytuacji niewspółmierności, a także odmienności porów-
nywanych stron.

Charakter oraz zakres tych zjawisk i  procesów wymagają szerokiego uwzględnie-
nia w  politykach i  strategiach bezpieczeństwa narodowego współczesnych państw, 
w tym ich strategiach wojskowych, które w aspekcie ww. zagrożeń ową asymetrię winny  
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postrzegać jako wykorzystywanie przedmiotowej odmienności i  niewspółmierności 
w celu osiągnięcia przewagi nad przeciwnikiem.

Dotyczy to także odstraszania, które zgodnie z maksymą A. Beaufre postrzegać na-
leży jako czynnik, który spowodować ma powstrzymanie wrogiego mocarstwa od uży-
cia swojej broni, a w bardziej ogólnym ujęciu – od działania lub reagowania na działanie 
w określonej sytuacji [Beaufre 1968].

W uwarunkowaniach geopolitycznych Polski swoisty indykator powyższych ustaleń 
stanowić może współczesna doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, której nową redak-
cję opublikowała rządowa „Rossijskaja Gazieta” 29 grudnia 2014 roku1. W jej interpretacji 
zasadne jest uwzględnienie stanowiska prezentowanego przez przedstawicieli kierow-
nictwa resortu obrony, przekonujących opinię publiczną o zasadniczej zmianie sytuacji 
międzynarodowej, a także domniemanych nowych metodach walki Zachodu przeciwko 
Rosji, co w ich opinii zmusza ten resort do przygotowania adekwatnej odpowiedzi. Od-
powiedź tę mają stanowić „nowe, nietradycyjne metody łączące środki wojskowe i nie-
wojskowe w czterowymiarowej przestrzeni walki”, które omawiano m.in. podczas kole-
gium Ministerstwa Obrony 30 stycznia 2015 roku, relacjonowanego na wszystkich kana-
łach rosyjskiej telewizji. Jak potwierdził Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej, Walerij Gierasimow, podlegały one ujęciu w nowym planie obronnym na lata 
2016–2020 [Darczewska 2015, s. 9].

W  przywoływanej redakcji ww. doktryny trudno odnaleźć nowe konteksty anali-
zowanej problematyki: wbrew deklaracjom obecna wersja nie wytycza nowego, in-
formacyjnego, frontu walki – który został ujęty już w jej wersji z 2000 roku, podobnie 
jak inne fronty (polityczny, dyplomatyczny, ekonomiczny, medialny, humanitarny itp.). 
Choć w świetle prezentowanych poglądów przedstawicieli rosyjskiego resortu obrony 
nową jakość stanowi m.in. wyeksponowanie roli walki informacyjnej, w praktyce, oprócz 
aspektu zasadniczej zmiany sytuacji międzynarodowej, za istotne uznać należy przede 
wszystkim założenie wykorzystania nietradycyjnych metod prowadzenia walki, a  tak-
że niewojskowych struktur organizacyjnych, jako jej podmiotów. Novum stanowi także 
bardziej wyraźne nawiązywanie do zachodnich teorii wojen: wojen nieśmiercionośnych, 
niekonwencjonalnych czy hybrydowych – jako kombinacji konwencjonalnych i niekon-
wencjonalnych metod walki [Szerzej Darczewska 2015, ss. 14–25].

1 Pojawiła się ona także na stronie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, która przygotowuje tego rodza-
ju dokumenty [http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html, dostęp: 2017.05.09].
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Siły konwencjonalne jako źródło zdolności odstraszania  
i obrony

W świetle występowania nowych wyzwań i zagrożeń zredefiniować należy zasadnicze 
zdolności obrony narodowej w Polsce oraz pokojowego współistnienia naszego państwa 
w tej części Europy. Podstawę tych działań stanowią konwencjonalne siły NATO, w tym 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, które pozwalają reagować nie tylko na klasyczne, 
ale i na różnorodne zagrożenia nowego typu.

W tym aspekcie dostrzec należy, iż europejski proces rozbrojeniowy nie wpłynął za-
sadniczo na współczesną rolę i wkład wnoszony przez siły konwencjonalne w obronę 
państw, zarówno w układzie sojuszniczym, jak i na poziomie narodowym. Obecnie siły 
te stanowią znaczącą kontrybucję do odstraszania i obrony przed szerokim spektrum 
zagrożeń. W przypadku niewystarczalności tej kontrybucji narzędzie odstraszania (wraz 
z adekwatnie dobranymi zdolnościami konwencjonalnymi) dla każdego państwa, któ-
re mogłoby rozważać groźbę albo użycie broni masowego rażenia przeciw NATO, tak-
że i Rosji, stworzą siły nuklearne Sojuszu. Siły konwencjonalne stanowić mogą przykład 
dostosowania sił zbrojnych Sojuszu do nowych okoliczności, jakimi było wprowadze-
nie w życie koncepcji Zespołu Zadaniowego Połączonych Rodzajów Wojsk (CJTF). Kon-
cepcja ta została poparta już podczas szczytu NATO w 1994 r. – jako niezmiernie waż-
ny element dostosowywania sił i środków oraz struktur Sojuszu do zmian zachodzących 
w europejskim środowisku bezpieczeństwa. Miała ona na celu wyposażenie NATO w ela-
styczne środki reagowania na nowe zagrożenia i wyzwania na rzecz odstraszania oraz 
obrony, ponadto umożliwienie Sojuszowi prowadzenie operacji, w których ewentualnie 
użyte byłyby siły konwencjonalne. Wykonywanie założeń tej koncepcji miało także na 
celu poprawę zdolności NATO do szybkiego rozmieszczenia zarówno wielonarodowych, 
jak i wielozadaniowych sił dostosowywanych do specyficznych wymogów zaplanowa-
nych operacji militarnych. Powyższa koncepcja jest swoistym przykładem pewnego eta-
pu ewolucji planowania obronnego Sojuszu, co potwierdza teza, iż planowanie obron-
ne w  NATO ewoluowało od czasów zimnej wojny. Element planowania operacyjnego 
w okresie bipolarnego podziału świata nie był rozwijany, gdyż nie było wówczas takiej 
potrzeby. „Planowanie sił zbrojnych i planowanie nuklearne opierało się na określeniu 
przez państwa członkowskie sił przeznaczonych do kolektywnej obrony, które to siły, po 
uruchomieniu planów wojennych, były przekazywane do dyspozycji Sojuszu w celu re-
alizacji przypisanych im zadań” [Kitler 2011, s. 33].
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Trwające nieustannie przekształcenia potencjału konwencjonalnych sił obronnych 
NATO stanowiły perspektywiczny proces o znacznym stopniu złożoności. W przypad-
ku kryzysu, który mógłby doprowadzić do powstania zagrożenia militarnego dla bez-
pieczeństwa państw sojuszniczych, siły zbrojne NATO musiały, i nadal muszą, być zdol-
ne do wspierania podejmowanych wysiłków politycznych, wpływania na jego pokojowe 
uregulowanie. Prowadząc rozważania nad podejmowaniem działań antykryzysowych, 
należy także dostrzec potrzebę adekwatnych działań ze strony Unii Europejskiej, któ-
ra jest odpowiedzialna za wyposażenie w produkowane przez nią środki umożliwiające 
przeciwdziałanie zagrożeniom, prowadzenie działań prewencyjnych, a przede wszyst-
kim zwalczanie ich przyczyn. Powinny one pozwolić także na odbudowę oraz zapewnie-
nie działalności w okresie stabilizacji. Należy zauważyć, że tego rodzaju przedsięwzięcia 
w zbyt małym stopniu realizowane były w przeszłości [Kaczmarek 2008, s. 65].

Konsekwencją identyfikacji działań nieregularnych, stanowiących istotny element 
współczesnych operacji wojennych, powinno być ich szerokie uwzględnienie w strategii 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i jej strategii wojskowej, jako po-
tencjalnych sił odstraszania. Działania w tym zakresie realizować należy przede wszyst-
kim poprzez rozwój wojsk powietrzno-manewrowych, sił szybkiego reagowania, kawa-
lerii powietrznej. Wyszkolenie regularnych oddziałów wojska stanowi jeden z  kluczo-
wych czynników odstraszania agresora, poprzez profesjonalne przygotowanie zasobów 
osobowych do planowania i prowadzenia działań nieregularnych.

Oddziały i  pododdziały przeznaczone do walk nieregularnych, będąc czynnikiem 
odstraszania, mają na celu zadanie możliwie największych strat agresorowi w zakresie 
stanu osobowego, sprzętu i  uzbrojenia wojskowego, a  także wykorzystywanej przez 
niego infrastruktury. Do skutecznych metod tak postrzeganego oddziaływania na prze-
ciwnika zaliczyć można sabotaż, dywersję, a  także działania terrorystyczne. Jednakże 
podstawowym zadaniem tych wojsk będzie prowadzenie działań rozpoznawczych i ak-
cji bezpośrednich, w tym zbieranie informacji i naprowadzanie uderzeń z użyciem bro-
ni precyzyjnej.

W odpowiedzi na działania asymetryczne celowe będzie osiągnięcie zdolności do or-
ganizowania i prowadzenia działań przeciwdywersyjnych oraz nieregularnych na tery-
torium zajętym przez przeciwnika (ruch oporu). Działania te z założenia mają być prowa-
dzone przede wszystkim przez Wojska Specjalne. Jednakże uwzględnić należy poten-
cjał, jaki stanowić będą Wojska Obrony Terytorialnej, a obecnie stanowią Narodowe Siły 
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Rezerwowe (NSR), których zadaniem może być wspieranie działań wojsk2, a także ak-
tywny udział w działaniach nieregularnych na terytorium opanowanym przez napastnika3.

Implementacja takich rozwiązań stanowi element wdrażanej w życie koncepcji sto-
sowania oddziałów wojsk regularnych do działań nieregularnych o charakterze party-
zanckim, jak również przygotowania kadry i społeczeństwa do prowadzenia takich dzia-
łań w  przypadku niepowodzenia oddziałów regularnego wojska w  starciu zbrojnym 
z  potencjalnym przeciwnikiem (agresorem). W  uwarunkowaniach obrony narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej koncepcja taka jest uprzywilejowana – ze względu na tradycje 
polskich sił zbrojnych. Działania nieregularne były formą walki z potencjalnym agreso-
rem, która w przypadku naszego kraju wielokrotnie zdała już egzamin.

Należy przewidzieć adekwatne współdziałanie ww. zasobów obronnych ze służba-
mi specjalnymi, zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi4. Postępująca ewolucja zagrożeń, 
a zwłaszcza skala zagrożeń, przed którymi stoi świat, podlega współcześnie bezustannej 
identyfikacji i szczegółowej analizie specjalistów ośrodków badawczych wielu państw 
wszystkich kontynentów.  Rezultaty tych analiz są przedstawiane politykom i systema-
tycznie publikowane, stając się częścią społecznej świadomości [Ciupiński, Malak 2004, 
s. 50.].

Bezdyskusyjna jest, wciąż zyskująca na znaczeniu, rola bezpieczeństwa informacyj-
nego. Polityka bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia przy planowaniu i or-
ganizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej funkcjonowanie w  śro-
dowisku sieciocentrycznym, którego główną ideę stanowi zapewnienie przewagi infor-
macyjnej [Sobolewski, Majchrzak 2011, s. 76].

Istotną wagę w analizowanych działaniach przywiązywać należy ponadto do infor-
macyjnego oddziaływania na przeciwnika, który powinien otrzymać wyselekcjonowa-
ne, adekwatne informacje. W  konsekwencji dostrzec należy doniosłą rolę dyplomacji 
oraz mediów – tak w państwie, jak i na arenie międzynarodowej.

2  W założeniach MON NSR stanowić mają uzupełnienie, a zarazem są integralną częścią SZ RP. Jednak ze wzglę-
du na proces naboru, który ma obejmować (planowane) podpisanie 20 tys. kontraktów, niektórzy autorzy 
uznają za zasadne rozważenie koncepcji autonomicznego działania na podobnych zasadach jak Gwardia Na-
rodowa w USA. Zob. Nalepa T. (2012), Zabezpieczenie logistyczne Narodowych Sił Rezerwowych w kontekście za-
dań ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki [w:] T. Kubaczyk (red.), Miejsce i rola Narodowych Sił Rezerwo-
wych w systemie Bezpieczeństwa Państwa, AON, Warszawa, ss. 107–116.
3 Aktualnie zadanie wsparcia wojsk w działaniach asymetrycznych przypisywane jest oddziałom obrony tery-
torialnej.
4 Przykładem współpracy służb wojskowych i  cywilnych może być Euro-Atlantyckie Centrum Koordynacji 
Reagowania na Katastrofy (EADRCC). Centrum koordynuje działania NATO i państw partnerskich w obszarze 
euroatlantyckim w reakcji na różne sytuacje kryzysowe. Pełni znaczącą rolę w koordynacji reakcji państw na 
zamachy terrorystyczne z  wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej, a  także wspiera 
działania, które temu zapobiegają. EADRCC organizuje również regularne ćwiczenia zespołów cywilno-wojs-
kowych na potrzeby potencjalnych operacji przeciwdziałających zagrożeniom terrorystycznym.
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Obrona przeciwrakietowa jako element zdolności 
w zakresie odstraszania i obrony

Istotne uzupełnienie zdolności NATO do odstraszania i obrony stanowi potencjał obro-
ny przeciwrakietowej Sojuszu. Rozwijanie systemów obrony przeciwrakietowej to czyn-
nik odstraszający potencjalnego przeciwnika od wykorzystania pocisków balistycznych, 
poprzez stwarzanie groźby nieskuteczności tej formy ataku. Wobec powyższego obro-
na przeciwrakietowa stanowi środek zwiększający wiarygodność rozszerzonego odstra-
szania.

Efektywna obrona antyrakietowa stanowi przeciwwagę dla zastosowania broni ma-
sowego rażenia, jak i środków konwencjonalnych. Implementacja systemów tarczy an-
tyrakietowej jest obecnie jednym z ważniejszych czynników odstraszania i w zasadniczy 
sposób wpływa na poziom bezpieczeństwa kraju.

Systemy antyrakietowe rozwijają m.in. USA. Przykładem może być budowa syste-
mu antyrakietowego THAAD (Terminal High Altitude Area Defence). THAAD, jako system 
uzbrojenia zdolny do niszczenia obiektów powietrznych, we wszystkich warstwach at-
mosfery (endoatmosphere) i ponad nimi (exoatmosphere), jest jednym z najważniejszych 
elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej BMDS (Ballistic Missile Defence System).

Dostrzec należy polską kontrybucję w budowę Sojuszniczego Systemu Obrony Prze-
ciwrakietowej. Prace dotyczące tego systemu (Missile Defence – MD) prowadzone są od 
2002 r. Wstępnie ich celem było tylko stworzenie systemu ochrony sił sojuszniczych, któ-
re operowałyby poza obszarem Sojuszu. Jednakże podczas szczytu NATO w Lizbonie 
w 2010 r. została podjęta decyzja o rozszerzeniu systemu MD o funkcje z zakresu obro-
ny ludności oraz terytorium Sojuszu. Ponadto istotna stała się możliwość zintegrowania 
poszczególnych systemów państw członków NATO, w tym oczywiście i systemu amery-
kańskiego, w jeden całościowy system MD. W Lizbonie państwa sojusznicze doszły do 
konsensusu w zakresie zdolności do obrony przeciwrakietowej, mającej umożliwić peł-
ną ochronę ludności państw Sojuszu i objąć swym zasięgiem terytorium państw euro-
pejskich i  NATO-wskich. Tym samym obrona antyrakietowa, która stała się integralną 
częścią obronnej wizji Sojuszu, w większym niż dotąd stopniu przyczyni się do wzmoc-
nienia współpracy w wymiarze transatlantyckim, a zarazem do niepodzielności bezpie-
czeństwa obszaru euroatlantyckiego. Zgodnie z postanowieniami lizbońskimi NATO na-
dal będzie implementować podjęte zobowiązanie odpowiadające właściwemu pakie-
towi, dążącemu do realizacji najpilniejszych potrzeb związanych z doskonaleniem zdol-
ności, adekwatnych do interoperacyjnej obrony przeciwrakietowej Sojuszu. Oparta jest 
ona na sieci dowodzenia i kontroli sojuszniczej, a także na warstwowej, aktywnej obro-
nie teatru działań przed rakietami balistycznymi (ALTBMD – Active Layered Theatre Balli-
stic Missile Defence).
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Wkład Polski w rozwój sojuszniczego Systemu Obrony Przeciwrakietowej może się 
opierać  na dwóch filarach. W ramach pierwszego Polska, wspólnie z USA, zaangażowa-
na byłaby w budowę adekwatnej bazy (USA jako inwestor, natomiast Polska jako pań-
stwo gospodarz). W ramach drugiego z ww. filarów Polska decydowałaby się na rozwija-
nie narodowych, własnych zdolności w sferze obrony przeciwrakietowej (Interim Ballistic 
Missile Defence Capability). Działania w ww. zakresie realizowane byłyby zgodnie z zało-
żeniem, że w przyszłości nasz narodowy system mógłby zostać zintegrowany z ww. sys-
temem NATO.

Oprócz systemów lądowych w analizowanym aspekcie dostrzec należy także rozwój 
Marynarki Wojennej RP, w tym nowoczesnych okrętów bojowych wyposażonych w sys-
tem antyrakietowy (np. okrętów wielozadaniowych z systemem antyrakietowym AEGIS 
BMD z pociskami antybalistycznymi Standard Missile 3, jako pociskami przeznaczonymi 
do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu).

Jeśli chodzi o odstraszanie z wykorzystaniem systemów obrony przeciwrakietowej, 
dostrzec należy uzupełniającą rolę, jaką w zakresie odstraszania (obok systemów obro-
ny przeciwrakietowej) pełnić może broń jądrowa. Choć oczywiście nie jest ona w stanie 
jej zastąpić.

 Zdolność obrony z wykorzystaniem systemów przeciwrakietowych należy postrze-
gać jako zdolność o charakterze defensywnym. Oczekiwania wobec tego rodzaju bro-
ni sprowadzają się do tego, że powinna ona w sposób znaczący utrudniać realizację pla-
nów przeciwnika. Oczekujemy od niej ponadto dużej skuteczności oraz tego, że zapew-
ni ona czas niezbędny na podjęcie decyzji w różnych sytuacjach kryzysowych.

Nowo rozwijane technologie, w  tym projekty: Mikrofalowej Broni Obezwładniają-
cej (MBO), Laserowych Systemów Broni Skierowanej Energii (LSBSE) i Laserowych Syste-
mów Broni Nieśmiercionośnej (LSBN), należy również postrzegać w kategorii odstrasza-
nia agresorów. Projekt MBO przewiduje opracowanie urządzenia generującego wyso-
komocowe impulsy promieniowania mikrofalowego (HPM), działającego na fali ciągłej 
w zakresie częstotliwości 70-95 GHz, jako broni obezwładniającej siłę żywą. Natomiast 
projekt LSBN przewiduje także badania zagrożeń związanych z użyciem laserowych sys-
temów broni nieśmiercionośnej. Ponadto projekt LSBSE przewiduje wykonanie badań 
w zakresie sposobów przeciwdziałania oraz skutków oddziaływania laserowych syste-
mów broni energii skierowanej z materiałami konstrukcyjnymi, urządzeniami techniki 
wojskowej, tkanką biologiczną i wynikających stąd zagrożeń5.

5 http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,8370,aktualnosci-z-polski,konsorcjum-na-czele-z-wat-opracu-
je-polskie-dzialo-elektromagnetyczne (dostęp: 2017.04.17); Narodowy Fundusz Badań i  Rozwoju (NFBiR) 
przewidział czas prac badawczych na 6 lub nawet 10 lat, przy czym tylko w 2017 roku wydatki na prace badaw-
cze wyniosą ponad 40 mln PLN, http://evertiq.pl/news/13719 (dostęp: 2017.04.18).

Odstraszanie potencjałem Sił Zbrojnych RP jako istotny czynnik pokojowego współistnienia...



324

Zakończenie

Wyniki badań potwierdzają zasadniczą rolę, jaką odgrywa dysponowanie adekwatnym 
do współczesnych zagrożeń oraz wyzwań potencjałem odstraszania, który w sytuacjach 
szczególnych zagrożeń o charakterze polityczno-militarnym stanowić może zasadniczy 
element obrony narodowej.

Także we współczesnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa przywiązywać należy 
wagę do działań na rzecz adekwatnego potencjału odstraszania. Determinuje go m.in. 
przyjęcie koncepcji strategicznej odporności państwa, uwzględniającej priorytety usta-
lone na szczycie NATO 2014 w Newport.

Znaczenie takich działań znalazło potwierdzenie w  ustaleniach warszawskiego 
szczytu NATO w 2016 r., stanowiących istotny sygnał, a jednocześnie wskazujących kie-
runek w  zakresie polityki odstraszania. Elementy tej polityki to udzielenie wsparcia 
w walce z Państwem Islamskim, a także rotacyjna obecność sił sojuszniczych na Wscho-
dzie, czego beneficjentami są m.in. Polska oraz państwa bałtyckie.

Niemniej jednak każde państwo Sojuszu zobowiązane jest do doskonalenia własne-
go potencjału odstraszania, a także stosownej kontrybucji w tym zakresie na rzecz ca-
łego traktatu – adekwatnie do zidentyfikowanych oraz przewidywanych zagrożeń. Pol-
skę, jako państwo sojusznicze położone na wschodniej flance obronnej NATO, dotyczy 
to w sposób szczególny.

W  kontekście analizowanej problematyki wśród zagrożeń właściwych dla Polski 
uwzględnić należy w szczególności: klasyczną agresję lub presję militarną, a także agre-
sję z wykorzystaniem działań (zagrożeń) asymetrycznych, jako groźnego czynnika de-
stabilizującego.

Potencjalnymi zdolnościami Rzeczypospolitej Polskiej, mogącymi tworzyć filary jej 
potencjału odstraszania, są: potencjał NATO – nuklearny, konwencjonalny i obrony prze-
ciwrakietowej, a także potencjał własnych sił zbrojnych. Są to potencjały tworzące syner-
gicznie system strategicznej odporności państwa.

Identyfikacja ww. kluczowych elementów składających się na nowy paradygmat 
wojny, a także ww. źródeł zdolności odstraszania potencjałem Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z wykorzystaniem określonych sił konwencjonalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obrony przeciwrakietowej, umożliwia wnioskowanie w celu identyfi-
kacji ogólnych kierunków doskonalenia tych potencjałów, wskazanych w niniejszej pu-
blikacji.

Jednocześnie dostrzec należy, że mimo niewspółmiernych skutków wykorzysta-
nia broni jądrowej nadal należy ją postrzegać jako skuteczny czynnik przeciwdziałają-
cy zagrożeniom wobec bezpieczeństwa państw strefy euroatlantyckiej ze strony innych 
państw.
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W konsekwencji dostrzec należy zasadność podjęcia dalszych, uszczegółowionych 
badań możliwości odstraszania, zarówno w ujęciu sojuszniczym, jak i narodowym, z wy-
korzystaniem sił konwencjonalnych NATO, NATO-wskiej zdolności do obrony przed ra-
kietami balistycznymi, wraz ze skutecznym środkiem odstraszania, jaki stanowi broń ją-
drowa.
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Rola i znaczenie CIMIC – wybrane zagadnienia

Roles and the Importance of CIMIC – Selected Issues

Abstract: After the accession of Poland into NATO, there became a need of creating a unit 

in the Polish Armed Forces which was responsible for coordinating the civilian-military co-

operation during military operations.  At the turn of 2000-2001, the CIMIC Civil Military Co-

operation Division was established. The Division supports the accomplishments of the Ar-

med Forces while aiming to achieve the determined purpose of any given operation, as well 

as aims for quick completion of transferring civilian functions, which had been temporari-

ly acquired by military authorities- to the appropriate civil authorities and organizations. 

This article presents the extent of cooperation and the role and significance of the Division, 

which provides a situational assessment of the given area, including the use of civil and mi-

litary resources, the management of projects which are relevant to the implementation of 

the operation’s mission, and providing direct technical support when needed.

Key words: civil-military cooperation, military support, peacekeeping

Wstęp 

Niemalże każdego dnia wiadomości przekazywane w  mediach uświadamiają nam, że 
na świecie ciągle wybuchają konflikty na tle rasowym, narodowościowym czy teryto-
rialnym. Niewątpliwie wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo światowe i wymaga 
odpowiedniego reagowania na kryzysy. Po wejściu Polski do NATO zaistniała potrzeba 
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stworzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jednostki, która koordynować 
będzie współpracę cywilno-wojskową podczas operacji wojskowych. Na przełomie lat 
2000/2001 utworzono Oddział Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC (ang. Civil Milita-
ry Cooperation). Swymi działaniami wspiera on realizację zadań sił zbrojnych, zmierzając 
do osiągnięcia założonego celu operacji; dąży do najwcześniejszego przekazania funkcji 
cywilnych, przejętych okresowo przez organy wojskowe, właściwym organom i organi-
zacjom cywilnym. Przedsięwzięcia, jakich dokonują wielonarodowe siły, można zdefinio-
wać jako operacje sojusznicze. Współpraca cywilno-wojskowa prowadzona jest w czasie 
pokoju, kryzysu i wojny na terenie kraju i poza jego granicami. 

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie roli i znaczenia CIMIC (Civil 
Military Cooperation) we współczesnym świecie, odwołując się również do przykładów 
współpracy podczas misji zagranicznych. Praktycznie po raz pierwszy od zakończenia II 
wojny światowej polscy żołnierze brali udział w misjach zagranicznych o charakterze po-
kojowym i stabilizacyjnym na tak dużą skalę. 

Do CIMIC należy ocena sytuacji w danym obszarze, włączając użycie środków cywil-
nych i wojskowych, zarządzanie projektami, które są istotne dla realizacji planu opera-
cji, i dostarczenie w razie potrzeby bezpośredniego wsparcia technicznego. CIMIC jest 
integralną częścią operacji, co oznacza, że plan każdej operacji obejmuje zagadnienia 
współpracy cywilno-wojskowej. 

Dotychczasowe wyniki badań, a także bibliografia dotycząca podjętego tematu są 
dostępne w  bardzo skromnym zakresie. Informacje na temat operacji prowadzonych 
przez wojsko znajdują się w archiwach wojskowych i są utajnione, w związku z czym nie-
osiągalne. Część źródeł jest dostępna tylko w wersji elektronicznej, w szczególności na 
uwagę zasługują oficjalne strony internetowe poszczególnych kontyngentów oraz ofi-
cjalne strony wojskowe. 

Geopolityka prowadzenia operacji wojskowych 

Wydarzenia polityczne, a także gospodarcze przełomu XX i XXI w. przyniosły ważne zmia-
ny w konfiguracji zagrożeń globalnych. Przeobrażanie się układu polityczno-militarne-
go na świecie oraz dynamiczny rozwój uzbrojenia i wyposażenia sił zbrojnych sprawiły, 
że współczesne operacje wojskowe diametralnie różnią się od tych z okresu drugiej woj-
ny światowej i lat powojennych. W nowych realiach inaczej określane są cele i zadania SZ 
RP. Wraz z procesem zmian układu polityczno-militarnego zmniejszyło się prawdopodo-
bieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego na szeroką skalę, ale jednocześnie pojawiły się 
nowe rodzaje zagrożeń destabilizujących bezpieczeństwo w świecie [Elak 2011, s. 13]. 
Mimo że konflikt mocarstw i wojna totalna nie są już uważane za prawdopodobny scena-
riusz kryzysu światowego, to ich miejsce zajęła walka z terroryzmem, konflikty regional-
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ne i etniczne, które destabilizują sytuację międzynarodową. Walka z nowymi zagrożenia-
mi wymaga nowych narzędzi i taktyki. Współcześnie niezbędne staje się utrzymanie po-
prawnych relacji cywilno-wojskowych, osiągnięcie tylko celów wojskowych nie gwaran-
tuje jeszcze docelowo pożądanego politycznie stanu końcowego.

Polska, jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, aktywnie uczestniczy w zbio-
rowym wysiłku państw NATO, którego jednym z  celów jest zapewnienie możliwości 
sprawnego współdziałania poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu standaryzacji 
we wszystkich dziedzinach związanych z  działalnością sił zbrojnych. Wymiernym ele-
mentem tych działań jest implementacja przez Siły Zbrojne RP dokumentów standary-
zacyjnych NATO. Wzbogacają one narodowe koncepcje oraz zapewniają osiągnięcie od-
powiedniego poziomu interoperacyjności z siłami zbrojnymi państw sojuszu. 

Prace nad dokumentem doktrynalnym określającym rolę i zadania komórek współ-
pracy cywilno-wojskowej NATO rozpoczęto w 2001 roku, lecz dopiero we wrześniu 2003 
r. wydano doktrynę współpracy cywilno-wojskowej – AJP-9. 

Współpraca cywilno-wojskowa CIMIC (ang. Civil Military Cooperation) realizowana 
jest na zasadzie nawiązywania i  utrzymywania kontaktów pomiędzy dowódcami so-
juszniczymi i narodowymi a narodowymi organami władzy (cywilnymi i wojskowymi) 
oraz ludnością cywilną na obszarze prowadzenia operacji lub na obszarze, gdzie jest 
planowane rozmieszczenie sił wojskowych w zakresie czynników społecznych, politycz-
nych, kulturowych, ekonomicznych, środowiskowych oraz humanitarnych. Rozumiana 
jest jako zespół przedsięwzięć obejmujący koordynację i współdziałanie pomiędzy do-
wódcą wojskowym a podmiotami cywilnymi. Współpraca ta powinna obejmować doko-
nywanie uzgodnień z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, rządowymi i po-
zarządowymi działającymi na obszarze prowadzenia operacji lub w miejscu, gdzie taka 
operacja jest planowana.

Siły zbrojne mogą wspierać i zabezpieczać podmioty cywilne, o ile nie pozostaje to 
w sprzeczności z wykonywanym zadaniem. Działania personelu CIMIC mają na wzglę-
dzie potrzebę jak najwcześniejszego przekazania funkcji cywilnych, czasowo przyjętych 
przez organy wojskowe, właściwym organom i organizacjom cywilnym.

W  ramach współpracy cywilno-wojskowej realizowane są m.in. następujące 
zadania:

 · zbieranie informacji i tworzenie baz danych o cywilnych organizacjach międzynaro-
dowych i ich przedstawicielach, z którymi może być prowadzona współpraca podczas 
działań kryzysowych;
 · monitorowanie kontaktów i potrzeb lokalnych społeczności i współdziałanie z nimi;
 · organizowanie ćwiczeń i szkolenia w zakresie zadań CIMIC podczas operacji kryzyso-

wych i wojny, realizowanych przez Jednostki Wojskowe SZ RP;
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 · szkolenie specjalistów i ekspertów CIMIC oraz organizowanie bazy danych eksper-
tów mogących realizować zadania doradcze podczas operacji;
 · nawiązywanie kontaktów z cywilnymi organizacjami w celu propagowania wiedzy 

na temat działań wojskowych oraz pozyskiwanie informacji w celu poznania specyfiki 
działań tych organizacji [Doktryna… 2004, s. 22].

Działalność realizowana w ramach CIMIC będzie się różnić w zależności od rodza-
ju prowadzonej operacji. Dla wszystkich operacji istnieje jednak pewna liczba wspól-
nych zadań szczebla operacyjnego i taktycznego. Dzielą się one na trzy grupy przypisa-
ne do poszczególnych faz działania, tj.: fazy planowania (przed rozpoczęciem operacji), 
fazy prowadzenia operacji i fazy przejściowej – po osiągnięciu założonych celów opera-
cji wojskowej. 
Faza planowania – obejmuje przedział czasowy od zainicjowania procesu generowania 
sił do momentu ich zaangażowania operacyjnego. W fazie tej realizuje się zadania plani-
styczne i doradcze oraz szkolenie wojsk. Każda operacja odbywająca się na obszarze są-
siadującym z terytoriami państw NATO będzie związana z przemieszczaniem się dużej 
liczby żołnierzy i osób cywilnych. W fazie tej jest czas na zebranie środków do realizacji 
zadań o priorytetowym znaczeniu, których nie będą w stanie wykonać międzynarodo-
we agencje i organizacje cywilne. Personel CIMIC jest zaangażowany w przygotowanie 
sił zbrojnych do rozwiązywania problemów powstałych na styku ze środowiskiem cywil-
nym, napotkanych w obszarze operacji.
Faza prowadzenia operacji – zostają nawiązane i utrzymane kontakty formalne i nie-
formalne z  istniejącymi podmiotami cywilnymi i  ich personelem. W  tej fazie realizuje 
się sześć podstawowych zadań: komunikacja, koordynacja, wymiana informacji, uzgad-
nianie porozumień, działania w ramach CIMIC i prowadzenie ocen sytuacji na potrzeby 
współpracy cywilno-wojskowej. Ocena możliwości organizacji cywilnych, potrzeb ludno-
ści, koordynowanie planów dotyczących ewentualnej ewakuacji ludności cywilnej, po-
moc humanitarna, pomoc w usprawnieniu istotnych elementów infrastruktury cywilnej, 
doradztwo w zakresie dotyczącym analizy celów wojskowych oraz konsekwencji dla śro-
dowiska cywilnego wynikających z przyjętego planu działania.
Faza przejściowa – celem jest pomoc mianowanym władzom cywilnym w funkcjonowa-
niu bez udziału sił zbrojnych. Kiedy liczba wojsk będzie się zmniejszała, malała też będzie 
ilość realizowanych przez nie zadań. Personel CIMIC w tej fazie koordynuje przekazywa-
nie obowiązków, czasowo wypełnianych przez siły zbrojne, upoważnionym agencjom 
i  organizacjom, w  sposób stopniowy doprowadzając do stanu zaangażowania wojsk 
charakterystycznego dla czasu pokoju [Doktryna… 2004, ss. 22–24]. 

Każde zadanie CIMIC, planowane na niższych szczeblach, sprawdzane jest pod ką-
tem jego spójności z długofalowymi celami zawartymi w planie operacji. CIMIC wspie-
ra dowódcę, przygotowuje i przedstawia ocenę sytuacji i proponuje działania dotyczące 
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współpracy cywilno-wojskowej, inicjuje działania wspierające plan operacji oraz utrzy-
manie niezbędnych relacji łącznikowych w rejonie prowadzonych działań. W niektórych 
wypadkach istotne może okazać się udzielenie „milczącego wsparcia” ze strony środo-
wiska cywilnego dla działań podejmowanych przez wojsko.  

Działania realizowane w ramach CIMIC prowadzone są wówczas, gdy ludność cywil-
na jest narażona na poważne utrudnienia spowodowane ograniczeniami w dostępie do 
niezbędnej lokalnej infrastruktury oraz gdy występują problemy z dostawą podstawo-
wych towarów i usług. W tej sytuacji ograniczanie środków lub wycofanie się z ich do-
starczania mogłoby prowadzić do wzrostu napięć i niepokojów społecznych oraz po-
gorszenia stosunków cywilno-wojskowych, a przez to opóźnić proces konstytuowania 
się miejscowych władz cywilnych i w konsekwencji osłabić zaufanie ludności cywilnej 
do sił zbrojnych.  

Wyróżniamy dwa rodzaje sił realizujących zadania współpracy cywilno-wojskowej: 
 · zespoły CIMIC – ich rolą jest wspieranie dowódcy w realizacji zadania szczebla tak-

tycznego. Wielkość zespołów i czas ich zaangażowania w rejonie misji uzależnione są 
od specyfiki wykonywanych zadań oraz od czasu, jaki będzie niezbędny do rozwinię-
cia w rejonie stosownych cywilnych struktur i organizacji; 
 · eksperci CIMIC – specjaliści z fachową wiedzą, mogą wywodzić się z różnych środo-

wisk i nie muszą należeć do personelu wojskowego sił zbrojnych. Opracowują analizy 
i współuczestniczą w procesie planowania lub wykonania zadań specjalistycznych po-
wierzonych dowódcy [Doktryna… 2004, ss. 12–13]. 

Większość współczesnych kryzysów wiąże się z problemami humanitarnymi, terro-
ryzmem, zdobywaniem bogactw naturalnych, bezpieczeństwem obywateli oraz stabil-
nością niezbędną do utrzymania demokratycznych rządów. Wpływa to bezpośrednio 
na bezpieczeństwo światowe i wymaga odpowiedniego reagowania na kryzysy. Rosną-
ce wymagania wobec działań prowadzonych ad hoc mają szczególny wpływ na zapew-
nienie bezpieczeństwa. Zmiany w sposobie i  formach używania sił zbrojnych wynika-
ją z działalności politycznej kraju na arenie międzynarodowej oraz z innego charakteru 
zagrożeń bezpieczeństwa. Implikuje to nowy cel militarny operacji, której ideą nie jest 
już używanie sił zbrojnych poza granicami kraju w celu zdobywania terytorium, rynków 
zbytu czy surowców, lecz aktywne uczestnictwo w tworzeniu międzynarodowego bez-
pieczeństwa. Celem politycznym powinno być wymuszanie oczekiwanych zachowań 
pokojowych na arenie międzynarodowej [Czupryński, Trembecki 2008, s. 17]. 

Operacje wielonarodowe można zdefiniować jako operacje sojusznicze oraz opera-
cje, w których występują komponenty wojskowe państw niebędących członkami soju-
szu, organizowane na podstawie mandatu ONZ, UE lub OBWE. Zasadne jest więc uzna-
nie, że operacje wielonarodowe to reakcja społeczności międzynarodowej na zagrożenia i sytu-
acje kryzysowe występujące we współczesnym świecie [Czupryński, Trembecki 2008, s. 13].
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Konkluzje z  analizy celów współczesnych operacji wskazują, że  w  każdym konflik-
cie obok celu militarnego i politycznego można wyróżnić także cel społeczny, który jest 
skierowany na człowieka, na wyzwalanie w lokalnej ludności postaw propaństwowych 
i prospołecznych.  

Dążeniem może być zapewnienie bezpieczeństwa, wspieranie tworzenia i funkcjo-
nowania struktur władzy lokalnej i  rządowej, odbudowa infrastruktury, poprawa wa-
runków materialnych ludności oraz wspieranie rozwoju gospodarczego. W ujęciu dok-
trynalnym operacje wielonarodowe w trakcie działań militarnych mają na celu oddzia-
ływanie i wpływanie na strony konfliktu w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się, 
a także zapewnienie pomocy i bezpieczeństwa ludności cywilnej w niestabilnych regio-
nach. Po zakończeniu działań wojska mogą prowadzić operacje mające na celu zapew-
nienie bezpiecznego środowiska, niezbędnego dla władz cywilnych realizujących pro-
ces pojednania, odbudowę zniszczonej infrastruktury i  przywrócenie funkcjonowania 
służb publicznych [FM 3-07, 2003, ss. 1–3].

Normy prawne regulujące funkcjonowanie oraz cele 
działania CIMIC

Współpraca cywilno-wojskowa jest znana od początku historii wojen, jednakże wraz 
z upływem czasu przybierała różne formy i miała odmienny charakter. Przechodziła róż-
ne przemiany, zaczynając od cywilnego wsparcia w przygotowaniach do kampanii wo-
jennej, a kończąc na udziale wojska w odbudowie infrastruktury ekonomicznej i zapew-
nieniu bezpieczeństwa w zniszczonym wojną kraju. Przez lata pojęcie oraz obszar dzia-
łalności CIMIC ewoluowały, a w ostatnich latach osiągnęły nową jakość i skonsolidowały 
się w znaną obecnie formę. Czynnikiem, który ma decydujące znaczenie dla efektywno-
ści i skuteczności operacji, są działania niekinetyczne realizowane przez operatorów CI-
MIC, których celem jest pozyskanie przychylności społeczeństwa w obszarze odpowie-
dzialności. Strategiczne zmiany, które zaszły w Sojuszu Północnoatlantyckim, dostoso-
wały go do nowych wyzwań i wzmocniły jego zdolność do rozwiązywania komplekso-
wych sytuacji kryzysowych. 

CIMIC ma charakter powiązany: z jednej strony obserwuje się wzrost zapotrzebowa-
nia na wsparcie z wykorzystaniem środków wojskowych w celu zwiększenia efektywno-
ści funkcjonowania władz cywilnych, a z drugiej – wzrost znaczenia wsparcia udzielone-
go operacji wojskowej ze strony cywilnej. W związku z tym niezbędne stało się uregu-
lowanie tej współpracy właściwymi dokumentami normatywnymi. Należy podkreślić, 
że oprócz NATO żadne inne organizacje (ONZ, UE, OBWE) nie wydały stosownych ak-
tów prawnych, w których znalazłyby się regulacje zasad współpracy cywilno-wojskowej.  

Anna Krawczyk



        333

Ich działalność skupia się głównie na zasadach określonych w dokumentach sojuszni-
czych, podobnie jak współpraca cywilno-wojskowa w wojsku polskim.

Celem długofalowym CIMIC jest wspieranie tworzenia i ugruntowywania warunków 
służących osiągnięciu zakładanych celów operacji, do których należą zarówno cele woj-
skowe, jak i polityczne.  

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących działalność CIMIC można wymie-
nić:

 · MC 411/1 NATO Military CIMIC Policy (Polityka w  zakresie współpracy cywilno-wojsko-
wej), 
 · AJP-09: NATO Civil-Military Cooperation,
 · Bi-SC 86-3 Bilateral Concept CIMIC Strategic Operational Capability (Dyrektywa Ustano-

wienie zdolności operacyjnej CIMIC),
 · Bi-SC FPG Bilateral Strategic Concept CIMIC Functional Planning Guide (CIMIC w Proce-

sie Planowania Działań),
 · TTP CIMIC Tactics Techniques and Procedures (taktyczne procedury CIMIC),
 · SOP/SOI Standing (Standard) Operating Procedures/Standing Operating Instructions 

(Standardowe Procedury Operacyjne).
W Koncepcji Strategicznej NATO z 1999 roku zapisano, że relacje zachodzące pomię-

dzy wojskami Sojuszu a  cywilnym otoczeniem mają kluczowe znaczenie dla sukcesu 
operacji. Współpraca cywilno-wojskowa jest oparta na wzajemnej zależności: środki 
wojskowe wspomagają władze cywilne, cywilne wsparcie operacji wojskowych ma duże 
znaczenie w  obszarze pomocy medycznej, komunikacji, logistyki oraz spraw publicz-
nych. Więcej na ten temat można znaleźć w dokumencie MC 411/1 z 9 lipca 2001 roku, 
przygotowanym na potrzeby KFOR (Kosovo Forces) i SFOR (NATO’s Stabilisation Force). 
Stwierdzono w nim, że CIMIC to obszar wzajemnego współdziałania organów cywilnych 
i militarnych, który musi być uwzględniany zarówno w operacjach wspólnej obrony, jak 
i w operacjach spoza artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. CIMIC jest kluczowym ele-
mentem (łącznikiem, swoistym interfejsem) całości planu operacyjnego a  nie częścią 
działań  [Elak 2011, s. 48]. 

Dla potrzeb operacji prowadzonych z udziałem sił zbrojnych państw NATO zagad-
nienia te zostały uregulowane w dokumencie Komitetu Wojskowego NATO nr 411 (MC-
411) oraz porozumieniu standaryzacyjnym STANAG nr 2509 – Doktryna AJP-9 (definicja 
współpracy obejmuje koordynację i współpracę o charakterze wspierającym misje, pro-
wadzoną pomiędzy dowódcą NATO i ludnością, łącznie z władzami krajowymi i lokalny-
mi, jak również organizacjami i ośrodkami międzynarodowymi, krajowymi i pozarządo-
wymi) [Elak 2011, s. 48]. Wypełniła ona brak normatywu funkcjonowania wojsk Sojuszu 
w operacjach reagowania kryzysowego, umożliwiła również organizację pakietu szko-
leń oraz ćwiczeń w  fazie planowania z  zakresu prawa humanitarnego, uwarunkowań 
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kulturowych, społeczno-politycznych i historycznych. Podkreśliła również rolę i aspek-
ty wsparcia cywilnego w osiąganiu przez dowódców poszczególnych szczebli zamierzo-
nego celu operacji. 

Polska doktryna DD-9 określa CIMIC jako „zespół przedsięwzięć obejmujący koordy-
nację 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 
[NATO … AJP-9, 2003]. CIMIC nawiązuje i utrzymuje tę współpracę w celu stworzenia do-
wódcy danego szczebla dowodzenia podczas operacji cywilno-wojskowych, które dały-
by mu największe korzyści moralne, materialne i taktyczne. Stanowi on tzw. punkt stycz-
ności z władzami lokalnymi. Jego długoterminowym zadaniem jest pomoc w stworze-
niu trwałych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. 

Można wnioskować, że istotą funkcjonowania CIMIC są wszelkie działania i przezna-
czone na nie środki, które mają na celu wsparcie współpracy pomiędzy władzami woj-
skowymi a władzami cywilnymi, ludnością i organizacjami na obszarze odpowiedzial-
ności. Cele współpracy cywilno-wojskowej można podzielić na dwie podstawowe ka-
tegorie: 

 · cel krótkofalowy – ustanowienie i utrzymanie szerokiej współpracy środowisk spo-
łecznych, organizacji i instytucji w rejonie odpowiedzialności, aby stworzyć takie rela-
cje cywilno-wojskowe, które przyniosą największe korzyści moralne, materialne, tak-
tyczne i operacyjne; 
 · cel długofalowy – stworzenie i utrzymanie warunków pomocnych w osiąganiu trwa-

łych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych [Zakrzewski, Rozbicki 2010, s. 7]. 
Do zasad CIMIC dotyczących aspektu militarnego zalicza się m.in.:

 · prymat misji,
 · ukierunkowanie – działalność skoncentrowana na osiągnięcie głównego celu, 
 · ekonomiczność – minimalizacja użycia środków militarnych na rzecz cywilnych, 
 · koncentracja – skupienie się na zadaniach mających największą szansę powodzenia 

i przyczyniających się do osiągnięcia celu, 
 · zobowiązania humanitarne. 

Do zasad dotyczących aspektu cywilno-wojskowego należy m.in.: 
 · świadomość kulturowa – znajomość, zrozumienie i poszanowanie dla miejscowej hi-

storii, tradycji, kultury, prawa,
 · wspólny cel – utrzymanie i polepszanie nawiązanej współpracy; 
 · podzielona odpowiedzialność – uwzględnienie obszarów odpowiedzialności i  ról 

poszczególnych stron, 
 · korzyści cywilne – potrzeby strony cywilnej w stosunku do wojska (zazwyczaj w ob-

szarze logistyki i łączności),
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 · zgoda (consensus) – działania mające na celu porozumienie ze stroną cywilną, 
 · przejrzystość – atmosfera zaufania poprzez prowadzenie przejrzystej działalności,
 · skuteczna łączność utrzymywanie stałych, otwartych i  bezpośrednich kontaktów 

[Antczak, Elak 2009, ss. 8, 49]. 
Można powiedzieć, że CIMIC, jako nierozłączna część operacji, stanowi narzędzie 

w rękach dowódcy umożliwiające łatwiejszą realizację powierzonego zadania, a tym sa-
mym osiągnięcie celu operacji. Aby kontakty nawiązane z komponentem cywilnym oka-
zały się skuteczne, CIMIC zobligowany jest kierować się w swoich działaniach wyżej opi-
sanymi zasadami, gdyż tylko wtedy partnerzy cywilni zaakceptują rozpoczętą współ-
pracę.

Przykład działań CIMIC w Bośni, Hercegowinie 
i Afganistanie 

Można przyjąć, że problemy współpracy cywilno-wojskowej zostały zapoczątkowa-
ne w operacji IFOR (Implementation Force) – operacji NATO, która była prowadzona od 
grudnia 1995 r. prawie do końca 1996 r. w Bośni i Hercegowinie. W skład sił spoza NATO 
wchodziły pododdziały państw uczestniczących w  programie Partnerstwo dla Pokoju, 
państw nieeuropejskich (Egipt, Malezja, Pakistan) i Rosja. W Bośni i Hercegowinie pro-
wadzona była także operacja SFOR (Stabilisation Force), w której uczestniczyła wojsko-
wa grupa międzynarodowa pod przewodnictwem NATO. Jej celem było utrzymanie po-
rozumienia z Dayton z 21.11.1995 r. SFOR działało w ramach operacji Operation Joint Gu-
ard (1996–1998) i Operation Joint Forge (1998–2004). Ponieważ układ z Dayton w spra-
wie wojskowych aspektów ustanowienia pokoju na terenie Bośni i Hercegowiny posia-
dał wojskowe i cywilne założenia, które nie zostały zrealizowane w czasie trwania misji, 
a mandat IFOR kończył się 20 grudnia 1996 r., misja została przedłużona w grudniu 1996 
r. rezolucją nr 1088. 

Po wprowadzeniu w życie układu z Dayton ścisła współpraca NATO, UNHCR (Wysoki 
Komisarz ONZ ds. Uchodźców), OBWE, Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni Wo-
jennych i innych organizacji sprawiła, że współpraca cywilno-wojskowa stała się jedną 
z podstawowych części operacji SFOR i jednym z ważniejszych pojęć NATO. Wyodręb-
niono dwa aspekty: wojskowy (realizowany przez koalicję państw pod kierunkiem USA 
z wykorzystaniem struktury NATO – IFOR) i cywilny (leżał w zakresie OBWE), których zada-
nia były realizowane przez różne instytucje. Analizując treści Układu uznano, że rozwią-
zania humanitarne i społeczno-ekonomiczne, które były konsekwencją konfliktu zostają 
powierzone organizacjom międzynarodowym. Zjawiskiem łączącym obydwa te aspek-
ty została współpraca cywilno-wojskowa, która odgrywała coraz większe znaczenie.  
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Zadania w  sposób szczególny rzutowały na funkcjonowanie CIMIC oraz powodowały 
przedstawianie go opinii publicznej w korzystnym świetle. 

Wojsko rozpoczęło bliską współpracę z  OBWE podczas wrześniowych wyborów 
1996 r. i kolejnych organizowanych w Bośni i Hercegowinie [Czupryński, Trembecki 2008, 
s. 82]. Zakres współpracy cywilno-wojskowej obejmował: utrzymanie stabilnej sytuacji 
w rejonie odpowiedzialności, śledzenie ruchów Sił Zbrojnych Federacji Bośniacko-Chor-
wackiej, czuwanie nad przebiegiem procesu rozminowania, monitorowanie przemiesz-
czania się jednostek na terenie Federacji i Republiki Serbskiej oraz lustrowanie składów 
uzbrojenia. Istotnym zadaniem zostało rozpoznawanie potrzeb ludności zamieszkującej 
tę strefę i wspieranie działających tam organizacji humanitarnych. Wiele zadań wykony-
wanych jest na rzecz CIMIC i przy jego pomocy. Oddziałują one niejako propagandowo, 
ponieważ mają budować pozytywny wizerunek SFOR w strefie jego odpowiedzialności 
[Czupryński, Trembecki 2008, ss. 84–89]. Wprowadzono patrole badające sytuację so-
cjalną miejscowej ludności. Pojawiały się konwoje z pomocą socjalną. Dzięki kontaktom 
z mieszkańcami, wizytom w ich domach, szczerym przyjacielskim rozmowom poznawa-
no nastroje i potrzeby, a także ustalano szczegóły ewentualnej pomocy. Notatki sporzą-
dzane podczas rozmów z lokalną ludnością umożliwiły analizę nastrojów społeczeństwa 
oraz zlokalizowanie punktów zapalnych i incydentalnych naruszeń prawa [Czupryński, 
Trembecki 2008, ss. 84–89].

 Podczas operacji SFOR współpraca cywilno-wojskowa była jeszcze w fazie począt-
kowej. Pomimo tak wielu wykonywanych zadań mających ogromne znaczenie w ope-
racji część spraw wymagała dopracowania i  rozwiązania. Jednak długofalowe działa-
nia, ścisła współpraca, sprawna koordynacja i rozwijane oddziaływania, współzależno-
ści i transfery skutkują coraz lepszymi perspektywami, co okazało się widoczne w kolej-
nych operacjach z udziałem CIMIC, m.in. w operacji wsparcia pokoju ISAF (ang. Interna-
tional Security Assistance Force) w Afganistanie. Siły te utworzone zostały na podstawie 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001 r. Ich głównym celem było 
wsparcie Rządu Tymczasowego w Afganistanie oraz pomoc w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa w Kabulu i okolicach, tworzenie i szkolenie afgańskich struktur rządowych oraz no-
wych sił bezpieczeństwa, a także pomoc w odbudowie infrastruktury cywilnej. Począt-
kowo obejmowała ona swoim obszarem jedynie stolicę Afganistanu – Kabul, jednak-
że mandat ONZ został rozszerzony na podstawie Rezolucji RB ONZ nr 1510 z 13.10.2003 
roku. Stopniowo siły ISAF przejęły odpowiedzialność za obszar całego kraju [Czupryń-
ski, Trembecki 2008, s. 90]. 

Operacja ta potwierdza tezę, że obecnie nie wystarcza pokonać siłę zbrojną prze-
ciwnika, ale należy na danym obszarze zaprowadzić ład i określony porządek społecz-
ny, a aby to osiągnąć, należy udzielić wsparcia. Potrzebne jest wsparcie kreujących po-
zytywne zmiany w społeczeństwie i afgańskie poczucie własności. Współpraca cywil-
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no-wojskowa okazała się najbardziej odpowiednim narzędziem dowódcy w  realizacji 
świadomego wpływu na środowisko cywilne dla osiągnięcia wytyczonych celów [Czu-
pryński, Trembecki 2008, s. 105]. 

Jednakże rozwiązania CIMIC, które były sprawdzone we wcześniejszych operacjach, 
okazały się nieadekwatne w stosunku do wyzwań w Afganistanie. Każda prowincja, re-
jon czy wioska charakteryzuje się bowiem innymi uwarunkowaniami ekonomiczny-
mi, religijnymi, powiązaniami politycznymi, więziami społeczno-kulturowymi. Stało się 
to podstawą do powstania zespołów odbudowy każdej z prowincji zniszczonego kra-
ju – PRT (ang. Provincial Reconstruction Team). Zespoły, które zostały powołane do od-
budowy prowincji, jako nowe narzędzie wspomagające działania wojskowe, początko-
wo tworzone były pod kierownictwem USA w ramach działań koalicyjnych. Ponieważ 
z  czasem były tworzone i  finansowane przez poszczególne państwa, przybierały róż-
ne kształty i różniły się specyfiką. Wszystkie jednak posiadają wspólne cechy, a miano-
wicie są złożone ze specjalistów cywilnych i wojskowych wspomagających wiedzą eks-
percką władzę na szczeblu lokalnym w tworzeniu warunków odbudowy i rozwoju każ-
dej prowincji. Ich działania są ukierunkowane w szczególności na rozszerzenie i wzmoc-
nienie władzy Islamskiej Republiki Afganistanu na szczeblu prowincji w celu umożliwie-
nia rozwoju oraz tworzenia stabilnego i bezpiecznego środowiska w obszarze prowa-
dzonej operacji. 

Do analizy działań CIMIC i PRT przyjęto współpracę cywilno-wojskową prowadzoną 
przez Polski Kontyngent Wojskowy. Jest to przykład wykorzystania współpracy cywil-
no-wojskowej na współczesnym polu walki. Jednakże niezależnie od rodzaju wykony-
wanych przez dowódców zadań jest ona obecna w kontaktach z ludnością cywilną i or-
ganizacjami funkcjonującymi w prowincji Ghazni. Wystarczy wymienić kreowanie pozy-
tywnego wizerunku Polskich Sił Zadaniowych, nawiązanie dobrych relacji ze środowi-
skiem cywilnym, jak również możliwość pomocy w rekonstrukcji i odbudowie infrastruk-
tury oraz struktur lokalnej administracji. Jedynie zrozumienie specyfiki działania i umie-
jętne wykorzystanie elementów CIMIC może przynieść wymierne efekty, które pozwolą 
na urzeczywistnienie celów operacji  [Czupryński, Trembecki 2008, s. 105]. 

Oficerowie CIMIC wraz z  zespołami PRT tworzą odpowiednie kanały komunikacji, 
oszacowują potrzeby ludności cywilnej oraz dostęp do podstawowych zasobów i usług; 
ocenie podlega również poziom funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz insty-
tucji. Realizują szereg programów pomocowych skupiających się na zaspokajaniu po-
trzeb lokalnej społeczności w zakresie zatrudnienia, szkoleń, treningów zorientowanych 
na poprawę warunków socjalno-bytowych, a tym samym wzrost poziomu zadowolenia 
wśród ludności cywilnej. 

Do zadań realizowanych przez PRT w  Afganistanie zaliczyć można, m.in.: ustano-
wienie i utrzymywanie pełnej współpracy pomiędzy dowódcą wojskowym a legalnymi 
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przedstawicielami władz państwowych, Radą Prowincji, Komitetem ds. Rozwoju Prowin-
cji, innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także środowiskiem cywilnym 
oraz koordynacja tych działań w obszarze odpowiedzialności PKW Afganistan, jak rów-
nież wspieranie wytworzenia i ugruntowywania warunków służących osiągnięciu zakła-
danych celów operacji, wsparcie zadań realizowanych przez dowódcę PKW w  osiąga-
niu założonego stanu końcowego, głównie w sferze rozwoju gospodarczego i ekono-
micznego prowincji Ghazni, zbieranie informacji w celu aktualizacji sytuacji, koordyna-
cję pomocy miejscowej ludności w odbudowie infrastruktury cywilnej w rejonie odpo-
wiedzialności, zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, promowanie przedsta-
wicieli organów władzy lokalnej w społeczeństwie. 

Na przykładzie zmian PKW w Afganistanie widać, że współpraca cywilno-wojskowa, 
mimo różnych struktur, przy zbliżonym sposobie działania oraz wspólnym celu realizuje 
zadania CIMIC. Do podstawowych warunków powodzenia operacji w Afganistanie nale-
ży przeprowadzenie działań stabilizacyjnych, w których siły zbrojne stają się odpowie-
dzialne za realizację zadań normalnie realizowanych przez komponent cywilny. Zwycię-
stwo może być osiągnięte jedynie, kiedy zdobędzie się serca i umysły ludzi, gdyż zwycię-
żyć mają Afgańczycy, a nie siły wielonarodowe, których rola ogranicza się do wspierania 
wysiłków państwa afgańskiego dążącego do normalności, stabilizacji i bezpieczeństwa 
po długich latach konfliktów [Trembecki 2010, s. 68]. 

Doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej w operacjach w Bośni i Hercegowi-
nie oraz Afganistanie wyraźnie pokazują ewolucję funkcjonowania CIMIC. Wraz z rozwi-
janiem się obszarów działań i efektywności współpracy cywilno-wojskowej wzrasta też 
jej rola i znaczenie we współczesnych operacjach. Analizując scharakteryzowaną w ni-
niejszym artykule działalność CIMIC w operacjach, można stwierdzić, że cele i zadania 
przez nią realizowane są nieodłącznym elementem osiągnięcia pożądanego stanu koń-
cowego operacji, a w przypadku przejścia operacji z fazy utrzymania pokoju do fazy bu-
dowania pokoju są elementem decydującym o powodzeniu operacji [Czupryński, Trem-
becki 2008,  s. 113]. 

Wnioski końcowe 

CIMIC obejmuje bardzo szeroki zakres pomocy dla środowiska cywilnego realizowany 
w ramach współpracy cywilno-wojskowej. Pomoc ta jest spójna z zadaniami wojskowy-
mi i z reguły jest prowadzona pod kierownictwem władz wojskowych. Może wykorzysty-
wać takie środki i zasoby wojskowe, jak: informacje, personel, sprzęt, środki materiałowe 
i komunikacji, ale również doświadczenie specjalistyczne czy szkolenie. Wsparcie zazwy-
czaj jest udzielane w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wypełnienia misji 
wojskowej, gdy odpowiednie władze cywilne i inne agendy nie są w stanie wykonywać 
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swoich zadań. Rozstrzygnięcia na temat wielkości wsparcia i czasu jego trwania są podej-
mowane na odpowiednim szczeblu przy uwzględnieniu czynników politycznych i woj-
skowych. Ta  współpraca cywilno-wojskowa jest realizowana we wszystkich rodzajach 
operacji, które są prowadzone pod auspicjami NATO. Z prowadzonych rozważań wynika, 
że rola CIMIC będzie systematycznie rosnąć, ponieważ jej priorytetowym zadaniem jest 
wsparcie dowódcy w realizacji postawionych zadań. Jednocześnie komponent cywilny 
i wojskowy służą przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa, a następnie stabili-
zacji, która umożliwi rozwój społeczny, ekonomiczny oraz gospodarczy. Obecnie bez re-
alizacji zadań współpracy cywilno-wojskowej niemożliwe jest osiąganie celów operacji. 
Można więc powiedzieć, że w tym momencie CIMIC jest podstawowym elementem każ-
dej operacji wojskowej. 
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Zarządzanie kryzysowe NATO mechanizmem 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony ludności

NATO Crisis Management as the Mechanism of Ensuring Security 
and Civil Protection

Abstract: NATO is richly experienced in the international conflicts prevention. Alliance po-

ssesses prepared to the crisis management structures, abilities and mechanisms which gu-

arantee the international security assurance. The purpose of the article is to introduce the 

evolution of the NATO crisis management system and show the directions of its improve-

ment. The assessment of the crisis management role and significance in the NATO’s strategy 

is done in this article. The influence of hybrid threats on NATO member states security was 

diagnosed in the article and the changes into the system of the NATO crisis management 

were suggested which will let adapting the Alliance to changing international conditions. 

In the conclusions of the article, the need of building the resistance to hybrid threats in the 

military and civil spheres was pointed out.
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Wstęp

NATO ma bogate doświadczenie w zapobieganiu międzynarodowym konfliktom, przej-
mowaniu kontroli nad sytuacjami kryzysowymi i skutecznym ich rozwiązywaniu. Posia-
dając w swoim arsenale jądrowe i konwencjonalne zdolności, od ponad sześćdziesięciu  
lat odstraszało Związek Radziecki przed agresją na terytorium traktatowe. Po upadku 
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świata dwubiegunowego oraz pojawieniu się nowych wyzwań, zagrożeń i ryzyka zwią-
zanego głównie z ochroną ludności zarządzanie kryzysowe nabrało szczególnego zna-
czenia i ewoluowało stosownie do zmian zachodzących w międzynarodowym środowi-
sku bezpieczeństwa.

Mechanizmy zarządzania kryzysowego NATO zawsze dostosowywały się do zmie-
niającej się rzeczywistości, co ułatwiało przeciwdziałanie różnorodnym zagrożeniom. 
Pozwalały na przygotowanie odpowiedzi Sojuszu na agresję obcych państw i przeciw-
stawienie się konfrontacji na dużą skalę. Obejmowały i obejmują wiele różnorodnych 
środków i przedsięwzięć alternatywnych, mających zastosowanie w sytuacjach kryzyso-
wych o niskiej intensywności i poziomie agresji. Ponadto NATO posiada zdolności i na-
rzędzia pozwalające na ochronę ludności w przypadku wystąpienia katastrof technicz-
nych i klęsk żywiołowych oraz prowadzenie wsparcia humanitarnego. Ma w swojej dys-
pozycji szeroki wachlarz procedur konsultacyjnych, ustaloną architekturę zarządzania, 
w tym mechanizmy planowania cywilnego oraz plany i sprawdzone sposoby postępo-
wania w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. 

Współczesne zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych znacz-
nie przekracza podstawowe funkcje odstraszania i obrony kolektywnej. Jednak w obli-
czu zagrożeń o charakterze hybrydowym skierowanych przeciwko Sojuszowi problema-
tyczne staje się jednoznaczne stwierdzenie, że obecny system zarządzania kryzysowego 
pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie. Na podstawie doświadczeń konfliktu na Ukra-
inie można nawet postawić tezę, że system wykrywania i ostrzegania nie zidentyfiko-
wał poprawnie zagrożeń ani na czas nie wystosował stosownych rekomendacji. Mecha-
nizmy oceny sytuacji kryzysowych i podejmowania decyzji co do stosowania środków 
reagowania kryzysowego nie sprawdziły się. Sojusz nie zapobiegł ani agresji na Ukra-
inę, ani przyłączeniu przez Federację Rosyjską (FR) Krymu, co spowodowało diametralną 
zmianę europejskiej architektury bezpieczeństwa ukształtowanej po zakończeniu dru-
giej wojny światowej. Ponadto w  czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Sojusz 
prawdopodobnie nie był świadomy, że wojna hybrydowa jest strategicznym mechani-
zmem konfrontacji z Zachodem, a jej celem jest zaspokajanie imperialnych ambicji W. 
Putina. 

W aspekcie ciągłego oddziaływania hybrydowego przez FR i prowadzenia rywaliza-
cji z Zachodem głównym problemem badawczym, którego rozwiązanie stanowi treść 
niniejszego artykułu, jest odpowiedź na pytanie: Jak należy zmienić system zarządza-
nia kryzysowego NATO, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ludności we współcze-
snych uwarunkowaniach? Problem główny rozstrzygnięto poprzez rozwiązanie nastę-
pujących problemów szczegółowych: 1) Jakie jest miejsce, rola i znaczenie zarządzania 
kryzysowego w strategii NATO?, 2) W jaki sposób należałoby dostosować system zarzą-
dzania kryzysowego NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzyna-
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rodowego? Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu zarządzania kryzyso-
wego NATO i wskazanie kierunków jego doskonalenia. Przeprowadzone badania wstęp-
ne stanowiły podstawę do sformułowania hipotezy badawczej, która mówi, że system 
zarządzania kryzysowego NATO skutecznie funkcjonował do chwili, gdy Federacja Ro-
syjska ujawniła agresywne zachowanie na arenie międzynarodowej i rozpoczęła wojnę 
hybrydową z Ukrainą w 2014 roku. Przypuszcza się, że przeciwstawienie się zagrożeniom 
hybrydowym wymaga zmiany mechanizmów zarządzania kryzysowego NATO i ich do-
stosowania do uwarunkowań narzuconych przez Federację Rosyjską. Osiągnięcie wia-
rygodnych rezultatów badawczych było możliwe dzięki zastosowaniu podstawowych 
teoretycznych metod badawczych oraz metody empirycznej obserwacji uczestniczącej. 

Zarządzanie kryzysowe w strategii NATO

Zarządzanie kryzysowe, w tym zapobieganie konfliktom i prowadzenie operacji reago-
wania kryzysowego poza artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego, stanowiło główne tre-
ści adaptowania się Sojuszu do uwarunkowań strategicznego środowiska bezpieczeń-
stwa po zakończeniu zimnej wojny. Nowy model zachowania się NATO wobec zagro-
żeń znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcji strategicznej przyjętej w Rzymie w 1991 
roku. Obejmował on szersze postrzeganie problematyki bezpieczeństwa. Dostosowywa-
nie się do nowej, postzimnowojennej rzeczywistości miało wyrażać się aktywnym stoso-
waniem środków politycznych i dyplomatycznych, ściślejszą współpracą z organizacja-
mi międzynarodowymi, a także gruntownymi zmianami w strukturze dowodzenia Soju-
szu [The Alliance‘s…]. Szczyt w Rzymie zapoczątkował również dialog z państwami Euro-
py Środkowo-Wschodniej, co skutkowało inicjatywami partnerstwa dla pokoju i w kon-
sekwencji przyjęciem do Sojuszu nowych państw [Tomescu 2015, s. 178]. 

Wnioski wyciągnięte z negatywnych doświadczeń konfliktu na Bałkanach miały od-
zwierciedlenie w koncepcji strategicznej z 1999 roku. Wskazuje się w niej na gotowość 
Sojuszu do prowadzenia działań prewencyjnych i efektywnego zarządzania kryzysowe-
go. Wyraźnie artykułuje się potrzebę prowadzenia operacji reagowania kryzysowego 
poza obszarem odpowiedzialności traktatowej [Washington 1991, s. 1]. Oznacza to, że 
Sojusz może wykonywać zadania na rzecz krajów nie będących członkami NATO, co daje 
początek działaniom ekspedycyjnym. Na szczycie w Waszyngtonie podjęto również de-
cyzję o zweryfikowaniu instrumentów zarządzania kryzysowego i wprowadzeniu takich 
mechanizmów, które pozwalałyby na podejmowanie wyzwań w warunkach pojawiania 
się nowych zagrożeń. Ponadto wskazano na potrzebę podejmowania działań na rzecz 
nierozpowszechniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Szczyt da-
wał podstawy do budowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi. Wydaje się 
jednak, że w aspekcie krytycznego zdarzenia, które miało miejsce kilka miesięcy póź-
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niej – ataku na World Trade Center, problem terroryzmu dostrzeżono zbyt późno [Nečas 
2009, s. 52] i nie nadano mu odpowiedniej rangi.

Negatywna ocena mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa stała się podsta-
wą do ich zweryfikowania i wprowadzenia takiego systemu reagowania kryzysowego 
NATO, który umożliwiałby podejmowanie działań prewencyjnych opierających się na 
szybkim wykrywaniu wszelkich symptomów pojawiających się zagrożeń i  prowadze-
nie operacji reagowania kryzysowego zarówno w ramach artykułu 5, jak i poza artyku-
łem 5 Traktatu Waszyngtońskiego [NATO…]. Uświadomiono sobie, że zarządzanie kry-
zysowe na terytorium sojuszniczym musi przybrać nowy wymiar, szczególnie w sytu-
acji nagłego uderzenia na jedno z państw członkowskich. W czasie wiosennej sesji mi-
nisterialnej w 2002 roku uzgodniono, że NATO musi również posiadać siły zbrojne zdol-
ne do szybkiego przemieszczania i  prowadzenia długotrwałych operacji poza teryto-
rium Sojuszu. W konsekwencji na szczycie w Pradze w 2002 roku uchwalono, że Sojusz 
będzie aktywnie angażował się poza obszarem euroatlantyckim. Stosownie do deklara-
cji i nowych zagrożeń o charakterze terrorystycznym uznano za konieczne pozyskiwa-
nie nowych zdolności. Absolutnie przełomowa okazała się decyzja o utworzeniu sił od-
powiedzi NATO i przyjęcie koncepcji obrony przed terroryzmem [Makins, s. 1]. Zdecydo-
wano, że dla prowadzenia operacji reagowania kryzysowego konieczne jest posiadanie 
zdolności do obrony biologicznej, chemicznej i radiologicznej, wywiadowczych i rozpo-
znania powietrznego, strategicznego transportu powietrznego i morskiego, tankowa-
nia w powietrzu, a  także mobilnych jednostek wsparcia i  zabezpieczenia logistyczne-
go [Ek 2007, s. 3].

W  styczniu 2003 roku Rada Północnoatlantycka zaakceptowała zasady udzielania 
pomocy ludności cywilnej poszkodowanej w rezultacie zastosowania broni masowego 
rażenia lub w przypadku wystąpienia katastrof wymagających likwidacji środków CBRN 
[Wohlleben 2003]. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia ochrony ludności 
oraz planowania cywilnego w sytuacjach szczególnych określono w 2016 roku [Jopling 
2006].  Na szczycie w Rydze podjęto polityczną decyzję o zamiarze większego zaanga-
żowania się NATO na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i  zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa międzynarodowego. Nakreślono kierunki rozwijania pragmatycz-
nych możliwości zastosowania sojuszniczych instrumentów zarządzania kryzysowego 
i praktycznej współpracy na wszystkich poziomach ze wszystkimi możliwymi podmio-
tami, między innymi z ONZ i Unią Europejską, organizacjami rządowymi i pozarządowy-
mi oraz lokalnymi aktorami uczestniczącymi w operacjach prowadzonych przez NATO 
[Riga… 2006]. Powyższa idea znalazła swoje odzwierciedlenie na szczycie w Bukaresz-
cie, gdzie zaakceptowano nowy sposób angażowania się NATO w  rozwiązywanie sy-
tuacji kryzysowych, polegający na stosowaniu zasady comprehensive approach [Bucha-
rest… 2008]. Konsekwencją podjętych decyzji było opracowanie nowych zasad plano-
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wania i prowadzenia przyszłych operacji. Określono w nich, że większą efektywność So-
juszu należy zapewnić poprzez współpracę cywilno-wojskową w ramach mechanizmu 
civil emergency planning oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami cywilnymi zaan-
gażowanymi w  rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, tak aby możliwe było osiągnię-
cie efektu synergii na wszystkich poziomach wzajemnych interakcji [Allied… 2010]. Idea 
kompleksowości oddziaływania uwzględniała możliwość angażowania się dowolnych 
aktorów, ale decyzje co do ich uczestniczenia w konkretnej operacji były podejmowane 
przez Radę Północnoatlantycką NATO [Allied… 2010, ss. 3–44].

Ważnym obszarem zapewniania bezpieczeństwa i rozwiązywania sytuacji kryzyso-
wych poza obszarem traktatowym jest prowadzenie operacji o  charakterze stabiliza-
cyjnym. NATO zgodnie z zapisami kompleksowych wytycznych politycznych [Compre-
hensive… 2006] po zakończonym konflikcie zbrojnym powinno zapewnić utrzymanie 
bezpieczeństwa i stworzyć warunki do prowadzenia działań o charakterze rekonstruk-
cyjnym, co normalnie pozostaje w odpowiedzialności innych aktorów [Report… 2007]. 
W większości przypadków tych aktorów może jednak nie być lub ze względu na niski po-
ziom bezpieczeństwa, brak niezbędnego wyposażenia, odpowiednich środków i zaso-
bów czy doświadczenia nie będą w stanie operować natychmiast po zakończonej wal-
ce zbrojnej. W takich okolicznościach NATO powinno przejmować rolę lidera w zapew-
nieniu stabilizacji i prowadzeniu działań mających na celu przywrócenie podstawowych 
funkcji państwa. Zatem w prowadzeniu reform sektora bezpieczeństwa, demobilizacji, 
rozbrojenia i  reintegracji, a  także wsparcia humanitarnego i  rozwoju ekonomicznego 
kraju, odbudowy infrastruktury i świadczenia podstawowych usług dla społeczeństwa 
kluczowe staje się posiadanie przez siły zbrojne NATO zdolności niemilitarnych.

Na przestrzeni dekady od chwili rozpoczęcia prac nad zintegrowanym systemem za-
rządzania kryzysowego wiele zrobiono w kontekście pojawiania się ryzyka nowych za-
grożeń i reagowania na nie przez Sojusz w dynamicznie zmieniającym się i komplekso-
wym środowisku operacyjnym, w uwarunkowaniach wynikających zarówno z artykułu 
5 Traktatu Waszyngtońskiego, jak i poza artykułem 5. Sojusz podjął szereg działań trans-
formacyjnych zmierzających do pozyskania nowych zdolności, dokonał zmian w struk-
turze dowodzenia i strukturze sił zbrojnych, a także aktywował Siły Odpowiedzi NATO 
(NATO Response Forces – NRF). Opracowano zasady walki z terroryzmem zarówno na te-
rytorium odpowiedzialności traktatowej, jak i zasady prowadzenia bezpośrednich dzia-
łań przeciw terrorystom poza granicami Sojuszu. Ciągle rozwijane jest partnerstwo stra-
tegiczne z Unią Europejską i opracowywane są nowe mechanizmy prowadzenia wza-
jemnego wsparcia w procesie zarządzania kryzysowego.

Szersze spojrzenie na problematykę zarządzania kryzysowego zostało wyartyku-
łowane w  koncepcji strategicznej NATO z  2010 roku.  Było ono traktowane jako jed-
no z  trzech najważniejszych, a zarazem fundamentalnych zadań Sojuszu, zapewniają-
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cych bezpieczeństwo międzynarodowe, integralność terytorialną i ochronę interesów 
państw członkowskich. W tamtym czasie zarządzanie kryzysowe było traktowane jako 
instrument zapewniania bezpieczeństwa poza terytorium NATO. Na podstawie do-
świadczeń wyciągniętych z Bałkanów i Afganistanu w koncepcji wyartykułowano kilka 
inicjatyw ukierunkowanych na filozofię kompleksowego oddziaływania politycznego, 
cywilnego i militarnego. Określono, że maksymalizowanie operacyjnej efektywności bę-
dzie możliwe poprzez zintegrowane zaangażowanie z innymi międzynarodowymi akto-
rami w procesie zarządzania kryzysowego w fazie zapobiegania konfliktom, rozwiązy-
wania sytuacji kryzysowych i stabilizowania sytuacji po zakończeniu konfliktu [Katsioulis 
2011, s. 4].  Ustalono, że NATO musi poprawić zdolności do monitorowania i analizowania 
środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego i ukształtować nowoczesne zdolności 
do cywilnego zarządzania kryzysowego, pozyskać zdolności do formowania i szkolenia 
sił bezpieczeństwa, a także posiadać specjalistów cywilnych zdolnych do prowadzenia 
reform ustrojowych i kształtowania ekonomii w odbudowujących się państwach [Acti-
ve… 2010]. Dokument wskazywał na konieczność prowadzenia konsultacji politycznych 
we wszystkich fazach rozwiązywania sytuacji kryzysowych. W ostatniej koncepcji stra-
tegicznej daje się wyczuć brak granic geograficznego zaangażowania Sojuszu, co może 
wskazywać na jego globalne ambicje. Świadczyć o tym może również wyartykułowa-
nie potrzeby posiadania zdolności do współdziałania z ONZ, organizacjami zapewniają-
cymi bezpieczeństwo, państwami partnerskimi i innymi aktorami operującymi w rejo-
nie objętym sytuacją kryzysową [Ringsmose 2011, s. 16]. Zachęcanie do angażowania się 
większej liczby aktorów i stosowania szerszej gamy narzędzi reagowania oraz podkre-
ślanie konieczności koordynowania podejmowanych przez wszystkich wysiłków świad-
czy o dostrzeganiu potrzeby wieloaspektowego, szerokiego i kompleksowego podej-
ścia do problematyki zarządzania kryzysowego i budowy trwałych mechanizmów bez-
pieczeństwa.

Dynamiczny charakter zmian zachodzących we współczesnym świecie generu-
je nowe zjawiska w środowisku bezpieczeństwa, które wiążą się zawsze z podejmowa-
niem wyzwań, redukowaniem ryzyka oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagroże-
niom wywołującym sytuacje kryzysowe. Proces ten wymusza doskonalenie systemu za-
rządzania kryzysowego, którego celem jest niedopuszczenie do powstania sytuacji kry-
zysowej, przygotowanie się do jej wystąpienia, przejmowanie nad nią kontroli w dro-
dze zaplanowanych działań oraz powrót do sytuacji pierwotnej. Niewątpliwie system 
zarządzania kryzysowego będzie musiał podlegać ewolucji, aby dostosować się do no-
wych wyzwań. Jednym z nich jest obrona przed cyberterroryzmem, która znalazła swo-
je odzwierciedlenie w nowej koncepcji strategicznej oraz w deklaracjach z Lizbony [Ac-
tive… 2010].
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Obecne i  przyszłe wyzwania wymagać będą zaangażowania się międzynarodo-
wej społeczności i zastosowania instrumentów zarówno militarnego, jak i niemilitarne-
go oddziaływania, respektowania autonomicznych decyzji podejmowanych przez po-
szczególnych aktorów i  przestrzegania zasad prawa międzynarodowego. Co prawda 
NATO nie ma obowiązku pozyskiwania zdolności cywilnych i  wyręczania innych pod-
miotów odpowiedzialnych za stabilizowanie środowiska dotkniętego sytuacją kryzyso-
wą, ale niewątpliwie siły zbrojne NATO będą musiały posiadać zdolności niemilitarne po-
zwalające na operowanie w środowisku cywilnym. Obecnie szczególnie pożądane jest 
pragmatyczne podejście do rozwiązywania kompleksowych i złożonych sytuacji kryzy-
sowych. Dąży się do poszukiwania optymalnego modelu oddziaływania pozwalające-
go na koherentne zastosowanie możliwych instrumentów, a także praktycznej współ-
pracy ze wszystkimi aktorami zarówno na etapie planowania, jak i prowadzenia opera-
cji. Intensywność interakcji pomiędzy podmiotami militarnymi a cywilnymi będzie zróż-
nicowana pod względem amplitudy i zakresu. Może ona przybierać formy koegzysten-
cji, koordynacji, współpracy i współdziałania, a nawet integracji. Formy wzajemnych in-
terakcji będą uzależnione od charakteru i złożoności rozwiązywanej sytuacji kryzysowej.

Wyzwania związane z adaptacją systemu zarządzania 
kryzysowego do zmieniającego się środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego

Transformacja jest w Sojuszu stanem permanentnym praktycznie od zakończenia zimnej 
wojny. Pierwsza dekada XXI wieku to okres, w którym główne jej kierunki były zdetermi-
nowane ambicjami pełnienia roli globalnego aktora w sferze bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, co miało zagwarantować posiadanie zdolności do działań ekspedycyjnych. 
W drugiej dekadzie perspektywa zakończenia misji w Afganistanie zapoczątkowała pro-
ces przekształcania NATO w organizację koncentrującą się na obszarze odpowiedzialno-
ści traktatowej, co doprowadziło do zmiany paradygmatu jego użycia z bezpośredniego 
zaangażowania na rzecz gotowości do działania [Rasmussen 2013]. Kluczowe było utrzy-
manie dotychczasowego poziomu interoperacyjności sojuszniczej i partnerskiej oraz ob-
niżanie poziomu zaangażowania wojsk w prowadzonych operacjach reagowania kryzy-
sowego. Po długich latach prowadzenia misji antyterrorystycznej należało skupić się na 
nowych wyzwaniach wykraczających poza te, które napotykano w  Afganistanie. Prze-
orientowanie się na prowadzenie szerokiego spektrum misji miała zapewnić ambitna 
inicjatywa w zakresie edukacji, szkolenia i ćwiczeń pod nazwą Connected Forces Initiati-
ve [Connected…]. Dokonano zwrotu w kierunku przygotowania się do prowadzenia du-
żych, manewrowych operacji oraz integrowania i synchronizowania wszystkich kompo-
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nentów sił zbrojnych [Mizera 2013, ss. 2–3]. Trend koncentracji na wypełnianiu zobowią-
zań wynikających z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego przypieczętowało zaangażo-
wanie się Federacji Rosyjskiej w konflikt na Ukrainie i aneksja Krymu. Wojna hybrydowa 
zmusiła NATO do dokonania gruntownych zmian, które umożliwiłyby zaadoptowanie się 
Sojuszu do nowych uwarunkowań i skuteczną odpowiedź na zagrożenia płynące ze stro-
ny FR. Na szczycie w Newport w 2015 roku zdecydowano o konieczności prowadzenia 
skutecznego odstraszania i szybkiej koncentracji wojsk na wybranych kierunkach stra-
tegicznych. Uzgodniono, że na taktycznym i operacyjnym poziomie dowodzenia zdol-
ności do bardzo szybkiego, manewrowego reagowania zapewni wzmocniona brygada 
wraz z środkami wsparcia i transportu strategicznego, potocznie nazywana szpicą [Re-
adines…]. Konieczne jednak było posiadanie kolejnych brygad powietrznodesantowych 
w celu przeciwstawiania się agresji. Na wyższym poziomie dowodzenia problem kompli-
kował się z wielu przyczyn, głównie o charakterze politycznym.

Doświadczenia z  2014 roku i  późniejsze wyraźnie pokazały, że w  celu skuteczne-
go zastosowania posiadanych zdolności militarnych do odstraszania i dogodnego po-
zycjonowania wojsk potrzebna jest wola polityczna wszystkich krajów i sprawnie prze-
biegający proces podejmowania decyzji. Okazało się, że w obliczu zagrożeń hybrydo-
wych nie sprawdził się skuteczny do tej pory system zarządzania kryzysowego. W wa-
runkach dwuznaczności sytuacji operacyjno-strategicznej i niepewności nie podjęto de-
cyzji o przejściu do drugiej fazy zarządzania kryzysowego, tj. oceny sytuacji. Gremia poli-
tyczne zablokowały możliwość przedstawienia dowódcy strategicznemu własnej oceny 
militarnej. Natychmiast po zidentyfikowaniu zagrożeń SACEUR nie zastosował też będą-
cych w jego dyspozycji środków reagowania kryzysowego. Uczynił to dopiero po ich au-
toryzacji przez Radę Północnoatlantycką. Wątpliwości też budzi poprawność funkcjono-
wania systemu rozpoznania i ostrzegania przed zagrożeniami, który na czas nie zidenty-
fikował zagrożeń i nie pozwolił na wiarygodna ocenę zamiarów FR.

 Celowe unikanie bezpośredniej konfrontacji i utrzymanie poziomu agresji poniżej 
progu otwartej wojny oraz przenoszenie rywalizacji strategicznej w sferę politycznych, 
ekonomicznych i społecznych wrażliwości Zachodu stwarza dodatkowe trudności wdro-
żenia efektywnych mechanizmów obronnych. FR skutecznie maskuje konflikt, a szcze-
gólnie własne zamiary, uniemożliwiając efektywną odpowiedź. Zastosowanie nielinio-
wych i asymetrycznych środków kreuje strategiczne dwuznaczności, a w związku z fał-
szowaniem chronologii podejmowanych działań operacyjnych trudno jest dostrzec mo-
del stosowanej agresji [Johnson 2015, s. 10]. Wydaje się, że w sytuacji unikania bezpo-
średniej konfrontacji Sojusz może podejmować działania jedynie w ramach artykułu 4 
Traktatu Waszyngtońskiego. Celowe jest ich implementowanie natychmiast po pojawie-
niu się symptomów jakiejkolwiek formy agresji [Tertrais 2016, s. 7]. Praktyka jednak po-
kazuje, że wspólne konsultacje napotykają na znaczne trudności ze względu na różną 

Mirosław Banasik



        349

percepcję postrzegania zagrożeń [Calha 2015, s. 3]. Obecnie w NATO jedynie zagroże-
nia cybernetyczne w pewnych okolicznościach są traktowane na tych samych zasadach 
co atak zbrojny.Jednak w sytuacji ograniczonego ataku wątpliwe jest, aby natychmiast 
i jednogłośnie został zadeklarowany artykuł 5. Jeśli nawet okaże się, że za cyberatakiem 
stoi FR, to i tak należy oczekiwać, że co najmniej kilka państw zawaha się przed podję-
ciem ostatecznej decyzji, gdyż w konsekwencji może to doprowadzić do stanu wojny 
z Kremlem lub co najmniej rozpoczęcia masowej akcji propagandowej ukierunkowanej 
na opinię publiczną [Tertrais 2016, s. 5].

Wydaje się, że w sytuacji zagrożeń o charakterze hybrydowym, w tym cybernetycz-
nym, celowe jest stworzenie skutecznych mechanizmów, które w  automatyczny spo-
sób pozwolą na zadeklarowanie artykułu 5 i  podejmowanie działań w  ramach obro-
ny kolektywnej. Istnieje konieczność skrócenia czasu podejmowania decyzji i stworze-
nia procedur umożliwiających przechodzenie do kolejnych faz zarządzania kryzysowe-
go. Podstawę podejmowania decyzji powinny stanowić wiarygodne, obiektywne oce-
ny wywiadowcze i militarne, a nie indywidualne, subiektywne postrzeganie zagrożeń. 
Potrzebne są mechanizmy, które optymalizowałyby informacje pozyskane z  wywia-
dów poszczególnych państw członkowskich. NATO nie ma własnego wywiadu, dlate-
go też dzielenie się informacjami wywiadowczymi jest koniecznością i kluczem do po-
dejmowania właściwych decyzji. Do zapewnienia tego niezbędne jest również wsparcie 
analityczne na poziomie strategicznym. O ile takie wsparcie jest dostępne na poziomie 
wojskowym, o tyle brak go na poziomie politycznym. Potrzebny jest też polityczny dia-
log z podmiotami niemilitarnymi, szczególnie tymi, które są odpowiedzialne za global-
ne dostarczanie energii i  źródeł zaopatrzenia w energię. Bezpieczeństwo energetycz-
ne w  sytuacji zagrożeń hybrydowych i  zmian klimatycznych wysuwa się na pierwsze 
miejsce wśród priorytetów NATO, gdyż bez energii praktycznie niemożliwe jest prowa-
dzenie działań obronnych. Należy więc zmienić programy edukacji i prowadzenia ćwi-
czeń z wojskami, a obszar bezpieczeństwa energetycznego pilnie włączyć do systemu 
zarządzania kryzysowego NATO. Niezależność i dywersyfikacja surowców energetycz-
nych jest kluczowa, a ochrona jej infrastruktury i szlaków komunikacyjnych staje się jed-
nym z podstawowych zadań dla sił zbrojnych NATO w sytuacjach kryzysowych. Kolej-
nym obszarem zwiększającym zakres zarządzania kryzysowego jest z pewnością komu-
nikacja strategiczna. Rosyjska propaganda wyraźnie wygrywa w walce o wizerunek stra-
tegiczny i poważnie dyskredytuje poczynania Sojuszu na arenie międzynarodowej. Nie 
mniej ważnym obszarem, któremu należy poświęcać więcej uwagi w ramach zarządza-
nia kryzysowego, jest wymiar cyberprzestrzeni. Brak mechanizmów reagowania kryzy-
sowego może mieć poważne reperkusje dla ciągłości funkcjonowania podmiotów cy-
wilnych wszystkich państw członkowskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, eko-
nomii i globalnych systemów finansowych. Ze względu na postępujący proces globa-
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lizacji trudny może okazać się proces wyłaniania tych podmiotów i  angażowania ich 
w ćwiczenia zarządzania kryzysowego prowadzone pod auspicjami NATO.

Negatywne doświadczenia z  Ukrainą wskazują również na konieczność przygoto-
wania zintegrowanej odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, co skłania do poważnego 
zastanowienia się nad włączeniem do środków reagowania kryzysowego narzędzi re-
agowania niemilitarnego. Należało będzie ustalić procedury uruchamiania, wdrażania, 
monitorowania i oceny skuteczności ich zastosowania. Integracja nie może się ograni-
czać jedynie do członków NATO. Wydaje się, że koniecznością jest dokonanie głębokie-
go przeorientowania systemu zarządzania kryzysowego NATO i  włączenie do całego 
procesu innych podmiotów bezpieczeństwa zbiorowego i  organizacji międzynarodo-
wych, a szczególnie Unii Europejskiej [Palmer 2015, s. 12]. Stwarza to określone proble-
my kierowania, koordynowania i synchronizowania działania wszystkich instrumentów 
zaangażowanych w przeciwstawianie się zagrożeniom hybrydowym i/lub rozwiązywa-
nie konfliktów o znamionach hybrydowych. Ogromnym wyzwaniem dla NATO pozosta-
je więc rozstrzygnięcie, na jakim poziomie, kto i w jaki sposób będzie koordynował w ra-
mach zarządzania kryzysowego wszystkie instrumenty będące w dyspozycji Zachodu. 

Niewątpliwie warunkiem zapewnienia wysokiej efektywności działania jest posiada-
nie wszechstronnej świadomości sytuacyjnej zarówno na poziomie taktycznym i opera-
cyjnym w siłach zbrojnych, jak i na najwyższym poziomie – podejmowanych decyzji po-
litycznych. Proces ten niewątpliwie musi ulec zmianom. Paradoksalna jest sytuacja, kie-
dy siły zbrojne pozostają w dyspozycji 48-godzinnej, podczas gdy proces podejmowa-
nia decyzji politycznych może trwać tygodniami. Ponieważ zazwyczaj będzie on prze-
biegał w warunkach posiadania niepełnej wiedzy i występujących dwuznaczności stra-
tegicznych, trudno oczekiwać, aby 28 państw szybko osiągnęło konsensus. Dlatego też 
absolutną koniecznością jest delegowanie uprawnień na poziom wojskowy, aby dowód-
ca strategiczny bez zbędnych opóźnień mógł aktywować siły bardzo wysokiej gotowo-
ści bojowej VJTF, a następnie siły główne NRF i bez niepotrzebnej zwłoki mógł je kiero-
wać w rejon występowania sytuacji kryzysowej. Jednak siły NRF są niewystarczające do 
odparcia agresji. Konieczne jest narastanie sił, a więc szybkie przegrupowanie jednostek 
ciężkich, a to wymaga czasu i posiadania zdolności do strategicznego transportu, któ-
re obecnie są mocno ograniczone. Problem ten można by częściowo rozwiązać poprzez 
rozlokowanie na terenie Europy Wschodniej baz materiałowych i sprzętu [Drent 2015, s. 
32]. Należałoby też tak zmienić system zarządzania kryzysowego, aby wprowadzić me-
chanizmy szybkiego uruchamiania posiadanych zdolności obronnych, stosownie do na-
rastających zagrożeń, gdyż w sytuacjach kryzysowych czas jest kluczowy. NATO musi 
prezentować aktywną postawę i kreować środowisko bezpieczeństwa, a nie tylko bier-
nie odpowiadać na to, co się zdarzy na lub w sąsiedztwie własnego terytorium. W ra-
mach opcji zapobiegania konieczne jest wprowadzenie mechanizmów skutecznego od-
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straszania konwencjonalnego i nuklearnego. Można tego dokonać poprzez wprowadze-
nie szybkiej ścieżki decyzyjnej zatwierdzania planu użycia sił zbrojnych i w razie koniecz-
ności rozpoczęcia operacji. Plany alternatywnego użycia sił NATO w ramach obrony ko-
lektywnej powinny być zsynchronizowane z planami narodowymi i aktualnie wykony-
wanymi zadaniami w ramach odstraszania i wzmacniania wschodniego obszaru trakta-
towego NATO [Banasik 2016, s. 59]. 

NATO nie zapomina o  przygotowaniu się na konsekwencje sytuacji kryzysowych 
w sferze cywilnej. Po raz pierwszy w historii w oficjalnym komunikacie po szczycie NATO 
w Warszawie w 2016 roku wskazano na konieczność budowania odporności na szero-
kie spektrum zagrożeń o charakterze hybrydowym w sferze cywilnej. Zasady przygo-
towania się społeczeństwa do funkcjonowania w sytuacji tych zagrożeń zostały okre-
ślone w wytycznych z wiosennej sesji ministerialnej [Komunikat… 2016, s. 2].  Uważa się, 
że budowanie odporności państw członkowskich musi odbywać się w płaszczyźnie po-
ziomej i obejmować wszystkie instytucje administracji państwowej i sektora prywatne-
go oraz w płaszczyźnie pionowej z podziałem na administrację rządową i poszczegól-
ne szczeble administracji samorządowej, z uwzględnieniem wszystkich możliwych pod-
miotów, w tym organizacji pozapaństwowych. Szczególnej uwadze powinna podlegać 
ciągłość funkcjonowania administracji i dostarczania usług dla ludności, ochrona infra-
struktury krytycznej, sieci transportowej i komunikacyjnej, energii elektrycznej i gazo-
wej, żywności i  wody pitnej, a  także przygotowanie się do niekontrolowanej migracji 
ludności i wystąpienia zjawiska masowego zachorowania [Kufčák 2017, s. 7]. Uwzględ-
niając kompleksowość współczesnych sytuacji kryzysowych wynikających między inny-
mi z zagrożeń hybrydowych, które dotykają wszystkich wymiarów funkcjonowania pań-
stwa, i  zaangażowanie różnorodnych podmiotów na rzecz ich rozwiązywania, można 
dojść do wniosku, że liderem w zarządzaniu kryzysowym powinien być organ cywilny. 
Filozofia budowania odporności na zagrożenia i odpowiadania na sytuacje kryzysowe 
powinna być zgodna z zasadą wszechstronnego oddziaływania wszystkich dostępnych 
instrumentów wojskowych i cywilnych. W kompleksowym środowisku bezpieczeństwa 
środki wojskowe są kluczowe, mimo to niewystarczające. Efektywne zarządzanie kryzy-
sowe wymaga zaangażowania nie tylko poszczególnych państw, ale również organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych. NATO powinno więc dążyć do większej integracji. 
W dążeniu do maksymalizowania efektywności zarządzania kryzysowego w warunkach 
ograniczonych zasobów wydaje się, że koniecznością jest integrowanie wysiłków NATO, 
UE i OBWE [Strengthening… 2014].

Innym bardzo ważnym obszarem stwarzającym warunki do zarządzania kryzysowe-
go jest problematyka uregulowań prawnych. Rządy poszczególnych państw członkow-
skich powinny stworzyć prawne podstawy, w których zostałyby zdefiniowane standardy 
budowania ochrony ludności i obiektów infrastrukturalnych w czasie pokoju i sytuacji 
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kryzysowych. Szczególne uprawnienia są potrzebne w sytuacjach występowania agre-
sji poniżej poziomu otwartej wojny, gdzie nie można zastosować ani uregulowań obo-
wiązujących w czasie pokoju, ani tych obowiązujących w czasie wojny. Pilnie należy też 
poprawić współpracę publiczno-prywatną z operatorami infrastruktury. Wydaje się, że 
operatorzy i właściciele powinni być zainteresowani ciągłością dostaw i świadczonych 
usług, ale ze względów finansowych nie podejmują wystarczających działań zapewnia-
jących ochronę użytkowanych obiektów. Z jednej strony powinny być wydawane rządo-
we wytyczne do zrealizowania minimalnych przedsięwzięć ochronnych, a z drugiej stro-
ny celowy jest udzielanie finansowego wsparcia dla sektora prywatnego, a także dostar-
czanie informacji wywiadowczych, fachowego doradztwa i mentoringu, a także zapla-
nowanie profesjonalnych pododdziałów ochrony w przypadku zdiagnozowania rzeczy-
wistych zagrożeń [Meyer-Minnemann 2016, s. 4]. Poprawy mechanizmów zarządzania 
kryzysowego w sferze cywilnej i budowania odporności na zagrożenia hybrydowe na-
leży upatrywać w usprawnieniu współdziałania z Unią Europejską. Dobrym prognosty-
kiem na przyszłość może być podpisanie 07.06.2016 roku deklaracji o współpracy przez 
Sekretarza Generalnego NATO, Przewodniczącego Komisji Europejskiej i Przewodniczą-
cego Rady Europejskiej [Statement…]. Należałoby rozważyć bardziej konkretne wsparcie 
udzielane przez NATO państwom członkowskim. Wydaje się, że eksperci NATO powinni 
zapewnić niezbędną pomoc zarówno rządom poszczególnych państw, jak i operatorom 
infrastruktury krytycznej, a szczególnie zaliczanej do infrastruktury krytycznej Unii Eu-
ropejskiej. Stosowne korzyści powinny przynosić regularne ćwiczenia NATO poświęco-
ne bezpieczeństwu infrastruktury i zapewnianiu ochrony ludności oraz współpracy in-
stytucjonalnej [Meyer-Minnemann 2016, s. 5].  

 Należy stwierdzić, że NATO nie może poprzestać na deklaracjach politycznych. W in-
teresie wszystkich członków leży pragmatyzm wyrażający się skutecznością zapewnia-
nia bezpieczeństwa. W aspekcie zbliżającego się szczytu w Brukseli w 2017 roku wydaje 
się, że najbardziej gorącym problemem dla NATO pozostają zagrożenia płynące ze stro-
ny FR. Nie należy lekceważyć istniejącego od lat rozpoznanego zagrożenia nuklearnego 
i konwencjonalnego, ale biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich dwóch lat i zapisy 
dokumentów doktrynalnych FR, można dojść do przekonania, że największym wyzwa-
niem dla NATO pozostawać będzie kompilacja aktywności FR o znamionach wojny za-
stępczej, tzw. proxy war w połączeniu z aktorami niepaństwowymi, ochotnikami rosyj-
skiej narodowości i najemnikami z krajów sąsiadujących z FR lub pochodzącymi z innych 
państw przynależnych do NATO. FR udowodniła, że jest zdolna do prowadzenia wojny 
w cyberprzestrzeni, w sferze informacyjnej, wojny o charakterze ekspedycyjnym (Syria), 
nieregularnej (Gruzja i Ukraina). Nie bez znaczenia jest także to, że posiada bliskie relacje 
z ekstremistami talibańskimi w Afganistanie [Cordesman 2017, s. 7]. W obliczu tak szero-
kiego spektrum wyzwań i zagrożeń koniecznością staje się dokonanie zmian w koncep-
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cji strategicznej NATO [Karber 2016, s. 42], tak aby mechanizmy zarządzania kryzysowe-
go pozwalały na zaadoptowanie się do zmieniających się strategicznych uwarunkowań 
bezpieczeństwa i pozwalały zarówno na skuteczne zapobieganie, jak i rozwiązywanie 
wielopłaszczyznowych sytuacji kryzysowych.

Zakończenie

Wydaje się, że w ciągle zmieniającym się różnorodnym, nieprzewidywalnym i wymagają-
cym środowisku bezpieczeństwa odpowiadanie na wyzwania i przeciwstawianie się sze-
rokiemu spektrum zagrożeń może zapewnić zmodyfikowany system zarządzania kryzy-
sowego NATO, w którym zintegrowane zostaną wszystkie podmioty wojskowe i cywilne. 
Współcześnie koniecznością jest holistyczne podchodzenie do zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym, ich rozwiązywania i zapewniania ochrony ludności cywilnej. W aspekcie za-
grożeń kryzysowych NATO musi posiadać szeroki zestaw instrumentów militarnego i cy-
wilnego oddziaływania i  mechanizmów ich synchronizowania zarówno w  sferze kine-
tycznej, jak i niekinetycznej. Okazuje się, że cywilne planowanie kryzysowe nie jest tylko 
efektywnym mechanizmem dostarczania zasobów na potrzeby militarne. We współcze-
snych uwarunkowaniach systemowe podnoszenie odporności na szerokie spektrum za-
grożeń sfery cywilnej i efektywne planowanie cywilno-wojskowe jest centralnym filarem 
obrony kolektywnej NATO. Podstawowym kryterium sukcesu będzie poprawne zidenty-
fikowanie wymagań w tym zakresie. Wspólne, cywilno-wojskowe przygotowanie się na 
nieprzewidywalne sytuacje kryzysowe i budowanie odporności państw członkowskich 
we wszystkich możliwych sferach jego funkcjonowania oraz ochrona ludności cywilnej 
staje się współcześnie podstawowym warunkiem zapewniania bezpieczeństwa zbioro-
wego. W najbliższej przyszłości dla NATO zasady i mechanizmy planowania cywilnego 
będą kształtowały główne obszary podnoszenia odporności państw członkowskich na 
zagrożenia hybrydowe, a wyczerpująca ocena jej stanu dokonana do końca 2017 roku 
powinna stanowić podstawę do wygenerowania Kompleksowych Wytycznych Politycz-
nych NATO na lata 2018–2021. Wydaje się również, że potwierdzenie przesłania szczytu 
z Warszawy dotyczące podnoszenia odporności wszystkich państw członkowskich po-
winno znaleźć odzwierciedlenie w nowej koncepcji strategicznej NATO. Oczekuje się, że 
stosowne zapisy dotyczące zarządzania kryzysowego stanowić będą fundamenty dla 
funkcjonowania Sojuszu w przyszłości. Wprowadzenie sugerowanych w artykule mecha-
nizmów zarządzania kryzysowego i ochrony ludności pozwoli na długotrwałe utrzyma-
nie dominacji strategicznej NATO w obszarze euroatlantyckim i zapewni bezpieczeństwo 
dzięki posiadanym zdolnościom do odstraszania i skutecznego reagowania na pojawia-
jące się nowe zagrożenia.
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Wprowadzenie

Aktualnie utrzymuje się tendencja zwiększania liczby wojsk sojuszniczych stacjonują-
cych na terytorium RP. Wzrost ten z kolei skorelowany jest ze zwiększeniem liczby obo-
wiązków związanych z pełnieniem roli państwa gospodarza [Nyszk 2013, s. 14]. Wiąże się 
to z licznymi wyzwaniami oraz koniecznością realizacji wielu dodatkowych zadań rów-
nież przez administrację samorządową i rządową [Kopczewski, Smal 2015, s. 44]. Nie ule-
ga wątpliwości, że prawidłowe udzielanie wsparcia przez nasz kraj jako państwo gospo-
darz stanowi nie tylko dowód realizacji zobowiązań sojuszniczych oraz powoduje wzrost 
wiarygodności Polski jako członka NATO, ale ma też kluczowe znaczenie przede wszyst-
kim w  kontekście bezpieczeństwa kraju. Bardzo istotnym elementem w  tym obszarze 
jest system logistyczny [Smal, Stankiewicz 2011, s. 55]. Prawidłowe zarządzanie powyż-
szym systemem zwiększa skuteczność realizacji zadań przez wojska w  ramach opera-
cji sojuszniczej. Struktury państwa dobrze przygotowane do realizacji zadań w ramach 
HNS (Host Nation Support – Wsparcie Państwa Gospodarza) gwarantują szybszą reakcję 
w sytuacji zagrożenia oraz pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów [MON DD/4.5.1, 
2004].

Polski system HNS w pierwszej dekadzie funkcjonowania w NATO sprostał wielu wy-
zwaniom. Wysiłek włożony w stworzenie i doskonalenie polskiego systemu HNS przy-
nosi efekty w realnym działaniu. Świadczy o tym m.in. fakt, że Sojusz zwrócił się do Pol-
ski o sprawowanie roli mentorskiej w imieniu NATO oraz wsparcie procesu budowy sys-
temu HNS w Gruzji [Szymański 2011, s. 4]. Uznanie polskiego systemu HNS za modelowy 
było ogromnym wyróżnieniem. Mimo to ciągłe zmiany sytuacji geopolitycznej oraz we-
wnątrz Sojuszu wymuszają konsekwentne doskonalenie przyjętych rozwiązań.

Nie bez znaczenia przy formułowaniu problematyki badań były ustalenia ostatnie-
go szczytu NATO, który odbył się w lipcu 2016 r. w Polsce. Wśród najważniejszych posta-
nowień szczytu znalazło się wzmocnienie tzw. „wschodniej flanki NATO” oraz wzmoc-
nienie współpracy UE – NATO. Z powyższymi postanowieniami wiąże się konieczność 
zwiększenia aktywności, w tym ilości oraz częstotliwości pobytu wojsk sojuszniczych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sojusz zaplanował rozmieszczenie czterech bata-
lionowych grup bojowych, liczących około tysiąca żołnierzy na terytorium naszego kra-
ju oraz krajów bałtyckich. Bieżąca sytuacja będzie istotną próbą dla Polski jako państwa 
gospodarza, a także dla krajowych rozwiązań i procedur funkcjonujących w ramach sys-
temu HNS. Problematyka systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk przybywających 
na terytorium naszego kraju stanowi bardzo istotną płaszczyznę do prowadzenia badań 
naukowych. Szczególnie biorąc pod uwagę, że współpraca w ramach Sojuszu będzie in-
tensyfikowana w najbliższych latach, o czym świadczą nie tylko sojusznicze ustalenia, ale 
również długofalowe inwestycje realizowane przez państwa sojusznicze na terenie Polski.
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Metodyka badań

Celem niniejszego artykułu była analiza i ocena funkcjonowania systemu wsparcia przez 
Polskę jako państwo gospodarza krajów sojuszniczych realizujących zadania na terenie 
naszego kraju. Zakładając realizację powyższego celu, sformułowano tezy badawcze, 
których brzmienie jest następujące: 

1. system wsparcia wojsk z krajów sojuszniczych przez Polskę jako państwo gospo-
darza, mimo wieloletniego funkcjonowania i realizacji zadań na dobrym poziomie, 
nadal wymaga ewaluacji i doskonalenia;
2. doskonalenie systemu wsparcia na rzecz krajów sojuszniczych realizujących za-
dania wojskowe na terenie Polski ma istotny wpływ na bezpieczeństwo naszego 
państwa i jest nieodzownym elementem jego systemu obronnego.
W badaniach posłużono się techniką wywiadu eksperckiego, w ramach którego za-

dawano pytania osobom, które posiadają szeroką wiedzę na temat przedmiotu badań 
oraz doświadczenie praktyczne w tym zakresie. Doboru próby badawczej dokonano na 
podstawie selekcji celowej [Pilch 1971, s. 105], spośród żołnierzy posiadających długolet-
nie doświadczenie i kompleksową wiedzę z zakresu logistyki wojskowej. Pytania zawar-
te w kwestionariuszu ankiety wywiadu eksperckiego zostały skierowane do 18 specja-
listów z zakresu logistyki i HNS. Badania realizowano w pierwszym kwartale 2017 roku. 
W  Tabeli 1. przedstawiono doświadczenie respondentów związane z  realizacją zadań 
w ramach systemu logistyki wojskowej i HNS.

Tabela 1. Doświadczenie respondentów w logistyce wojskowej i HNS

Lp. Staż służby respondentów w logistyce wojsko-
wej

Ankietowani

Liczba % O = 18

1. do 5 lat służby w logistyce wojskowej 3 16,66

2. 6–10 lat służby w logistyce wojskowej 1 5,55

3. 11–20 lat służby w logistyce wojskowej 5 27,77

4. powyżej 20 lat służby w logistyce wojskowej 9 50,00

∑ 18 ≈ 100 %

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Do badanych należeli żołnierze oraz pracownicy wojska, których zadaniem jest za-
bezpieczenie ćwiczeń i przedsięwzięć międzynarodowych odbywających się na terenie 
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poligonu drawskiego. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety wy-
wiadu eksperckiego udzielili:

 · Komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu,
 · Komendant 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim,
 · kadra logistyczna Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim,
 · kadra logistyczna 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, w tym szefowie i    kie-

rownicy kluczowych służb i sekcji,
 · pracownicy nieetatowej komórki HNS z 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 

Wybór terenu do przeprowadzenia badań nie był przypadkowy, bowiem infrastruk-
tura szkoleniowa oraz logistyczna wspomnianego poligonu służy profesjonalnemu za-
bezpieczeniu ćwiczeń wojsk wchodzących w  skład Paktu Północnoatlantyckiego od 
1996 r. [Chłopik 2016, s. 25]. W trakcie ponad dwóch dekad poligon drawski stanowił are-
nę największych ćwiczeń wojskowych na skalę światową. Jeszcze przed wstąpieniem 
Rzeczypospolitej Polskiej do NATO, w okresie 1996–1999 na poligonie odbywały się ma-
newry w  ramach Partnerstwa dla Pokoju, w  których uczestniczyły wojska amerykań-
skie, brytyjskie i holenderskie. Wraz z uzyskaniem członkostwa w NATO częstotliwość 
oraz intensywność manewrów międzynarodowych odbywających się na  terenie poli-
gonu drawskiego sukcesywnie wzrastała. Stosunkowo nowoczesna baza szkoleniowa 
oraz szerokie możliwości wykorzystania poligonu sprawiły, że teren poligonu drawskie-
go stał się jednym z popularniejszych obiektów szkoleniowych tego typu w całej Euro-
pie. Oprócz wojsk amerykańskich i brytyjskich teren poligonu stanowi miejsce częstych 
manewrów z udziałem żołnierzy z Kanady, Holandii, Niemiec, Francji czy Włoch. 

Większość żołnierzy, do których skierowano prośbę o wyrażenie opinii i odpowiedź 
na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety wywiadu eksperckiego, służy w jednost-
kach wojskowych pośrednio związanych z  działalnością poligonu drawskiego od po-
czątku nawiązywania współpracy międzynarodowej i obecności wojsk NATO na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrani do badania eksperci stwarzali pierwsze rozwiązania 
praktyczne związane ze wsparciem pobytu wojsk sojuszniczych na terenie RP. Ich wie-
loletnie doświadczenie logistyczne oraz kompleksowa wiedza były niezbędne do stwo-
rzenia niniejszej pracy.

Respondenci udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące ich doświadczenia w    reali-
zacji przedsięwzięć międzynarodowych. W odpowiedzi na pytanie: Z    przedstawicielami 
jakich państw sojuszniczych prowadzą Państwo najczęściej współpracę? najczęściej wska-
zywano: USA, Kanadę, Niemcy, Danię, Holandię, Czechy, Ukrainę, Węgry, Estonię, Słowa-
cję, Francję oraz Belgię. Natomiast na pytanie: Jakie największe przedsięwzięcia z udziałem 
wojsk sojuszniczych wspomagała kierowana przez Pana(ą) jednostka/komórka? respon-
denci odpowiadali, że: „Steadfast Jazz”, „Anakonda”, „Atlantic Resolve”, „Op Reassuran-
ce”, „Noble Sword”, „Sabre Junction”, „Maple Detachment”, „Heavy Detachment”, „Stead-
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fast Cobalt 2015”, „Saber Strike”, „British Detachment”, „Common Challenge”, „French De-
tachment”, „Dragon”, „Puma”, „Bison”, przemieszczenie Armored Brigade Combat Team 
i inne.

Odpowiedzi udzielone przez badanych na powyższe pytania świadczą o ich bogatym 
doświadczeniu w zakresie realizacji zadań HNS. To z kolei dowodzi, że właściwie dobrano 
grupę ekspertów do badań.

Ocena systemu zabezpieczenia logistycznego na rzecz 
wojsk sojuszniczych

Na Rysunku 1 zaprezentowano dane dotyczące ogólnej oceny funkcjonowania systemu 
zabezpieczenia logistycznego wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na terenie RP. 
Jak wynika z przedstawionych danych, znacząca większość osób, która udzieliła odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycz-
nego wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na terenie RP, uważa, że system ten 
funkcjonuje właściwie. Przeprowadzone badania pokazują, że większość ankietowanych, 
tj. 13 osób (72,22%), ocenia system bardzo dobrze, z kolei 3 osoby (16,67%) określają do-
tychczasowe funkcjonowanie systemu jako dobre. Zaledwie 2 osoby udzieliły odpowie-
dzi, że system działa wystarczająco. Tak więc bezsprzecznie większość ekspertów pozy-
tywnie oceniła funkcjonowanie systemu.
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Rysunek 1. Odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan(i) system zabezpieczenia logi-
stycznego wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na terenie RP?

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Mimo że specjaliści z zakresu logistyki wojskowej niemal jednoznacznie pozytywnie 
ocenili funkcjonowanie systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk sojuszniczych wy-
konujących zadania na terenie RP istnieją sposoby na jego usprawnienie. Dane w tym za-
kresie przedstawiono w Tabeli 2. 

Dla największej liczby osób (7) sposobem na ulepszenie systemu jest podnoszenie 
kompetencji językowych żołnierzy i  pracowników cywilnych oraz stworzenie bardziej 
efektywnego systemu kursów językowych. Z kolei aż 6 osób zwróciło uwagę na potrze-
bę zapewnienia większej ilości sprzętu, środków technicznych, które są niezbędne do 
realizacji zadań z zakresu HNS. Często podkreślano (5 osób) potrzebę utworzenia w jed-
nostkach etatowych komórek HNS. Z kolei dwie osoby wskazały na potrzebę zwiększe-
nia ilości istniejących etatów dla osób wykonujących zadania z zakresu HNS. Ponadto 
podkreślano konieczność dostosowania struktury etatowej do  faktycznie wykonywa-
nych zadań (2 osoby).
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Tabela 2. Sposoby na usprawnienie funkcjonowania systemu zabezpieczenia logi-
stycznego wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na terenie RP

Lp. W jaki sposób Pana(i) zdaniem można usprawnić 
funkcjonowanie tego systemu? Ankietowani

1. Utworzenie etatowych komórek HNS 5

2. Zwiększenie ilości etatów dla osób wykonujących zadania 
z zakresu HNS 2

3. Dostosowanie struktury etatowej do faktycznie wykony-
wanych zadań 2

4.
Podnoszenie kompetencji językowych żołnierzy i pracow-
ników cywilnych. Stworzenie efektywnego systemu kur-
sów językowych.

7

5. Udoskonalenie systemu planowania 1

6. Udoskonalenie obiegu dokumentów i informacji 2

7. Zmniejszenie biurokracji, umożliwienie szybszego podej-
mowania decyzji 2

8. Uproszczenie procedur 3

9. Systematyczna aktualizacja bazy danych z zakresu HNS 3

10. Zapewnienie większej ilości sprzętu, niezbędnego do reali-
zacji zadań HNS 6

11. Usprawnienie wydawania sprzętu wojskowego 1

12. Wybudowanie nowej infrastruktury magazynowej oraz 
modernizacja istniejących magazynów

2

13. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kierowców 
i operatorów sprzętu

1

14. Dostosowanie polskich norm należności do standardów 
NATO 1

15. Dążenie do kompatybilności sprzętu wojskowego oraz in-
nych urządzeń 1

16. Skorelowanie systemu zabezpieczenia logistycznego na 
wszystkich poziomach. 1
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Lp. W jaki sposób Pana(i) zdaniem można usprawnić 
funkcjonowanie tego systemu? Ankietowani

17. Uszczegółowienie zapisów DD4 dotyczących zaopatrzenia 
i sposobów jego rozliczania

1

18. Ujednolicenie procedur zaopatrywania w państwach 
członkowskich NATO

1

19. Wprowadzenie druków do systemu ZWSI RON w języku an-
gielskim 1

20.
Dążenie w ramach ćwiczeń międzynarodowych do pełnej 
interoperacyjności w zakresie realizacji zadań zabezpiecze-
nia logistycznego wojsk 

1

21. Zwiększenie ilości wspólnych przedsięwzięć
1

22. Wprowadzenie jednolitego paliwa pola walki 1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Znaczna część osób udzielających odpowiedzi na pytanie zwróciła uwagę na  roz-
wiązania związane z planowaniem, uproszeniem zbyt skomplikowanych procedur oraz 
zmniejszeniem formalizmu dotyczącego obiegu dokumentów. Zdaniem ankietowanych 
niezbędne jest udoskonalenie systemu planowania, ale również systematyczna aktuali-
zacja baz danych z zakresu HNS. Dwie osoby wskazywały na konieczność udoskonalenia 
obiegu dokumentów i  informacji, a  także zmniejszenia formalizmu, biurokracji. Obec-
nie podejmowanie decyzji wymaga wyrażenia zgody przez wielu przełożonych różnych 
szczebli, co znacznie spowalnia cały proces.

Kolejna kategoria odpowiedzi dotyczyła niedostatecznej ilości oraz jakości sprzętu, 
którym dysponują jednostki. W pierwszej kolejności (6 osób) wskazywano na koniecz-
ność zapewnienia większej ilości niezbędnego sprzętu. Wśród opinii znalazły się rów-
nież sugestie dotyczące konieczności usprawnienia wydawania sprzętu. Podkreślano 
również, iż konieczne jest dostosowanie polskich norm należności do standardów panu-
jących w NATO. Kolejnym rozwiązaniem dotyczącym usprawnienia systemu HNS w za-
kresie sprzętu wojskowego jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla operatorów 
sprzętu oraz kierowców. Inne jeszcze rozwiązanie nie dotyczy tylko stricte systemu lo-
gistycznego Sił Zbrojnych RP, ale ogólnie pojmowanego systemu logistycznego NATO. 
Rozwiązanie polega na sukcesywnym dążeniu do uzyskania kompatybilności sprzętu 
wojskowego oraz innych urządzeń. Istotnym rozwiązaniem z praktycznego punktu widze-
nia jest konieczność wprowadzenia druków do systemu ZWSI RON w języku angielskim. 
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Rysunek 2. Odpowiedzi na pytanie: ,Jaki w Pana(i) ocenie jest poziom przygotowania 
osób wykonujących zadania w ramach HNS na rzecz wojsk sojuszniczych przebywa-
jących w Polsce?

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Kolejne pytanie – w przeciwieństwie do pierwszego, którego celem było przedsta-
wienie ogólnej oceny systemu – miało bardziej szczegółowy charakter i dotyczyło oce-
ny poziomu przygotowania merytorycznego oraz doświadczenia osób wykonujących 
zadania w ramach HNS. Rezultaty zostały zaprezentowane na Rysunku 2. Skłaniają one 
do stwierdzenia, że poziom przygotowania osób wykonujących zadania w ramach HNS 
na rzecz wojsk sojuszniczych przebywających na terenie RP jest zdaniem badanych do-
bry. Taką ocenę wyraziło 11 osób, co stanowi 61,11 % wszystkich osób, które udzieliły od-
powiedzi na powyższe pytanie. Trzy osoby (16,67%) określiły poziom przygotowania osób 
biorących udział w realizacji zadań HNS jako bardzo dobry. Następnie 2 osoby (11,11%) wy-
raziły opinię, że poziom niezbędnych kompetencji oraz doświadczenia podmiotów wy-
konujących zadania na rzecz wojsk sojuszniczych przebywających na terenie RP jest wy-
starczający. Tyle samo osób określiło stopień przygotowania osób funkcyjnych jako słaby.

Dalsza część badań własnych dotyczyła oceny środków technicznych i wyposażenia, 
którymi dysponują poszczególne jednostki oraz komórki wykonujące zadania z zakresu 
wsparcia pobytu wojsk sojuszniczych. Ocena dotyczyła rozstrzygnięcia kwestii, czy po-
siadane środki są adekwatne do efektywnego wywiązywania się z zaplanowanych za-
dań. 
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Jak wynika z  uzyskanych danych (Rysunek 3), zdecydowana większość – 11 osób 
(61,11%) – uznała, że środki te są raczej wystarczające. W przypadku niniejszego pyta-
nia ani jedna osoba nie stwierdziła, że środki i narzędzia niezbędne do realizowania za-
dań na rzecz państw sojuszniczych są zdecydowanie adekwatne do efektywnej reali-
zacji powyższych zadań. Z kolei prawie 30% ekspertów wyraziło opinię, że posiadane 
przez Siły Zbrojne RP środki techniczne i wyposażenie są raczej nieadekwatne do zapla-
nowanych działań na rzecz wsparcia pobytu wojsk sojuszniczych. Dwie osoby (11,11%) 
wyraziły przekonanie, że posiadane środki techniczne są wręcz zdecydowanie niewy-
starczające i nieadekwatne do efektywnego, skutecznego wykonywania zadań na rzecz 
wsparcia pobytu wojsk państw sojuszniczych. 

Z  przytoczonych badań wynika, że większość ankietowanych (61,11%) uznała, 
iż  obecna struktura organizacyjno-etatowa jest raczej wystarczająca dla efektywne-
go zabezpieczenia potrzeb wojsk sojuszniczych. Jednakże również wyraźna część eks-
pertów negatywnie oceniła aktualną strukturę organizacyjno-etatową, w tym 4 osoby 
(22,22%) uznały, że struktura jest raczej niewystarczająca do prawidłowego realizowania 
zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb wojsk sojuszniczych, a 3 osoby (16,67%) 
oceniły tę strukturę zdecydowanie negatywnie.

Rysunek 3. Odpowiedzi na pytanie: „Czy w Pana(i) ocenie kierowana przez Pana(ią) 
jednostka/komórka posiada adekwatne środki techniczne i wyposażenie gwarantu-
jące efektywne wsparcie pobytu wojsk sojuszniczych?”

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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W Tabeli 3 ujęto ocenę obecnej struktury organizacyjno-etatowej komórek/jedno-
stek, które zabezpieczają potrzeby wojsk sojuszniczych.

Następna część badań dotyczyła oceny dotychczasowej współpracy wyrażonej  
z perspektywy przedstawicieli państw sojuszniczych. Wyniki przedstawione na Rysun-
ku 4 wyraźnie wskazują, że państwa sojusznicze pozytywnie oceniają dotychczasową 
współpracę. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że z ich wiedzy wynika, iż przed-
stawiciele państw NATO bardzo dobrze oceniają współpracę. Z kolei 5 ankietowanych 
określiło, iż sojusznicy oceniają współpracę dobrze. Jedna osoba wskazała, że z wiedzy, 
którą dysponuje, wynika, iż przedstawiciele państw członkowskich uznają dotychczaso-
wą współpracę za wystarczającą.

Tabela 3. Ocena struktury organizacyjno-etatowej

Lp.
Czy Pana(i) zdaniem obecna struktura organizacyjno-eta-
towa i obsada kierowanej przez Pana(ą) komórki/jednostki 
jest wystarczająca dla efektywnego zabezpieczenia potrzeb 
wojsk sojuszniczych?

Ankietowani

Liczba % O = 18

1. Zdecydowanie tak 0 0

2. Raczej tak 11 61,11

3. Raczej nie 4 22,22

4. Zdecydowanie nie 3 16,67

5. Nie mam zdania 0 0

∑ 18 ≈ 100 %

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie: „Jeśli ma Pan taką wiedzę, to proszę wskazać, jak 
przedstawiciele wojsk sojuszniczych oceniają dotychczasową współpracę”

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Istnieją również obiektywne przesłanki dotyczące pozytywnej oceny współpracy 
przez wojska sojusznicze. Słowa uznania i podziękowania wyrażają bezpośrednio dowód-
cy z państw NATO. Przedstawiciel USAREUR G-4, ppłk Ned Holt, określił bieżącą współpra-
cę jako wzorową [Strona internetowa 16 WOG].

Podczas pobytu na terytorium RP przedstawiciele wojsk sojuszniczych zgłaszają roz-
maite potrzeby. Wyniki badań niniejszej kwestii znajdują się w Tabeli 4. 

Tabela 4. Potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli państw sojuszniczych podczas po-
bytu na terenie RP

Lp. Jakie potrzeby najczęściej zgłaszają przedstawiciele 
państw sojuszniczych podczas pobytu na terenie RP? Ankietowani

1. Zakwaterowanie 11

2. Urządzenia sanitarno-higieniczne 4

3. Przygotowanie infrastruktury obozowiska 1
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4. Wyżywienie 8

5. Energia elektryczna 3

6. Pozostałe media 2

7. Środki MPS 8

8. Techniczne Środki Materiałowe 1

  9. Zabezpieczenie techniczne 2

10. Zabezpieczenie transportowe 4

11. Zabezpieczenia przemieszczania kolumn 1

12. Załadunek oraz rozładunek transportu 1

13. Wydzielenie sprzętu przeładunkowego 3

14. Wydzielenie sprzętu inżynieryjnego 2

15. Kontenery magazynowe w strefie strzeżonej 1

16. Zabezpieczenie medyczne 1

17. Zabezpieczenie kulturalno-oświatowe 1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W dalszej części badań skupiono się na przeszkodach oraz barierach, które utrudnia-
ją współpracę z przedstawicielami logistyki wojsk sojuszniczych. Rezultaty niniejszych 
badań przedstawia Tabela 5. 

Tabela 4. Bariery i przeszkody utrudniające współpracę z przedstawicielami logisty-
ki wojsk sojuszniczych

Lp.
Jakie najważniejsze bariery i przeszkody utrudniają 
współpracę z przedstawicielami logistyki wojsk sojusz-
niczych?

Ankietowani

1. Nieznajomość języka 13

2. Bariery kulturowe 1

3. Nieznajomość fachowej terminologii 1

4. Nieznajomość terenu 1
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Lp.
Jakie najważniejsze bariery i przeszkody utrudniają 
współpracę z przedstawicielami logistyki wojsk sojusz-
niczych?

Ankietowani

5. Brak etatowych komórek HNS 3

6. Niedostosowanie struktury etatowej do zadań 2

7. Zbyt rozdrobniona logistyka 1

8. Ograniczone możliwości finansowe państw członkowskich 1

9. Procedury przetargowe uniemożliwiające niezwłoczne doko-
nywanie zakupów 1

10. Brak wystarczającej ilości sprzętu wojskowego 3

11. Niekompatybilność sprzętu wojskowego 2

12. Różne normy dotyczące technicznych środków materiałowych 1

13. Brak ujednolicenia w zakresie paliwa 2

14. Nienowoczesny sprzęt, niedostosowany do potrzeb wojsk 
państw sojuszniczych 1

15. Nadmierna biurokracja 1

16. Różnice w organizacji pracy 1

17. Różnice w potencjale logistycznym poszczególnych państw 1

19. Niewystarczające ujednolicenie procedur 3

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Analizując powyższe dane, bez wątpienia można stwierdzić, że najistotniejszą prze-
szkodą utrudniającą współpracę z przedstawicielami logistyki wojsk sojuszniczych jest 
bariera językowa. Dotyczy to zarówno niewystarczającej znajomości języka obcego 
przez żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska, jak również nieznajomości języ-
ka polskiego przez przedstawicieli państw NATO. Utrudnieniem bywają również bariery 
o charakterze kulturowym. Nieznajomość języka nie jest jedynym problemem, niekiedy 
niedostateczna bywa również znajomość fachowej terminologii. 

Kolejną barierą w  efektywnej współpracy jest brak etatowych komórek HNS oraz 
niedostosowanie struktury etatowej do realizowanych zadań. Nie ulega wątpliwości, że 
znacznym utrudnieniem są również ograniczone możliwości finansowe państw sojusz-
niczych. Kolejne bariery wynikają z organizacji pracy oraz różnic w potencjale logistycz-
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nym poszczególnych państw. Nadmierna biurokracja oraz niewystarczające ujednolice-
nie procedur również nie ułatwiają realizacji zadań HNS. 

Znacznym utrudnieniem jest również brak wystarczającej ilości sprzętu wojskowe-
go. Możliwości wydzielenia sprzętu przeładunkowego, transportowego czy inżynieryj-
nego są ograniczone zadaniami własnymi. Do znacznych utrudnień należy bezsprzecz-
nie zaliczyć również: niekompatybilność sprzętu, różne normy dotyczące technicznych 
środków materiałowych czy brak ujednolicenia w zakresie paliwa.

Kolejne z pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety wywiadu eksperckiego doty-
czyło oceny współpracy wojska z organami administracji RP w zakresie wsparcia logi-
stycznego na rzecz wojsk sojuszniczych. Wyniki dotyczące niniejszych badań przedsta-
wia Rysunek 5. 

Zdecydowana większość (61,11%) określiła współpracę z  organami administracji 
w  ramach wsparcia logistycznego na rzecz wojsk sojuszniczych jako dobrą. Znikoma 
część ankietowanych (16,67%) uznała poziom współpracy z administracją za wystarcza-
jący. Trzy osoby nie wyraziły zdania na niniejszy temat. 

Rysunek 5. Odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan(i) współpracę w ramach wsparcia 
logistycznego na rzecz wojsk sojuszniczych z organami administracji RP?”

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ostatnie – choć bardzo istotne pytanie – dotyczyło korzyści, jakie płyną ze współpra-
cy z wojskami sojuszniczymi oraz z ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Informacje uzyskane z analizy kwestionariuszy ankiety wywiadu eksperckiego przedsta-
wiono w Tabeli 5.

Najczęściej wskazywaną korzyścią z pobytu wojsk sojuszniczych na terytorium RP 
jest nabywanie nowych doświadczeń. Wiele osób zwróciło również uwagę na możli-
wość doskonalenia umiejętności językowych w  praktyce. Jako korzyść wskazywano 
czterokrotnie – poza poszerzaniem wiedzy – udoskonalenie rozwiązań logistycznych 
w Siłach Zbrojnych RP dzięki pobytowi wojsk sojuszniczych w Polsce. Wskazówki uzyska-
ne od przedstawicieli logistyki państw NATO wpływają na kierunki rozwoju procedur lo-
gistycznych w Siłach Zbrojnych RP. Zdaniem ankietowanych pobyt wojsk sojuszniczych 
wpłynął na wzrost jakości zaopatrywania wojsk, w tym między innymi znacznie oddzia-
ływał na poprawę systemu przeładunkowego. Współpraca międzynarodowa skutkowa-
ła również koniecznością wprowadzenia korzystnych zmian organizacyjno-etatowych. 

Tabela 5. Korzyści ze współpracy z wojskami sojuszniczymi podczas ich pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Lp. Jakie korzyści Pana(i) zdaniem płyną ze współpracy z wojskami 
sojuszniczymi oraz z ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Ankieto-
wani

1. Doskonalenie umiejętności językowych 5

2. Nabywanie doświadczenia 7

3. Udoskonalenie rozwiązań logistycznych w Siłach Zbrojnych RP 3

4. Uzyskanie wskazówek dotyczących kierunków rozwoju procedur logistycz-
nych w Siłach Zbrojnych RP 1

5. Wzrost jakości zaopatrywania wojsk 2

6. Poprawa systemu przeładunkowego w Siłach Zbrojnych RP 1

7. Konieczność wprowadzenia korzystnych zmian organizacyjno-etatowych 1

8. Zwiększenie wiedzy na temat sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez 
wojska Państw Sojuszniczych 3

9. Nabycie wiedzy na temat rozwiązań i procedur logistycznych obowiązujących 
w armiach NATO 3

10. Poznawanie systemów zaopatrywania, funkcjonujących w armiach NATO 1

11. Poznanie struktur wojsk sojuszniczych w praktyce 1

12. Wzmocnienie bezpieczeństwa państwa 2
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Lp. Jakie korzyści Pana(i) zdaniem płyną ze współpracy z wojskami 
sojuszniczymi oraz z ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Ankieto-
wani

13. Wzrost interoperacyjności logistycznej 3

14. Zgrywanie się z wojskami Państw Sojuszniczych 3

15. Standaryzacja procedur w świadczeniu usług logistycznych 1

16. Wywiązywanie się ze zobowiązań sojuszniczych 1

17. Opanowanie umiejętności szybkiego przemieszczania się wojsk 1

18. Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających efektywne współdziała-
nie w razie zagrożenia 3

19. Nabycie umiejętności współpracy w środowisku międzynarodowym 1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Bezpośrednie kontakty z żołnierzami oraz sprzętem armii sojuszniczych odgrywa-
ją również ważną rolę. Między innymi wspomagają zwiększenie wiedzy na temat sprzę-
tu wojskowego wykorzystywanego przez wojska państw sojuszniczych. Współpraca 
umożliwia ponadto nabycie wiedzy na temat rozwiązań i procedur logistycznych obo-
wiązujących w armiach NATO oraz poznawanie funkcjonujących w nich systemów za-
opatrywania. W trakcie pobytu wojsk sojuszniczych na terytorium RP możliwe jest po-
nadto poznawanie struktur wojsk sojuszniczych w praktyce. 

Nie bez znaczenia jest również wzrost interoperacyjności logistycznej oraz zgry-
wanie z  wojskami państw sojuszniczych. Bardzo istotną korzyścią wynikającą z  poby-
tu wojsk NATO na terytorium RP jest nabywanie umiejętności współpracy w środowi-
sku międzynarodowym. Kolejną istotną kwestią jest nabycie praktycznych umiejętno-
ści umożliwiających efektywne współdziałanie w razie zagrożenia, w tym między inny-
mi opanowanie umiejętności szybkiego przemieszczania się wojsk. Nie należy również 
bagatelizować faktu, iż pobyt wojsk państw NATO na terenie RP jest przejawem wywią-
zywania się ze zobowiązań sojuszniczych i świadczy o    wiarygodności Rzeczypospo-
litej Polskiej jako członka Sojuszu. W ogólnej perspektywie bez wątpienia najistotniej-
szą korzyścią z pobytu wojsk na terenie RP jest wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. 

Podsumowanie

System HNS funkcjonuje w Polsce prawidłowo, lecz z pewnymi ograniczeniami. Dla udo-
skonalenia systemu HNS niezbędne jest wyeliminowanie wskazanych w badaniach nie-
doskonałości, które mają charakter systemowy, prawny i praktyczny.
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Wykluczenie powyższych ograniczeń jest konieczne, ponieważ sprawne funkcjono-
wanie systemu HNS sprzyja przede wszystkim prowadzeniu operacji sojuszniczych na 
terenie naszego kraju. Ponadto system HNS jest wyrazem wypełniania zobowiązań wo-
bec sojuszników, co z kolei bezpośrednio rzutuje na wzrost wiarygodności Polski jako 
członka NATO. W ostateczności ma on decydujący wpływ na bezpieczeństwo narodowe. 

Na podstawie rozważań podjętych w niniejszej pracy można sformułować następu-
jące wnioski dotyczące usprawnienia systemu HNS w Polsce:

1. Efektywne wsparcie wojsk sojuszniczych wymaga dostosowania struktur orga-
nizacyjnych do faktycznie wykonywanych zadań. Należy znacznie zwiększyć licz-
bę personelu odpowiedzialnego za zabezpieczenie logistyczne wojsk NATO, a opty-
malnym rozwiązaniem jest tworzenie struktur o charakterze stałym, etatowym.
2. Wyposażenie i  sprzęt wojskowy, którym aktualnie dysponują jednostki współ-
pracujące z  wojskami sojuszniczymi, jest nieadekwatne ilościowo i  jakościowo do 
wykonywanych zadań, w związku z czym należy dążyć do ich doposażenia. 
3. W celu zagwarantowania prawidłowego wykonywania zadań z zakresu HNS na-
leży umożliwić specjalistom z zakresu logistyki podnoszenie kwalifikacji i umiejętno-
ści w ramach szkoleń i kursów. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształce-
nie językowe.
4. Odpowiednie wykonywanie zadań z zakresu HNS jest uzależnione od prawidło-
wego planowania, które należy przeprowadzać szczegółowo i z odpowiednim wy-
przedzeniem.
5. Usprawnienie systemu HNS wymaga uelastycznienia oraz uproszczenia proce-
dur, co wiąże się z koniecznością zmian w instrukcjach i wytycznych.
6. Mając na uwadze zwiększenie efektywności procesu zabezpieczenia logistycz-
nego wojsk sojuszniczych, należy nieustannie dążyć do zwiększenia interoperacyj-
ności naszych wojsk poprzez doskonalenie procedur oraz poprawę kompatybilności 
sprzętu oraz urządzeń logistycznych. 
Działanie wojsk NATO na terytorium Polski, szczególnie w trybie art. 5 Traktatu Pół-

nocnoatlantyckiego, będzie wymagać ich szybkiego i sprawnego wejścia na terytorium 
RP, dlatego też tak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski jest stworzenie wa-
runków do efektywnej realizacji zadań w ramach HNS.
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Wstęp

Od momentu powstania do 12 marca 1999 roku, tj. czwartego rozszerzenia, NATO było 
określane jako sojusz państw morskich, ponieważ wszystkie państwa Sojuszu, z wyjąt-
kiem Luksemburga, posiadały dostęp do morza. Obecnie, w efekcie kolejnych rozszerzeń 
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cztery państwa Sojuszu (Czechy, Luksemburg, Słowacja i Węgry) nie posiadają dostępu 
do morza. Aktualnie w skład Sojuszu wchodzi 25 państw nadbrzeżnych i 4 państwa śród-
lądowe. Warto również zauważyć, że NATO to North Atlantic Treaty Organization, czyli Or-
ganizacja Paktu Północnoatlantyckiego, zatem nazwa Sojuszu zawiera nazwę akwenu 
morskiego – o czym wielu, nie tylko polityków, zapomina. 

Oceniając znaczenie akwenów morskich dla państw Sojuszu, przybliżyć należy kil-
ka faktów. Otóż większość państw należących do NATO można uznać za kraje rozwinię-
te lub wysoko rozwinięte, które aktywnie uczestniczą w globalnej wymianie gospodar-
czej. Wymiana ta w ponad 90% realizowana jest drogą morską. Mało znanym faktem jest 
to, że wody terytorialne państw Sojuszu stanowią 15% ich terytorium, a wody te podle-
gają takiej samej ochronie w ramach art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jak obszary 
lądowe. Warto również zauważyć, że łączna długość linii brzegowej państw NATO wyno-
si 381 929,7 km, a więc tylko o 3 tysiące kilometrów mniej niż odległość Ziemi do Księ-
życa. Najdłuższą linię brzegową posiada Kanada (202 080 km), natomiast najkrótszą Sło-
wenia (46,6 km).

Wybrzeża państw Sojuszu oblewają następujące morza: Adriatyckie, Arktyczne, Bał-
tyckie, Barentsa, Beauforta, Beringa, Celtyckie, Czarne, Czukockie, Egejskie, Grenlandz-
kie, Irlandzkie, Jońskie, Labradorskie, Liguryjskie, Marmara, Norweskie, Północne, Śród-
ziemne, Tyrreńskie oraz oceany: Atlantycki i Spokojny. 

Jeśli uwzględnimy rolę i znaczenie transportu morskiego oraz wagę pozyskiwania 
morskich zasobów ożywionych i nieożywionych, wówczas oczywiste stanie się, że akweny 
morskie miały, mają i będą miały kluczowe znaczenie dla państw Sojuszu. W związku z tym 
okręty państw należących do NATO prowadzą intensywną codzienną działalność operacyj-
ną, szkoleniową i dyplomatyczną w ramach stałych zespołów na różnych akwenach mor-
skich. Celem publikacji jest przybliżenie problematyki działalności okrętów państw Sojuszu  
w ramach stałych zespołów oraz ocena poziomu tego zaangażowania w latach 2002–
2014. 

Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy problematyki aktywności okrętów 
wybranych państw NATO prowadzonej w ramach stałych zespołów warto w syntetyczny 
sposób przedstawić kluczowe elementy koncepcji sojuszniczej strategii morskiej z roku 
2011. Jak pokazały prace analityczne, wypełnienie postanowień opracowanej koncep-
cji strategicznej wymaga nie tylko zwiększenia potencjału sił morskich Sojuszu, ale rów-
nież wypracowania zmodyfikowanej koncepcji wykorzystania sił morskich dla wsparcia 
celów strategicznych NATO w nadchodzącej dekadzie oraz większej determinacji w wy-
korzystaniu potencjału militarnego dla minimalizacji istniejących i mogących się pojawić 
zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa. Siły morskie mają zatem do odegrania bardzo waż-
ną rolę w kompleksowo pojmowanym bezpieczeństwie państw sojuszniczych.
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Dokument ten określa m.in., w jaki sposób sojusznicze zdolności militarne w obsza-
rze sił morskich wspierają (mogą wspierać) sojuszniczą politykę pozwalającą sprostać ist-
niejącym i przyszłym wyzwaniom dla bezpieczeństwa państw Sojuszu. W dokumencie 
zidentyfikowane zostały m.in. cztery obszary, w których siły morskie mogą współuczest-
niczyć dla zapewnienia szeroko pojmowanego bezpieczeństwa państw członkowskich.

Za zasadnicze zadania dla sił morskich państw NATO uznano: 
 · odstraszanie i kolektywną obronę,
 · zarządzanie kryzysowe,
 · wspólne bezpieczeństwo,
 · bezpieczeństwo morskie państw.

Zapewnienie swobody żeglugi, bezpieczeństwa na globalnych trasach żeglugowych, 
bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej, transportu surowców energetycz-
nych, dostępu do morskich zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa ekologicznego 
należy uznać za kluczowe interesy w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego wszystkich 
państw Sojuszu (również tych, które nie posiadają dostępu do morza). Są to wspólne in-
teresy nie tylko państw NATO, ale również państw nie należących do Sojuszu.

Geneza i zadania stałych zespołów okrętów NATO 

Początki tych zespołów sięgają końca lat 60. ubiegłego wieku, czyli ich powstanie przypa-
da na lata zimnej wojny. Aktualnie okręty Sojuszu prowadzą działania na morzu w ramach 
czterech zespołów:

 · Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1),
 · Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2),
 · Standing NATO Maritime Group One (SNMG1),
 · Standing NATO Maritime Group Two (SNMG2).

Standing NATO Mine Countermeasures Groups (SNMCMG) to wielonarodowe ze-
społy okrętów przeznaczone do zwalczania zagrożenia minowego na akwenach o  ży-
wotnym znaczeniu dla państw Sojuszu oraz do poszukiwania i unieszkodliwiania zatopio-
nych materiałów wybuchowych (min, torped, bomb lotniczych oraz amunicji) mogących 
stanowić zagrożenie dla żeglugi oraz działania z zakresu ratownictwa morskiego. Zespo-
ły są w stanie realizować szerokie spectrum zadań o charakterze militarnym i niemilitar-
nym w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Oba zespoły przeciwminowe przyjęły obecną na-
zwę w roku 2006. W ich skład wchodzą przede wszystkim niszczyciele min i trałowce. Gru-
pa 1 operuje głównie na wodach północnej Europy, natomiast grupa 2 na wodach Euro-
py Południowej. Obecnie okręty tych zespołów mogą operować na dowolnym akwenie, 
czyli wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. Oba zespoły są podporządkowane Al-
lied Maritime Command. 
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Zespół SNMCMG1 został sformowany w  belgijskim porcie Ostenda 11 maja 1973 
roku. Przeznaczony był do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w  rejonach portów 
morskich kanału La Manche i północno-zachodniej Europy. Początkowo nosił on nazwę 
„Stały Zespół Minowy Kanału”. W latach zimnej wojny, gdyby doszło do konfliktu z pań-
stwami Układu Warszawskiego, zespół przewidziany był do prowadzenia działań na Mo-
rzu Północnym, cieśninach bałtyckich i na wodach kanału La Manche. 

SNMCMG2 powstał 27 maja 1999 roku na bazie sił on-call (sił na wezwanie) i przyjął na-
zwę Standing Mine Countermeasures Force in the Mediterranean (MCMFORMED), którą nosił 
do września 2001 roku, kiedy to nadana została mu nazwa  Mine Countermeasures Force So-
uth. Zadania zespołu na przestrzeni lat ewaluowały, dostosowując się do nowych wyzwań 
i zagrożeń bezpieczeństwa morskiego.

Historia powstania zespołów SNMG1 i SNMG2 jest zbliżona do przedstawionych po-
wyżej historii powstania zespołów SNMCMG. Pod koniec listopada 1966 roku amerykań-
ski admirał R.G. Colbert opracował koncepcję stałych zespołów, która była bardzo po-
dobna do zasad, jakie przyjęto przy generowaniu sił do ćwiczeń Matchmaker, polega-
jących na wydzielaniu na okres 6 miesięcy okrętów sojuszniczych sił morskich do reali-
zacji wspólnych zadań. Idea utworzenia stałych zespołów okrętów NATO zaakceptowa-
na została w grudniu 1967 roku, a zrealizowana w styczniu 1968 roku. Pierwszy stały ze-
spół okrętów przyjął nazwę Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT). Został 
podporządkowany Naczelnemu Dowódcy Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlan-
tyku. Początkowo zespół tworzyły okręty Wielkiej Brytanii, Norwegii i Holandii, w póź-
niejszych latach do zespołu wydzielane były również okręty innych państw należących 
do NATO. Pięć państw: USA, Kanada, Holandia, Wielka Brytania i Niemcy przyjęły zasadę 
systematycznego wydzielania do zespołu swoich okrętów, natomiast Belgia, Dania, Por-
tugalia, Hiszpania i Norwegia wydzielały okręty nieregularnie.

W latach działalności operacyjnej przez zespół STANAVFORLANT przewinęło się około 
150 tys. marynarzy, którzy służyli na pokładach 600 okrętów. Corocznie okręty zespołu 
przepływały ponad 50 tys. mil morskich. Okręty prowadziły wspólne ćwiczenia w ramach 
zespołu, były również wydzielane do sił zaangażowanych w przedsięwzięcia realizowane  
w ramach wiosennej i jesiennej serii ćwiczeń NATO. Ponadto okręty zespołu składały wi-
zyty w wielu portach europejskich. Dla przykładu zespół SNMG1 około 60% czasu spę-
dza na działaniach w morzu, a pozostałe 40% poświęca na inne formy aktywności obej-
mujące dyplomację morską (m.in. wizyty w portach zagranicznych czy parady morskie)1.

W  latach zimnej wojny okręty zespołu STANAVFORLANT z  reguły prowadziły dzia-
łalność operacyjną wzdłuż północno-zachodnich wybrzeży Europy z  zadaniem obro-

1 Zob. Hattendorf John B., NATO’s Policeman on the Beat: The First Twenty-Years of the Standing Naval Force, 
Atlantic, 1968-1988 [w:] John B. Hattendorf, Naval History and Maritime Strategy: Collected Essays, Malabar, Flo-
rida: Krieger Publishing, 2000.

Tomasz Szubrycht



        383

ny akwenów północnego Atlantyku. Od zakończenia zimnej wojny do roku 1993 więk-
szość zadań i ćwiczeń realizowanych było na wodach Atlantyku. W późniejszych latach 
(1993–1996) akweny działań zostały rozszerzone, a okręty prowadziły działalność m.in. 
na wodach Morza Adriatyckiego i Morza Śródziemnego. Zespół dokonał również wspar-
cia amerykańskiego zespołu US Joint Interagency Task Force East, którego zadaniem było 
zwalczanie przemytu narkotyków i monitorowanie ruchu jednostek na Atlantyku. Po-
nadto zespół prowadził działalność operacyjną, która polegała na prowadzeniu walki 
z przemytem narkotyków na wodach Morza Karaibskiego.

Zespół STANAVFORMED (Standing Naval Force Mediterranean) powstał w  roku 
1992. Okręty do tego zespołu wydzielały: Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Hiszpania, 
Turcja, Wielka Brytania i USA. Był on podporządkowany Commander Allied Naval Forces 
Southern Europe.

Do zespołów tych wydzielane były niszczyciele, fregaty oraz okręty zabezpiecze-
nia logistycznego. W ramach ćwiczeń realizowano m.in.: szkolenie z zakresu zwalcza-
nia okrętów podwodnych i nawodnych, obronę powietrzną na przejściu morzem, osło-
nę i ochronę zespołów desantowych. W kolejnych latach realizowane szkolenie rozsze-
rzono m.in. o zwalczanie zagrożeń asymetrycznych (piractwa i terroryzmu morskiego), 
zwalczanie nielegalnej emigracji oraz zwalczanie proliferacji broni masowego rażenia. 
Jedną z zasad działania stała się wymiana załóg pomiędzy okrętami zespołu. Po zakoń-
czeniu zimnej wojny zmianie uległy nazwy zespołów – STANAVFORLANT przemianowa-
no na SNMG1, a STANAVFORMED na SNMG2.

Przed stałymi zespołami okrętów stawiano (i nadal są one aktualne) zadania, wyni-
kające m.in. z potencjału, charakteru oraz specyfiki sił morskich. Do zadań tych zaliczyć 
należy:

 · zapewnienie stałej morskiej obecności na akwenach o żywotnym znaczeniu dla So-
juszu, w ten sposób demonstrowana była (i nadal jest) solidarność sojusznicza poprzez 
prezentację bandery w ramach jednolitych zespołów okrętów;
 · zapewnienie sojuszniczych sił zdolnych do natychmiastowego reagowania w sytu-

acjach kryzysowych, różnych napięć lub ograniczonej agresji;
 · utrzymanie zdolności do stworzenia większych i  bardziej licznych zespołów okrę-

tów, jeśli zaistnieje taka konieczność;
 · systematyczne wnoszenie wkładu w zwiększenie NATO-wskich zdolności, poprzez 

udział w wielonarodowych ćwiczeniach i codziennej działalności operacyjnej na morzu.
W tym miejscu należy przypomnieć zapisy art. 5 i 6 Traktatu Północnoatlantyckiego.  

O  ile treść art. 5 jest powszechnie znana, o tyle zapisy art. 6 warto przytoczyć. Ma on  
następujące brzmienie: „W rozumieniu artykułu 5 uznaje się, że zbrojna napaść na jedną 
lub więcej Stron obejmuje zbrojną napaść:
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 · na terytorium którejkolwiek ze Stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algier-
skie departamenty Francji, na terytorium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod jurys-
dykcją którejkolwiek ze Stron na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrot-
nika Raka;
 · na siły zbrojne, okręty lub statki powietrzne którejkolwiek ze Stron znajdujące się na 

tych terytoriach lub nad nimi albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na którym  
w  dniu wejścia w  życie traktatu stacjonowały wojska okupacyjne którejkolwiek ze 
Stron, lub też na Morzu Śródziemnym czy na obszarze północnoatlantyckim na pół-
noc od Zwrotnika Raka”.

Rysunek 1. Obszar, do którego odnoszą się zapisy art. 5 Traktatu Północnoatlantyc-
kiego

Źródło: opracowanie własne z  wykorzystaniem http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/mapa-

%C5%9Bwiata-grunge_605818.htm.

  Jednak akweny o  żywotnym znaczeniu dla państw2 Sojuszu obejmują również inne 
akweny leżące poza tymi, które przedstawione zostały na rysunku powyżej, a  do 

2 Akweny o żywotnym znaczeniu dla państwa to obszary morskie wraz z przyległymi wybrzeżami, na których 
utrzymanie pokoju, obowiązującego porządku prawnego i wysokich norm ochrony środowiska naturalnego, 
ma decydujące znaczenie dla ogółu żywotnych interesów państwa – ze względu na ich znaczenie dla bezpie-
czeństwa militarnego, żeglugi i  infrastruktury morskiej, bądź występujące ożywione i  nieożywione zasoby 
morskie. Zob. Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Gdynia 
2017, s. 74. 
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których mają zastosowanie zapisy art. 5 i  art. 6 Traktatu Północnoatlantyckiego. Do 
kryteriów, które determinują akweny o  żywotnym znaczeniu dla państw, zaliczamy 
akweny oblewające państwa należące do NATO oraz akweny mające kluczowe znaczenie 
dla: bezpieczeństwa morskiego państw Sojuszu, zasadniczych kierunków wymiany 
gospodarczej, akweny na których zlokalizowane są światowe węzły żeglugowe, a także 
akweny o kluczowym znaczeniu dla żeglugi, eksploatacji lub potencjalnej eksploatacji 
zasobów ożywionych i nieożywionych.

Zaangażowania państw Sojuszu w działalność stałych 
zespołów w latach 2002–2014

Przeprowadzenie analiz możliwe było dzięki materiałom udostępnionym przez Headqu-
arters Allied Maritime Command. Ich analiza pozwoliła ocenić poziom zaangażowania po-
szczególnych państw Sojuszu w  działania stałych zespołów okrętów Sojuszu SNMG1, 
SNMG2, SNMCMG1 oraz SNMCMG2. Analiza obejmuje lata 2002–2014.

W  analizowanym okresie 18 państw wydzieliło okręty do tych stałych zespołów 
okrętów (SNMCMG1, SNMCMG2, SNMG1 i SNMG2). Do zespołu okrętów nie wydzieliło  
7 nadmorskich państw NATO (Albania, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Islandia, Rumu-
nia i Słowenia). Należy podkreślić również jedynie symboliczną obecność okrętów Francji.

Poniżej przedstawiono wyniki analizy zaangażowania wybranych państw NATO  
w działania stałych zespołów okrętów w latach 2002–2014.

Tabela 1. Procentowe zaangażowanie wybranych państw NATO w działania stałych 
zespołów okrętów w latach 2002–2014

Państwo SNMG1 SNMG2 SNMCMG1 SNMCMG2

Belgia 95 5

Dania 27 73

Grecja 45 55

Hiszpania 15 32 53

Holandia 22 15 60 3

Kanada 90 10

Niemcy 35 12 23 30

Norwegia 15 85

Polska 25 75
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Państwo SNMG1 SNMG2 SNMCMG1 SNMCMG2

Portugalia 90 10

Stany Zjedno-
czone 55 45

Turcja 2 49 49

Wielka Bry-
tania 10 25 55 10

Włochy 12 36 52

Źródło: opracowanie własne.

Holandia, Niemcy i Wielka Brytania w latach 2002–2014 wydzielały okręty do wszyst-
kich stałych zespołów okrętów. Hiszpania, Turcja i Włochy wydzielają okręty do trzech 
zespołów, siedem państw (Belgia, Dania, Grecja, Norwegia, Kanada, Polska oraz Portuga-
lia) – do dwóch, a do jednego zespołu okręty wydzielały Łotwa, Litwa i Estonia i Francja.

Belgia wydzieliła okręty tylko do stałych zespołów trałowo-minowych, natomiast 
amerykańskie okręty wydzielane były jedynie do zespołu SNMG1 i SNMG2. Norwegia, 
Polska3 i Kanada wydzieliła okręty tylko do zespołów SNMCMG1 i SNMG1, natomiast Gre-
cja tylko do zespołów SNMCMG2 i SNMG2. Udział Turcji w stałym zespole SNMG1 miał je-
dynie wymiar symboliczny.

Przed przedstawieniem wyników analizy zaangażowania sił morskich wybranych 
państw NATO w działania realizowane w ramach stałych zespołów konieczne wydaje się 
przedstawienie zmian potencjału ilościowego wybranych klas okrętów, jakie miało miejsce  
w latach 2002–2014 (Tabela 2). 

Tabela 2. Klasy okrętów wybranych państw NATO, wydzielane do stałych zespołów 
okrętów Sojuszu 

pań-
stwo

niszczyciele fregaty korwety trałowce niszczyciele  
min

inne1

2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014

Belgia - - 3 2 - - 1 - 7 6 2 1

Dania - - 3 3 - - 5 - - 1 2 2

Grecja 4 - 12 13 5 - 11 - 2 4 10 7

3 W roku 2017 Polska wydzieliła do stałego zespołu SNMCMG2 okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery 
Czernicki i objęła dowodzenie tym zespołem.
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pań-
stwo

niszczyciele fregaty korwety trałowce niszczyciele  
min

inne1

2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014

Hisz-
pania - - 12 11 6 4 5 - 4 6 5 6

Ho-
lan-
dia

2 - 13 6 - - - - 12 6 3 3

Kana-
da 4 3 12 12 - - - - 12 12 2 2

Niem-
cy 2 - 13 12 - 5 8 5 18 12 16 13

Nor-
wegia - - 3 5 - - - - 9 6 3 1

Polska - - 2 2 1 1 17 17 3 3 1 2

Portu-
galia - - 6 5 10 7 - - - - - -

USA 60 62 35 21 - 5 - - 26 13 42 34

Turcja - - 28 17 - 8 9 9 5 11 7 7

W. Bry-
tania 11 6 21 13 - - - - 23 15 14 10

Wło-
chy 4 4 16 13 8 5 - - 12 10 5 5

Razem 87 75 179 135 30 35 56 31 133 105 112 93

(-) 14% (-) 24,6% (+) 16.7% (-) 44.6% (-) 21.1% (-) 16.7%

SNMG – spadek o 17.3% SNMCMG – spadek o 28%

1 – obejmuje okręty: dowodzenia, zaopatrzeniowce, tankowce, które wydzielane do zespołów SNMG 

i SNMCMG 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Janes Fighting Ships 2001/2002 i 2013/2014.

Warto zaznaczyć, że w przypadku danych przedstawionych w Tabeli 2 aż 26 trałow-
ców (Polska – 17 i Turcja – 9) to jednostki zdolne do prowadzenia działań jedynie w stre-
fie przybrzeżnej, natomiast korweta charakteryzują się wypornością od 1400 do 2050 
ton.

Jak łatwo zauważyć, w latach 2002–2014 prawie we wszystkich klasach okrętów (za 
wyjątkiem korwet, które tylko w sytuacjach bardzo wyjątkowych wydzielana są do sta-
łych zespołów – SNMG), wystąpił istotny spadek potencjału ilościowego.

Uogólniając dane zawarte w Tabeli 2, można stwierdzić, że w analizowanym okresie  
w  przypadku okrętów wydzielanych do zespołów SNMG nastąpił spadek potencja-
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łu ilościowego o  17,3%. Natomiast w  przypadku okrętów wydzielanych do zespołów 
SNMCMG był on jeszcze większy i wynosił 28%.

Tabela 3. Zmiany potencjału ilościowego okrętów wydzielanych do stałych zespołów 
NATO-wskich

państwo
SNMG zmia-

na

SNMCMG zmia-
na

inne razem
zmia-
na2002 2014 2002 2014 2002 2014 2002 2014

Belgia 3 2 (-) 
33.3% 8 6

(-) 25%
2 1 13 9 (-) 

30.8%

Dania 3 3 bez 
zmian 5 1

(-) 80%
2 2 10 6 (-) 40%

Grecja 21 13 (-) 
38.1% 13 4

(-) 
69.2% 10 7 44 24 (-) 

45.5%

Hiszpania 18 15 (-) 
16.7% 9 6

(-) 
33.4% 5 6 32 27 (-) 

15.6%

Holandia 15 6 (-) 60% 12 6
(-) 50%

3 3 30 15 (-) 50%

Kanada 16 15 (-) 6.3% 12 12
bez 
zmian 2 2 30 29 (-) 3.3%

Niemcy 15 17 (+) 
13.3% 26 17 (-) 

34.6% 16 13 57 47 (-) 
17.5%

Norwegia 3 5 (+) 
66.7% 9 6 (-) 

33.4% 3 1 15 12 (-) 20%

Polska 3 3 bez 
zmian 20 20 bez 

zmian 1 2 24 25 (+) 4.2%

Portugalia 16 12 (-) 25% - - bez 
zmian - - 16 12 (-) 25%

USA 95 88 (-) 7.4% 26 13 (-) 50% 42 34 163 135 (-) 
17.2%

Turcja 28 25 (-) 
10.8% 14 20

(+) 
42.6% 7 7 49 52 (+) 6.1%

W. Brytania 32 19 (-) 
40.6% 23 15 (-) 

34.8% 14 10 69 44 (-) 
36.2%

Włochy 28 22 (-) 
21.4% 12 10

(-) 
16.7% 5 5 45 37 (-) 

17.8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Janes Fighting Ships 2001/2002 i 2013/2014.

W przypadku Polski do stałych zespołów możliwe jest wydzielenie sześciu okrętów 
(dwóch okrętów do zespołu SNMG – fregat rakietowych t. Oliver Hazard Perry oraz czte-
rech okrętów do zespołów SNMCMG; są to trzy niszczyciele min projektu 206FM oraz 
okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Ksawery Czernicki). Teoretycznie możliwe jest wy-
dzielenie jeszcze do stałego zespołu dwóch okrętów, a mianowicie fregaty ORP Kaszub 
oraz zbiornikowca ORP Bałtyk. W przypadku polskich sił przeciwminowych znajdujące się 
w składzie polskiej marynarki wojennej trałowce redowe projektu 207 przeznaczone są 
do działań w rejonach litoralnych. Posiadane przez te okręty parametry taktyczno-tech-
niczne sprawiają, że nie były (i raczej nie będą) wydzielane do stałych zespołów okrętów 
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przeciwminowych. Nie oznacza to jednak, iż nie są one wydzielane do ćwiczeń realizo-
wanych w ramach NATO, jak i innych ćwiczeń międzynarodowych.

Jeśli rozważamy potencjał ilościowy okrętów, które mogą być wydzielane do stałych 
NATO-wskich zespołów, to należy zauważyć, iż w latach 2002–2014 Marynarka Wojenna RP 
nie tylko zachowała, a nawet nieznacznie zwiększyła swój potencjał. Jedynie w przypad-
ku Polski i Turcji zaobserwować można wzrost w latach 2002–2014 potencjału ilościowego 
okrętów, które mogą być wydzielone do stałych NATO-wskich zespołów okrętów. Jednak  
w przypadku Polski należy podkreślić, iż obok wzrostu potencjału ilościowego uwzględ-
nienia wymaga równolegle spadek potencjału jakościowego (okręty, które mogą być 
wydzielane do stałych zespołów stały się o 13 lat starsze i nie przeszły również istotnych 
modernizacji technicznych w tym okresie).

Rozważając potencjał ilościowych innych państw, należy zauważyć, że w przypad-
ku Niemiec i Norwegii nastąpił wzrost liczby okrętów, które mogą być wydzielane do ze-
społów SNMG1 i SNMG2. W przypadku Bundesmarine wzrost potencjału ilościowego wyni-
ka z faktu pozyskania pięciu nowych korwet rakietowych K130 Braunschweig (jak już wcze-
śniej wspomniano wykorzystanie do stałych zespołów okrętów korwet ma miejsce tyl-
ko wyjątkowo). Dwa inne państwa – Polska i Dania – zachowały posiadany potencjał ilo-
ściowy. Turcja znacząco (o 46.2%) powiększyła swój potencjał ilościowy w odniesieniu 
do sił obrony przeciwminowej. Kanada i Polska zachowały posiadany potencjał ilościo-
wy okrętów obrony przeciwminowej.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa analiza udziału okrętów wybranych 
państw Sojuszu w  zespołach SNMG1, SNMG2, SNMCMG1 i  SNMCMG2. Przedstawione 
analizy obejmują 11 państw Sojuszu, których okręty w latach 2002–2014 realizowały za-
dania w ramach stałych zespołów więcej niż 2 000 dni.

Belgia 
Wydzielała okręty jedynie do SNMCMG1 i  SNMCMG2, przy czym udział w  zespo-
le SNMCMG1 wynosi ponad 95% belgijskiego zaangażowania w działania realizowane  
w ramach stałych zespołów. Zauważyć można, że dwukrotnie, w drugim kwartale 2005 
roku (2/2005) oraz 2/2007, Belgowie nie wydzielili okrętów do stałych zespołów. Anali-
za aktywności okrętów belgijskich w składzie SNMCMG1 i SNMCMG2 wskazuje, że mak-
simum aktywności tego państwa miało miejsce w pierwszym kwartale 2002 roku. Od po-
łowy 2006 roku zaobserwować można powolny wzrost aktywności Belgów w działaniach 
stałych zespołów przeciwminowych; wzrost ten miał miejsce do 3/2010 roku, od tego 
momentu widoczne jest kolejne zmniejszanie zarówno liczby i czasu, na jaki wydzielane 
były okręty belgijskie do składu w stałych zespołach okrętów.
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Dania
Dania, podobnie jak Belgia, wydzieliła okręty jedynie do dwóch zespołów (SNMCMG1 
i  SNMG1), przy czym prawie 75% aktywności obejmowało działania okrętów w  ra-
mach zespołu SNMCMG1. Duńczycy dwa razy dowodzili stałymi zespołami (SNMCMG1 
i SNMG1), było to w roku 2009. Z analizy uczestnictwa duńskich okrętów wynika, że w la-
tach 2002–2004 Duńczycy wydzielali do stałych zespołów jedynie okręty przeciwmino-
we. Natomiast w latach 2007, 2009, 2010 oraz w roku 2012 do stałych zespołów wydzie-
lono jedynie okręty klasy fregata. W latach 2002–2012 Dania nie wydzielała okrętów do 
stałych zespołów, w: 2/2002, 1/2003, 1/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2008, 2/2008, 3/2008, 
2/2011, 2/2011 oraz 3/2011. Sumarycznie jest to okres prawie trzyletni, ponadto od po-
łowy 2005 roku można zaobserwować powolny, lecz systematyczny spadek poziomu za-
angażowania okrętów duńskich w stałych zespołach. W efekcie w latach 2002–2014 łącz-
ny udział duńskich okrętów w działaniach stałych zespołów tylko nieznacznie przekro-
czył 2000 dni.

Grecja
Grecja, podobnie jak USA, wydzielała okręty tylko do zespołu SNMCMG2 i SNMG2, przy 
czym zaangażowanie greckich okrętów w działalność operacyjną w zespole przeciwmino-
wym stanowiło ponad 55% aktywności tego państwa w działaniach realizowanych w ra-
mach stałych zespołów. Maksimum greckiego zaangażowania miało miejsce w połowie 
2007 roku. Od tego momentu widoczny jest dynamiczny spadek zaangażowania okrętów 
greckich. Grecja zajmuje 7. miejsce wśród państw NATO, uwzględniając zaangażowanie  
w działania stałych zespołów okrętów. Było ono na poziomie ponad 5500 dni. Warto od-
notować, że w roku 2011 poziom zaangażowania Grecji był na takim samym poziomie 
jak w roku 2004. Zmniejszenie greckiego zaangażowania w działania stałych zespołów 
okrętów było efektem m.in. światowego kryzysu finansowego oraz greckiego kryzysu 
gospodarczego.

Hiszpania
Hiszpańskie okręty w analizowanym okresie wydzielane były do trzech stałych zespołów 
okrętów (SNMCMG2, SNMG2 i SNMG1), przy czym udział w SNMCMG2 wyniósł ponad 
55%, a w zespole SNMG2 ponad 30%. W czwartym kwartale 2009 roku (4/2009), drugim 
kwartale 2010 roku (2/2010) oraz pierwszym kwartale 2013 roku (1/2013) Hiszpania nie 
wydzieliły okrętów do stałych zespołów. Analizując poziom zaangażowania w działania 
prowadzone w ramach stałych zespołów, można zauważyć, że od połowy 2006 miał miej-
sce wzrost liczby okrętów wydzielanych do tych zespołów, następnie do połowy 2012 
roku widoczny jest systematyczny spadek udziału Hiszpanów, a od połowy 2012 roku za-
uważyć można kolejny wzrost liczby wydzielanych okrętów.
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Holandia
Okręty wydzielane były do wszystkich czterech zespołów, jednak jak wynika  
z  przeprowadzonej analizy, zaangażowanie w  działania zespołu SNMCMG1 to ponad 
60% łącznego poziomu zaangażowania Holandii w działalność operacyjną realizowaną 
w ramach stałych zespołów. W przypadku działań zespołu SNMCMG2 udział okrętów ho-
lenderskich był symboliczny i wynosił mniej niż 5% zaangażowania. Holendrzy dwukrot-
nie dowodzili stałym zespołem (SNMG1 i SNMG2). Można stwierdzić, iż poziom zaanga-
żowania Holandii w latach 2002–2007 oraz 2011–2012 w działalność operacyjną stałych 
zespołów był na tym samym – stałym poziomie. Jak wynika jednak z przeprowadzonej 
analizy od końca 2005 do końca 2013 roku zaobserwować można łagodny spadek pozio-
mu zaangażowania Holandii w działania stałych zespołów, jednak od 2014 zanotowano 
niewielki wzrost holenderskiej obecności we wspólnych przedsięwzięciach Sojuszu na 
akwenach morskich.

Niemcy
Jak już wcześniej wspomniano, okręty niemieckie spędzają największą liczbę dni  
w stałych zespołach (około 13 000 dni, co daje 1000 dni średniorocznego zaangażowania). 
Państwo to wydziela okręty do wszystkich stałych zespołów, a poziom zaangażowania  
w  działalność operacyjną zespołów ma charakter zrównoważony. Jednak jak wynika 
z analizy udziału niemieckich okrętów, w okresie od 2/2002 do 1/2005 zaobserwować 
można spadek liczby okrętów wydzielanych do poszczególnych zespołów, jednak do 
końca 2006 roku poziom zaangażowania Niemiec był na stałym poziomie, co oznacza, że 
zwiększeniu uległa liczba dni, w których poszczególne okręty wydzielane były do składu 
poszczególnych zespołów. Od 2/2007 roku do połowy 2012 roku zaobserwować można 
okresowe obniżanie poziomu zaangażowania Niemiec w działalność operacyjną stałych 
zespołów, w kolejnych miesiącach 2012, 2013 oraz 2014 roku ponownie nastąpił wzrost 
zaangażowania Bundesmarine w działania wszystkich stałych zespołów.

Norwegia
Norwegia wydzielała swoje okręty jedynie do dwóch stałych zespołów (SNMCMG1  
i  SNMG1), przy czym zaangażowanie w  działalność operacyjną zespołu przeciwmino-
wego stanowi ponad 80% norweskiego zaangażowania. Norwedzy w latach 2002–2014 
dwukrotnie dowodzili zespołem przeciwminowym (było to w roku 2013). Od roku 2002 
do połowy 2003 oraz od połowy 2005 do końca 2012 Norwedzy wydzielali okręty jedynie 
do zespołu SNMCMG1. Analiza udziału norweskich okrętów w składach stałych zespołów 
wskazuje, iż od roku 2004 do drugiej połowy roku 2011 udział ten ulegał zmniejszeniu. 
Najmniejsze zaangażowanie miało miejsce w: 4/2005, 2/2009, 1/2010 oraz 2/2011. W ko-
lejnych latach, poczynając od roku 2013, zaobserwować można dynamiczny wzrost ak-
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tywności okrętów norweskich w działaniach prowadzonych w ramach stałych zespołów 
Sojuszu.

USA
W latach 2002–2014 USA wydzielało okręty tylko do zespołu SNMG1 i SNMG2. Rozkład 
udziału okrętów USA przedstawiał się następująco: SNMG1 – 55%, a SNMG2 – 45%. Ame-
rykanie w  latach 2004–2014 tylko dwukrotnie dowodzili stałymi zespołami (SNMG1 
i SNMG2). Analiza udziału okrętów USA w składach stałych zespołów NATO wskazuje, że 
od połowy 2004 roku do połowy 2007 zaangażowanie to systematycznie i dynamicznie 
wzrastało. Jednak od momentu, w którym osiągnęło maksimum (2/2007), rozpoczęło się 
równie dynamiczne zmniejszenie zaangażowania. Analiza dostępnych danych wskazuje, 
że całkowity udział okrętów US Navy w latach 2002–2013 był na poziomie 5 800 dni, co 
daje wynik średnioroczny na poziomie prawie 450 dni. Warto odnotować znaczący, jed-
nak mający charakter epizodu, wzrost zaangażowania w roku 2007 roku. Kolejny taki jed-
norazowy wzrost amerykańskiego zaangażowania w działalność stałych zespołów miał 
miejsce w roku 2011 i był związany z rozpoczęciem przez siły NATO Operacji Unified Pro-
tector.

Turcja
Okręty wydzielane były do trzech stałych zespołów (SNMG1, SNMG2 i SNMCMG2). Udział 
tureckich okrętów w zespole SMNG1 miał wymiar raczej symboliczny – około 2%), na-
tomiast poziom zaangażowania w  dwóch pozostałych zespołach był zrównoważony  
i wynosił po 49%. W latach 2002–2014 całkowity udział okrętów tureckich wyniósł około  
7 800 dni, co daje wynik średnioroczny na poziomie prawie 600 dni; jest on zatem więk-
szy od zaangażowania amerykańskiego. Warto zauważyć, że w latach 2005–2012 Turcja 
czterokrotnie dowodziła stałym zespołem okrętów (SNMG2 trzykrotnie oraz zespołem 
SNMCMG2). 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany w poziomie zaangażowania okrętów 
tureckich w stałych zespołach miały charakter łagodny. Po powolnym spadku aktywno-
ści w latach 2007–2011 miał miejsce powolny wzrost tej aktywności.

Wielka Brytania
Brytyjczycy, obok Holandii i Niemiec ,wydzielali okręty do wszystkich czterech stałych 
zespołów. Największą aktywność Royal Navy przejawiała w zespole SNMCMG1 – poziom 
zaangażowania w  tym zespole stanowił ponad 50% brytyjskiej aktywności, natomiast  
w  zespole SNMG2 – 25%. W  dwóch pozostałych stałych zespołach – SNMG1  
i SNMCMG2 – było to pozostałe 25%. W latach 2005–2010 zaobserwować można było 
powolny wzrost aktywności brytyjskiej w działaniach stałych zespołów, a od roku 2010 
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znaczne zmniejszenie aktywności Wielkiej Brytanii w działaniach operacyjnych tych ze-
społów. Ponadto zauważyć można, że w latach 2003–2011 miał miejsce powolny, ale sys-
tematyczny wzrost udziału brytyjskich fregat w składach stałych zespołów okrętów.

Włochy
Wydzielały okręty do trzech stałych zespołów (SNMCMG2, SNMG1 i SNMG2). Najczęściej 
okręty włoskie wydzielane były do zespołu SNMCMG2 (ponad 50%) oraz do zespołu SNMG2 
(około 35%). W  przypadku Włoch największe zaangażowanie miało miejsce w  3/2006 
roku i od tego momentu nastąpił spadek średniego zaangażowania okrętów włoskich  
w działania stałych zespołów okrętów. W latach 2002–2013 całkowita liczba dni, w któ-
rych okręty włoskie prowadziły działania w ramach stałych zespołów, wynosiła 6000, co 
daje wynik średnioroczny ponad 460 dni.

 Poniżej przedstawiono zestawienie poziomu aktywności okrętów wybranych 
państw NATO w składach stałych zespołów w latach 2002–2013, w przedostatniej rubry-
ce przedstawiono łączną liczbę okrętów, które mogły być wydzielone do stałych zespo-
łów w roku dla 20084.

Tabela 4. Działalności okrętów wybranych państw NATO w stałych zespołach okrętów 
latach 2002–2013

Państwo Łączna licz-
ba dni

Średnioroczna 
liczba dni

Sumaryczna 
liczba okrętów 
w roku 2008

Średnioroczna licz-
ba dni przypadająca 
na jeden okręt

Niemcy 13020 1 085 52 20,9

Turcja 7487 624 48 13,0

Wielka Brytania 6998 583 52 11.2

Włochy 6185 515 38 13,6

Holandia 6054 505 21 24,0

USA 5534 461 138 3,3

Grecja 5208 434 34 12,8

Norwegia 5143 429 11 39,0

Hiszpania 4883 407 30 13,6

4 Do analizy przyjęto dane dla środkowego roku okresu przyjętego do analizy. 
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Belgia 2930 244 8 30,5

Dania 2279 190 9 21,1

Polska 1790 149 8 18,6

Portugalia 1302 109 13 8,4

Kanada 1270 106 29 3,7

Estonia 1237 103 7 14,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Janes Fighting Ships 2008/2009.

Wnioski z analizy działalności stałych zespołów w latach 
2002–2014 

Po przeprowadzonej analizie charakteru i poziomu zaangażowania wybranych państw 
Sojuszu w działania realizowane w ramach stałych zespołów można stwierdzić, że:

 · w latach 2002–2014 można zaobserwować zmniejszenie średniej liczby okrętów wy-
dzielanych do stałych zespołów, w roku 2006 było to 18, a w roku 2014 – 10 okrętów. 
Zmniejszenie liczby okrętów wydzielanych do stałych zespołów NATO jest złożonym 
problemem. Do jego przyczyn zaliczyć możemy m.in.: kryzys ekonomiczny, ograni-
czenia budżetowe oraz zmniejszenie potencjału ilościowego sił morskich większości 
państw NATO. Zwiększenie aktywności sił morskich państw sojuszniczych w  innych 
operacjach realizowanych na akwenach morskich nie miało istotnego wpływu na licz-
bę okrętów wydzielanych do stałych zespołów. Zmniejszająca się liczba okrętów wy-
dzielanych do stałych zespołów nie wynikała z  faktu zmniejszenia atrakcyjności idei 
stałych zespołów okrętów;
 · modyfikacji uległy zasady wydzielania okrętów do stałych zespołów przez państwa 

dysponujące siłami morskimi o  mniejszym potencjale ilościowym. Otóż, państwa te 
wydzielały okręty przede wszystkim w przypadku objęcia dowodzenia zespołem. Za-
uważyć można również skrócenie średniego czas dowodzenia zespołem (z  12 do 6 
miesięcy). Powodem takiej zmiany była chęć włączenia w proces dowodzenia przed-
stawicieli większej liczby państw Sojuszu oraz wykorzystania do pełnienia zadań okrę-
tu dowodzenia większej liczby okrętów różnych klas i typów;
 · czas wydzielania okrętów do stałych zespołów – okres 3 miesięcy preferowany jest 

przez: Danię, Hiszpanie, Kanadę, Polskę oraz USA. Holandia, Niemcy, Portugalia, Tur-
cja, Wielka Brytania i Włochy preferują 4 miesiące, natomiast Belgia, Estonia, Norwegia 
– 5 miesięcy. Pozostałe państwa wydzielały okręty sporadycznie, dlatego trudno jest 
poprawnie określić średni czas wydzielania okrętów do analizowanych zespołów. Nie 
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oznacza to jednak odstępstw od preferowanych zasad rotacji okrętów, np. ORP Kontr-
admirał Xawery Czernicki w latach 2010/2011 realizował zadania w ramach SNMCMG1 
przez 545 dni, a w roku 2013 wydzielony był do tego samego zespołu na 364 dni;
 · uwzględniając całkowitą liczbę dni, w których okręty poszczególnych państw pro-

wadziły działalność operacyjną w  ramach zespołów, należy zauważyć, że liderem  
w tej kategorii są Niemcy (13020 dni). Wielkość ta była większa od łącznej liczby dni 
wydzielenia okrętów przez: Belgię, Danię, Estonię, Francję, Kanadę, Litwę, Łotwę, Pol-
skę i Portugalię. Poziom zaangażowania kolejnego państwa (Turcji) był o ponad 40% 
mniejszy niż Niemiec. Ze względu na liczbę dni, w których okręty państw NATO pro-
wadzą działania w ramach stałych zespołów, państwa Sojuszu podzielić można na pięć 
grup: grupa pierwsza (Niemcy), druga grupa (Turcja, Wielka Brytania), trzecia grupa 
(Grecja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, USA, Włochy), czwarta grupa (Dania, Estonia, 
Kanada, Polska, Portugalia) oraz ostatnia piąta grupa (Francja, Litwa, Łotwa);
 · jak wynika z analizy liczby dni, w których okręty danego państwa realizują zadania  

w  ramach stałych zespołów NATO, USA zajmuje 6 miejsce, a  łączna liczba dni 
w  których okręty US Navy wchodziły w  skład zespołów była ponad 2 razy mniej-
sza od wyniku jaki osiągnęły Niemcy. Odległe miejsce USA wynika z fakt, iż w latach  
2002-2014 wydzielała okręty jedynie do dwóch stałych zespołów okrętów - SNMG1  
i SNMG2, podczas gdy Niemcy regularnie wydzielały okręty do wszystkich czterech 
stałych zespołów;
 · wydaje się, że zobiektywizowanym parametrem oceny poziomu zaangażowania 

danego państwa w działania stałych zespołów okrętów jest średnioroczna liczba dni 
przypadająca na jeden okręt, który może być wydzielony do stałych zespołów. Na 
podstawie analizy tego parametru możemy stwierdzić, że w stosunku do posiadanego 
potencjału największy poziom zaangażowania w działania stałych zespołów przypada 
Norwegii (39 dni), Belgii (30.5 dnia) oraz Holandii (24 dni), najmniejszy zaś USA (3.3 
dnia), Kanadzie (3.7 dnia) oraz Portugalii (8.4 dnia). Polska z wynikiem 18.6 dnia zaj-
muje szóste miejsce. Warto odnotować wysoką siódmą pozycję Estonii;
 · przystępując do analizy aktywności poszczególnych państw w  stałych zespołach, 

należy stwierdzić, że do zespołów SNMG1 i 2 wydzielane są okręty klasy fregata, rza-
dziej niszczyciele, a jedynie wyjątkowo korwety. W przypadku zespołów SNMCMG1 i 2 
są to: niszczyciele min, trałowce, okręty dowodzenia. Ponadto do zespołów wydziela-
ne bywają okręty zabezpieczenia logistycznego. W analizowanym okresie średnia licz-
ba okrętów w zespole SNMG1 była mniejsza niż w zespole SNMG2. Wynikało to m.in.  
z  faktu znaczenia i  poziomu zagrożeń dla państw Sojuszu generowanych na akwe-
nie Morza Śródziemnego. Jednak również w przypadku zespołu SNMG2 zaobserwo-
wać można tendencję systematycznego zmniejszenia liczby okrętów wchodzących 
w skład tego zespołu;
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 · największym „udziałowcem” w  przypadku zespołu SNMG1 były Niemcy i  USA 
(udział okrętów z  tych państw stanowił prawie połowę zaangażowania w  działal-
ność tego zespołu), natomiast w przypadku SNMG2 były to Turcja i USA. W zespole 
SNMG1 zadania realizowały wydzielone okręty z 12 państw (udział Turcji miał charak-
ter symboliczny), natomiast w zespole SNMG2 działania prowadziły okręty wydzielone  
z 10 państw (udział Francji i Portugalii miał wymiar symboliczny);
 · pewne wątpliwości budzą wydarzenia w  Turcji, które miały miejsce w  roku 2016  

i  zmiana kierunków polityki zagranicznej tego państwa. Rodzi się pytanie, czy pań-
stwo to nadal będzie tak aktywnie uczestniczyło w działaniach realizowanych przez 
stałe zespoły okrętów;
 · w przypadku zespołów SNMCMG1 i SNMCMG2 wkład poszczególnych państw w ich 

działalność operacyjną był zróżnicowany. W przypadku SNMCMG1 największy wkład 
wnoszą Norwedzy i Niemcy, trzy inne państwa (Wielka Brytania, Holandia i Belgia) re-
alizują zadania w  ramach zespołu na niewiele niższym poziomie. Działania okrętów 
wymienionych pięciu państw stanowią ponad trzy czwarte aktywności operacyjnej 
tego zespołu. W przypadku SNMCMG2 również dwa państwa (Niemcy i Turcja) wno-
szą największy wkład w działalność operacyjną zespołu (prawie 50%). Okręty wydzie-
lane do tego stałego zespołu z Grecji, Hiszpanii i Włoch wnoszą również istotny wkład  
w działalność operacyjną zespołu. Zaangażowanie pięciu wymienionych państw po-
krywa ponad 90% potrzeb operacyjnych zespołu SNMCMG2. Udział innych państw 
(Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii) w działalności operacyjnej zespołu ma wymiar ra-
czej symboliczny i stanowi mniej niż 10% aktywności tego stałego zespołu. Można za-
uważyć, że zespół SNMCMG2 w latach 2002–2014 tworzyły okręty 8 państw, natomiast 
zespół SNMCMG1 – 13 państw. Okręty Kanady, Litwy, Łotwy uczestniczyły w działa-
niach SNMCMG1 raczej symbolicznie, a ich wkład był mniejszy niż 5%;
 · zaobserwować można zmienność aktywności wydzielania okrętów do stałych ze-

społów w ciągu roku. Widoczny jest wzrost liczby wydzielonych okrętów na wiosnę 
i  jesień, natomiast latem następuje spadek liczby okrętów wydzielanych do zespo-
łów. Największy spadek liczby okrętów wydzielanych do stałych zespołów zaobser-
wować można w  lipcu, sierpniu i grudniu, natomiast największa liczba okrętów wy-
dzielana jest w  marcu, maju i  październiku. Wyniki przedstawionej analizy są bar-
dzo zbliżone do tendencji, jaką zaobserwować można było w  NATO w  okresie zim-
nej wojny. Najbardziej intensywnymi okresami działalności operacyjnej w tym okre-
sie była wiosna i  jesień, podczas których realizowane były główne zadania szko-
leniowe sił morskich NATO. Obniżenie aktywności w  grudniu związane może być  
z okresem świątecznym, noworocznym oraz zakończeniem rocznego cyklu szkolenio-
wego.
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Zakończenie

Przeprowadzone analizy powinny uświadomić nam dwa generalne wnioski. Okazuje 
się, że w powszechnej świadomości pokutują nie do końca słuszne przekonania na te-
mat poziomu zaangażowania sił morskich wybranych państw w działania stałych zespo-
łów okrętów. Po przeprowadzeniu analizy odnoszącej się do poziomu zaangażowania 
wybranych państw NATO w działania stałych zespołów celowa wydaje się analiza moż-
liwych oraz  pożądanych z  militarnego i  politycznego punktu widzenia naszego kraju 
kierunków zmiany lub utrzymania poziomu zaangażowania Marynarki Wojennej RP w te 
działania. Należy również podkreślić, iż analizy i ewentualne wnioski skutkować mogą 
weryfikacją przyjętego programu modernizacji Marynarki Wojennej RP.

Bibliografia 

Alliance Maritime Strategy, [online] http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_75615.

htm, dostęp: 24 kwietnia 2017.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2017), Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Gdynia.

CIA World Factbook, [online] 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, dostęp: 21 kwietnia 2017.

Hattendorf, J. B. (Summer 2008), Admiral Richard G. Colbert: Pioneer in Building Global Maritime 

Partnerships (PDF), Naval War College Review, 61 (3).

Hattendorf J. B. (2000), NATO’s Policeman on the Beat: The First Twenty-Years of the Standing Na-

val Force, Atlantic, 1968-1988 [w:] J.B. Hattendorf (red.), Naval History and Maritime Strategy: Col-

lected Essays, Malabar, Florida: Krieger Publishing.

Janes Fighting Ships 2001/2002

Janes Fighting Ships 2008/2009

Janes Fighting Ships 2013/2014

Działania okrętów wybranych państw sojuszu w stałych zespołach okrętów  



398

Morse D., A Standing Commitment: The Standing NATO Naval Force, [online] www.navalreview.

ca/wpcontent/uploads/public/vol6num1/vol6num1art10.pdf, dostęp: 25 kwietnia 2017.

Szubrycht T. (2008), Leksykon bezpieczeństwa morskiego, AMW, Gdynia.

Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., [online] http://

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000870970, dostęp: 25 kwietnia 2017.

Tomasz Szubrycht



Krzysztof Skusiewicz I krsku@o2.pl                                                 
Społeczna Akademia Nauk

Odstraszanie – współczesna alternatywa wojny

Deterrence – the Contemporary War Alternative

Abstract:  Until the mid-twentieth century, the primary task of the armed was to fight. Nuc-

lear weapons were too strong and terrible to make war profitable. Therefore, there has been 

a concept of avoiding war by scaring opponents. The threat of the serious, unacceptable 

loss allowed to avoid the Third World War. The idea of nuclear deterrence, ethically and mo-

rally questionable, proved to be effective. This state continues to be a faith in the deterren-

ce of weapons of mass destruction.

Key words: deterrence, alternative war, cold war

Wojny są zjawiskiem towarzyszącym ludzkości prawdopodobnie od jej narodzin, 
dlatego od momentu swego powstania państwa posiadały siły zbrojne, których zada-
niem było, w zależności od okoliczności, atakowanie sąsiadów lub obrona własnego ob-
szaru. Armie działały aktywnie, prowadziły wojny. Stan ten trwał do połowy XX wieku. 
Ogrom zniszczeń spowodowanych II wojną światową, a przede wszystkim pojawienie 
się broni jądrowej zmieniły dotychczasowe podejście do wojny jako środka realizacji ce-
lów politycznych państw. W tej sytuacji podstawowym celem sił zbrojnych mocarstw 
stało się niedopuszczenie do wybuchu totalnego konfliktu. W ten sposób upowszech-
niła się idea odstraszania. Podstawowym środkiem jej realizacji stała się broń nuklearna.

 Celem niniejszego artykułu jest kolejno przedstawienie założeń, wiarygodności, 
ewolucji idei odstraszania w globalnym świecie. Umożliwi to obronę tezy głoszącej, że 
była to jedna z podstawowych koncepcji strategicznych zimnej wojny, która do dziś za-
chowuje swą aktualność.
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Idea odstraszania

Każda walka i wojna niesie ryzyko przegranej, a w najlepszym razie poniesienia nieunik-
nionych strat. Dlatego, chociaż ludzkość znajduje się w stanie permanentnej wojny, jeśli 
to możliwe stara się ograniczać lub chociaż kontrolować wybuch kolejnego starcia. Słu-
ży temu idea odstraszania, polegająca na zniechęceniu przeciwnika do walki ze wzglę-
du na grożące mu straty.

 Odstraszanie jako środek zapewnienia sobie bezpieczeństwa pojawia się w świe-
cie przyrody. Zwierzęta, zwłaszcza owady, niekiedy upodabniają się do swych groźniej-
szych pobratymców. Na przykład bezbronne muchówki mają odwłoki identyczne jak 
jadowite osy. Służy to podkreślaniu własnej siły umożliwiającej zadanie napastnikowi 
nieproporcjonalnie poważnych szkód. Taka mimikra jest blefem, który zwiększa szan-
se przetrwania. Ewolucyjnej rywalizacji zwierząt często towarzyszy „wyścig zbrojeń”. Na 
sukcesy drapieżników ich ofiary odpowiadają nowymi przystosowaniami. Sukcesy lwów 
powodują wzrost szybkości antylop, owady przed nietoperzami chronią włoski ograni-
czające odbicie fal ultradźwiękowych [Biologia 2001, s. 197]. 

 Ze świata zwierzęcego agresja przeniosła się do stosunków międzyludzkich i w ten 
sposób, czy chcemy tego czy nie, stała się trwałym elementem naszej cywilizacji, przy-
bierając stopniowo formę wojny. Nawet u ludów stojących na przedpaństwowym szcze-
blu rozwoju stanowi ona przedmiot refleksji filozoficznej i etycznej. Członek żyjącego 
na pograniczu Brazylii i  Wenezueli wyjątkowo wojowniczego i  okrutnego plemienia 
Yanomani stwierdził w rozmowie z etnologiem: „Jesteśmy na tym świecie po to, żeby się 
mścić; co wy zrobicie mnie, ja zrobię wam” [Ferguson 2006, s. 183]. Yanomani zatem już 
w epoce kamiennej znali ideę odstraszania – podstawę aktualnej do dziś strategii nukle-
arnej – odwet, możliwie okrutny i bezwzględny, czyni agresję nieopłacalną. Na margine-
sie, Wojciech Cejrowski zauważył, że obserwowane w ostatnich latach łagodzenie nie-
ludzkich obyczajów wojennych Indian stanowi początek schyłku tego ludu. 

Podstawowym celem bezpieczeństwa narodowego od starożytności było powstrzy-
manie wroga przed dokonaniem ataku – jego odstraszanie i  zatrzymanie, a  gdy atak 
już nastąpił – obrona. Niekiedy szybki wzrost potęgi jednego państwa, jego nadmierna 
zdolność odstraszania prowokowały do wypowiedzenia mu wojny [Tukidydes 2003, s. 28]1.

       Rzymskie rozumienie odstraszania zawarte w sentencji: Si vis pacem, para bellum 
jest do dziś „esencją odstraszania” [Cashman 2014, s. 339]. Colin Gray uznał, że idea od-
straszania towarzyszy ludzkości od zawsze, niemniej zdaniem autora dopiero w epoce 
nuklearnej przybrała dojrzałą formę, wzmocnioną perspektywą powszechnej zagłady 
w wypadku jej niepowodzenia [Gray 2003, s. 1]. 

1“Otóż za najistotniejszy powód, chociaż przemilczany, uważam wzrost potęgi ateńskiej i strach, jaki to wzbu-
dziło u Lacedemończyków…” – Tukidydes o przyczynie wojny peloponeskiej [Tukidydes 2003, s. 28] .
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 Nie ma jednej definicji odstraszania. W literaturze polskiej znajdziemy ich obecnie 
kilka, natomiast w zasadzie do końca PRL termin ten występował jedynie w tłumacze-
niach książek zachodnich, brakowało jego polskiego odpowiednika. Nie zawierały go 
ani Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, ani Mała Encyklopedia Wojskowa.

 Jan E. Osmańczyk w  swej Encyklopedii… zdefiniował odstraszanie w  następujący 
sposób: „termin amer. z okresu zimnej wojny na określenie polityki siły USA w stosun-
ku do ZSRR, opartej na przewadze broni jądrowych; także doktryna wojsk. powstrzymy-
wania przeciwnika strachem przed skutkami rozpoczęcia wojny atomowej, zakładają-
ca odstraszanie maksymalne lub minimalne, zależnie od własnego potencjału broni ją-
drowo-rakietowej” [Osmańczyk 1974, s. 189]. Dla piszącego w tym samym czasie Fran-
ciszka Ryszki odstraszanie było raczej „zastraszaniem”, oczywiście przez państwa kapi-
talistyczne [Ryszka 1978, s. 228]. W 1984 r. określono je jako „dążenie do zagwaranto-
wania bezpieczeństwa państwa poprzez kształtowanie zdolności i wyrażenie determi-
nacji do zagrożenia przeciwnikowi siłą wojskową jako pierwszoplanowym i rozstrzyga-
jącym instrumentem osiągania zakładanego celu” [Leksykon 1987, s. 126]. Ta niesamo-
dzielność w definiowaniu jednego z najważniejszych wówczas problemów strategii wy-
nikała prawdopodobnie z uwarunkowań politycznych. W Związku Sowieckim, a zatem 
i w Układzie Warszawskim panowała niechęć do niego, posługiwano się raczej termi-
nem „powstrzymywanie” [Olszewski 1997, s. 41]. W latach dziewięćdziesiątych XX w. po-
jęcie rozpowszechniło się. Jego wyczerpującą analizę przedstawił Roman Kuźniar [Kuź-
niar 2006, ss. 146–174].

Autorem istotnego rozróżnienia porządkującego system pojęć jest Bolesław Balce-
rowicz. Jego zdaniem odstraszanie to jedynie „atrybut” broni nuklearnej, podobne dzia-
łania środkami konwencjonalnymi nazywa odstręczaniem lub zniechęcaniem [Balcero-
wicz 1996, ss. 128-129].

Rewolucyjny wpływ broni atomowej na dotychczasowe podejście do wojny do-
strzegł, już w 1946 r., Bernard Brodie: „Wszyscy już wiemy, że wojna z użyciem broni ato-
mowej byłaby bardziej niszcząca i straszna niż wszystko, co świat widział do tej pory”, 
dlatego „Do tej pory celem dowódców wojskowych było wygrywać wojny. Odtąd ich 
głównym celem będzie im zapobiegać” [cyt. za Kuźniar 2006, s. 146]. Od tego momen-
tu cel był jasny i w miarę upływu czasu powszechnie akceptowany. Szkopuł leżał w py-
taniu – Jak tego dokonać, co doprowadzi do rezygnacji mocarstw z pokusy wykorzysta-
nia posiadanych, kosztem wielkich wyrzeczeń, arsenałów? Temu między innymi służyła 
strategia odstraszania.

 Od początku lat pięćdziesiątych dostrzegano jej wady i  braki. Ograniczenia „my-
ślenia o niewyobrażalnym” dostrzegało wielu, jednak żadna inna idea strategii nuklear-
nej nie funkcjonowała tak długo. Krytykę nuklearnego wariantu odstraszania sformuło-
wał lapidarnie Philip Bobbitt. Uznawał odstraszanie za teorię bardzo ograniczoną, opar-
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tą jednak na rozsądnych założeniach, gdyż przed podjęciem decyzji zakłada ona doko-
nanie bilansu strat i zysków. Oczywiście często spojrzenie jest zbyt optymistyczne, nie-
doceniające strat i przeceniające, nawet w razie sukcesu, zyski. Może być bardzo proble-
matyczne, gdyż nie zawsze można uwzględnić towarzyszące mu czynniki: wpływy kul-
turowe, gotowość do ryzyka, sposób myślenia i kalkulowania, myślenie życzeniowe, na-
turalną skłonność do wierzeń i mitów. Ponieważ odstraszanie zakłada gotowość ryzyko-
wania, to jego zdaniem odstraszanie nuklearne ma najwięcej sensu, gdyż proponuje grę 
o najwyższą stawkę [Bobbit 2002, ss. 11–12].

 Jak zauważał Glen Snyder, „być może zasadnicza różnica między odstraszaniem 
a obroną polega na tym, że odstraszanie jest celem w czasie pokoju, a obrona w cza-
sie wojny. Wartość zdolności odstraszania i obrony zależy od czasu” [Snyder 1961, s. 2]. 

 Przez całą zimną wojnę broń nuklearna nigdy nie została użyta na polu walki. Rów-
nocześnie taka groźba cały czas unosiła się nad światem, była obecna w umysłach poli-
tyków i wojskowych. W ten sposób spełniała ona swój podstawowy cel, jakim było od-
straszanie (deterrence ang.) przeciwnika.

XXX GRIT / TFT STRATEGY – teoria deeskalacji Ch. Osgood 

Wzajemne redukowanie poczucia zagrożenia polegające na odwzajemnionym zmniej-
szaniu napięcia może zaczynać się od drobnych jednostronnych gestów. W  razie bra-
ku pozytywnej reakcji można je powtarzać aż do uzyskania pozytywnej odpowiedzi. 
W warunkach dwustronnej rywalizacji mocarstw nie mogły być one gestem świadczą-
cym o słabości [Cashman 2014, ss. 312–313]. Taki oddźwięk zaprzepaszczałby podstawo-
wy cel odstraszania. Przeciwieństwem strategii deeskalacji jest postępowanie typu TFT 
(TIT-FOR TAT) – Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Obie one są pomocne w utrzymywaniu po-
koju, pogłębianiu wzajemnych więzi, deeskalacji sytuacji konfliktowych.

Ewolucja odstraszania

Początkowo odstraszanie przybrało formę bezkompromisową, uznawaną niekiedy za 
klasyczną. Polegała ona na straszeniu odwetem w przypadku każdego, nawet niewielkie-
go, lokalnego konfliktu zagrażającego interesom Ameryki i świata zachodniego. Na po-
czątku lat pięćdziesiątych nastąpił zbieg kilku nowych okoliczności, które spowodowały 
przewartościowania dotychczasowych idei. Świat stał się nagle bardziej skomplikowany 
i wzajemnie powiązany. W 1949 r. w Europie powstało NATO, nastąpił trwały podział Nie-
miec i zakończyła się (zwycięstwem sił prozachodnich) grecka wojna domowa. W tym sa-
mym momencie Rosjanie otrzymali bombę atomową. W Azji władzę w Chinach zdoby-
li komuniści dowodzeni przez Mao Zedonga i kilka miesięcy później przy ich wsparciu 
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Korea Północna napadła na swego południowego sąsiada. Wywołało to interwencję sił 
pokojowych ONZ, głównie amerykańskich. Rywalizacja mocarstw weszła w ten sposób 
w nową, bardziej bezpośrednią fazę. 

W  tej sytuacji dotychczasowy wariant odstraszania został złagodzony. Deklarowa-
ne wcześniej automatyczne i globalne użycia broni nuklearnej w razie jakiekolwiek ata-
ku na Stany Zjednoczone lub ich sojuszników zastąpił nowy sposób zniechęcania So-
wietów. Ograniczał się on wyłącznie do obrony Europy. Wynikało to ze wzrostu na Za-
chodzie poczucia zagrożenia wywołanego pierwszą sowiecką próbą bomby atomowej, 
w rezultacie czego USA utraciły monopol. Wtedy po raz pierwszy James Slessor użył po-
jęcia Great Deterrent (Wielki Strach). W tym momencie odstraszanie stawało się wzajem-
ne. 

 Konflikty w Azji nie musiały wywołać nuklearnej riposty, gdyż ważni sojusznicy Ame-
ryki – Japonia, Tajwan, Filipiny, z racji wyspiarskiego położenia i słabości floty sowieckiej 
były względnie bezpieczne. Indochiny zaś, jak uznano w Waszyngtonie jeszcze w czasie 
batalii pod Dien Bien Phu (wiosna 1954 r.), były niewarte ryzyka. 

  Od połowy lat pięćdziesiątych zaczęło się przechodzenie do tak zwanej „równowa-
gi strachu”. Prezydent D. Eisenhower powiedział w 1956 r.: „zbliżmy się szybko do punk-
tu, w którym wojna stanie się nie do wygrania” [Drell 1983, s. 13]. Ten kierunek myślenia 
dwa lata wcześniej (w październiku 1954 r.) skłonił brytyjskiego generała Johna Slessora 
do refleksji, czy planowane w razie sowieckiej agresji na Iran odwetowe zbombardowa-
nie Zakaukazia nie wywoła kolejnego odwetu w postaci ataku nuklearnego na Londyn 
lub Nowy Jork [Slessor 1957, s. 177]. 

   Odwet miał być proporcjonalnie straszny do ataku, skala zniszczeń zadanych ZSRR 
miała odpowiadać zniszczeniom w Zachodniej Europie. Te kolejne warianty nosiły na-
zwę „wielkiego odstraszania”. Na początku lat sześćdziesiątych, wraz z  przejściem do 
doktryny elastycznego reagowania jeszcze bardziej ograniczono automatyzm i  skalę 
ataku odstraszającego. Od tej pory rozpoczynało go użycie sił nuklearnych na polu wal-
ki, czyli w skali taktycznej [Lider 1964, ss. 123–124].

     Wielka Brytania nigdy nie posiadała arsenału zapewniającego odstraszanie w glo-
balnej skali, ale jej wojskowi odegrali pewną rolę w kształtowaniu amerykańskiej myśli 
strategicznej. Należała do nich koncepcja elementów niezbędnych do realnego odstra-
szania. Najważniejsze było posiadanie odpowiedniej siły. Rozumiano przez nią wystar-
czającą liczbę głowic, środków ich przenoszenia oraz własną skuteczną obronę przeciw-
lotniczą (później przeciwrakietową) i system obrony cywilnej. Drugim elementem była 
„polityczna umiejętność posługiwania się tą strategią”. Polegała ona na elastycznym po-
ruszaniu się na granicy wojny, przy konsekwentnym unikaniu jej. Dla Brytyjczyków do-
piero trzecim elementem była sfera psychiki. Posiadanie niezachwianej woli i  odwagi 
użycia broni nuklearnej [Lider 1964, ss. 124–125, 132–133]. 
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 Basill Liddell Hart podkreślał, że odstraszanie, aby było skuteczne, nie może być pro-
stą alternatywą dla „czegoś” między „kapitulacją a samobójstwem”. Jest ono szukaniem 
rozwiązania, obroną przed atakiem, a nie atakiem na pełną skalę. Był on bardziej zainte-
resowany działaniami obronnymi, gdy odstraszanie zawiodło, niż procesem zniechęca-
nia przeciwnika. W tym samym tekście przypominał jednak słowa ówczesnego premie-
ra Harolda MacMillana: „Siły zbrojne nie są przewidziane do prowadzenia wojny, ich za-
daniem jest zapobieganie jej, gdyż totalna wojna zakończy się totalnym zniszczeniem”  [ 
Liddell Hart 1960, ss. 45, 47]. Pojawia się pytanie, dlaczego znany teoretyk strategii opar-
tej na działaniach pośrednich szerzej opisał bardziej bezpośrednią obronę niż, zbliżony 
do jego ideału, wariant osiągnięcia celu strategicznego bez walnej bitwy. Być może do-
strzegał on, że odstraszanie jest raczej domeną polityków (cywili) niż wojskowych. W za-
sadzie wojskowi mieli jedynie uwiarygodniać techniczną możliwość wykonania kontr-
uderzenia. O jego czasie, sposobie, potędze decydowali politycy.

  Skuteczność odstraszania atomowego w jego pierwszej fazie potwierdzał 31 marca 
1949 r. Winston Churchill: „Nie chcę przed Wami ukryć prawdy, tak jak ją widzę. Nie ule-
ga wątpliwości, że Europa zostałaby skomunizowana, a Londyn już wcześniej zbombar-
dowany, gdyby nie odstraszające (podkreślenie – K.S.) działanie bomby atomowej pozo-
stającej w ręku Stanów Zjednoczonych” [cyt. Za: Smith 1957, s. 54]. Sześć lat później, bę-
dąc premierem, uściślił pojęcie odstraszania, jako stanu równowagi strachu wzmacnia-
nej groźbami. Dodał też, że może nie być ono skuteczne w przypadku dyktatorów i sza-
leńców [Ilke 1973, s. 268]. 

 Odstraszanie wymagało, według amerykańskiego polityka i eksperta, Paula Nitze’a, 
utrzymania co najmniej równowagi sił z ZSRR. Uważał, że pojawienie się szansy bezkar-
nego zniszczenia rakiet amerykańskich doprowadzi do takiego ataku. Będzie on nukle-
arnym blitzkriegiem [Talbot 1989, s. 74].

 Odstraszanie nuklearne było ciągłym poszukiwaniem wiarygodności. Zdaniem J. 
Slessora „nic nie jest tak niebezpieczne jak wrażenie nieprzyjaciela, że nie użyjemy broni 
nuklearnej w razie agresji” [cyt. Za: Knorr 1956, s. nlb.]. Obie strony po zdobyciu zdolności 
kontruderzenia musiały przekonać się nawzajem, że są gotowe do jego realizacji. Przy-
jęcie zasady MAD wynikało z rozwoju technologii, pytanie jednak, czy były one gotowe 
zastosować ją do ochrony swych interesów. Był to problem decydujący o wiarygodności 
odstraszania. Czy są gotowi do kontrataku, od jakiego poziomu, tzn. jakie działanie prze-
ciwnika wymagało użycia siły, wreszcie, w jaki sposób kontruderzenie miało być wyko-
nane – przeciwko czemu i jaką siłą?

 Robert Powell, analizując problem, przypominał, że wykonanie kontrataku wywoła 
drugi atak wroga. Wprawdzie zadamy straty, ale nasze jeszcze się pomnożą. Niewątpli-
wie studziło to zapał, dlatego proponował badanie wiarygodności odstraszania w kilku 
krokach. Na początku należało określić charakter (stylization) otoczenia państwa, jego 
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historię, doświadczenia. Pomocna w tym była nie tylko wiedza, ale i intuicja. Następnie 
należało porównać model odstraszania danego państwa z teorią odstraszania. Chodzi-
ło tu o relacje polityków z wojskowymi w momencie wybierania bardziej lub mniej ryzy-
kownej wersji kontruderzenia. Wreszcie należało dokonać symulacji procesu decyzyjne-
go i wyboru określonej strategii [Powell 1990, s. 2].

Sekretarz Stanu USA pod koniec zimnej wojny, George Schultz, siłę odstraszania nu-
klearnego dostrzegał we współgraniu trzech elementów. Najważniejszym była psychi-
ka. Ludzkość nigdy wcześniej nie przeżyła takiego zagrożenia. Stąd wynikała niepew-
ność mitygująca agresywne zachowania. W dalszej kolejności istotny był strach przed 
grożącymi katastrofalnymi skutkami, prowadzącymi wręcz do końca cywilizacji. Wresz-
cie doktryna MAD, czyli zabijanie na niewyobrażalną skalę ludności cywilnej, budziła 
ogromne opory moralne przed użyciem broni [Schultz 2015, s. xi]. Zauważmy, że ele-
menty te łączył aspekt psychologiczny. Niepewność, strach i wątpliwości moralne mają 
charakter niematerialny, są nieobiektywne, trudne do zbadania, bardziej emocjonalne 
niż racjonalne.

Można się zgodzić z opinią Roberta Jervisa, że odstraszanie to psychologiczna zależ-
ność. Jego badacze za rzadko brali pod uwagę emocje, wyobrażenia, logikę i racjonal-
ność działań decydentów. W rezultacie obie strony w sytuacjach konfliktowych nie ro-
zumiały się, przez co opacznie interpretowały swa działania [Jervis 1991, s. 1]. Brak wza-
jemnego zrozumienia celów podważał ideę odstraszania i mógł zagrozić pokojowi. Stąd 
w latach siedemdziesiątych rozwija się nowa dziedzina badawcza – kultura strategiczna, 
która ułatwiała wgląd w sposób myślenia przeciwnika. 

 Generalnie odstraszanie polega na utrzymaniu równowagi sił powstrzymującej od 
chęci wywołania takiego konfliktu militarnego, który spowoduje adekwatną odpowiedź 
drugiej strony. Jest to jednak strategia krótkotrwała [Lebov, Gross Stein 1998, ss. 71–72]. 
Doświadczenia historyczne uczą nas, że gwałtowny wzrost nieporozumień między pań-
stwami najczęściej oznaczał przejście do militarnej fazy konfliktu. Zimna wojna była ja-
skrawym odstępstwem od tej reguły. Dlatego autor polemizuje z poglądem mówiącym, 
że odstraszanie nuklearne było śmiertelną trucizną, którą supermocarstwa „przedawko-
wały”. Bez niej i Sowieci, i Amerykanie byliby bardziej niebezpieczni. Zresztą ci sami au-
torzy pozytywnie oceniają jego funkcjonowanie w czasie kryzysu kubańskiego i częścio-
wo berlińskiego w 1958 r. Podczas wojny Jom Kippur  (październik 1973 r.) odstraszanie 
nie powstrzymało Egiptu od ataku na Izrael, ale skłoniło supermocarstwa do rozwiąza-
nia kompromisowego [Lebov, Gross Stein 1998, ss. 73–74, 84].

Wiara w skuteczną moc odstraszania pojawia się w każdej epoce. Strach przed na-
tychmiastowym i silnym odwetem uspokajał przeciwników wierzących w coraz to nowe 
metody powstrzymania agresora [Lider 1983, s. 7].
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Funkcjonowanie systemu zimnowojennego opierało się na trzech filarach: anar-
chiczności sytemu międzynarodowego, równowadze sił obu supermocarstw, stałej hie-
rarchii uczestników systemu. Hierarchiczność zimnej wojny polegała na istnieniu dwu 
w miarę równoważnych mocarstw. Pozostałe państwa zaś funkcjonowały w ich cieniu. 
W rezultacie system okazał się trwały, a „źródła niestabilności leżały (podkreślenie oryg.) 
poza porządkiem nuklearnym” [Mandelbaum 1977, s. 57]. 

Porównanie powojennych polityk Rosji i Stanów Zjednoczonych i  ich interpretacja 
zgodna z  logiką groźby konfrontacji nuklearnej sugeruje, że odstraszanie przedłużyło 
zasięg ich interesów łatwiej i dalej niż się spodziewano. Każde z mocarstw zaczęło „trosz-
czyć się” o swych sojuszników. Pat strategiczny przesuwa stopniowo rywalizację militar-
ną na poziom taktyczny. Jest on nierozwiązywalny, w związku z czym ogranicza także 
możliwość użycia sił konwencjonalnych, wobec groźby zniszczeń maleją korzyści. Nie-
mniej odstraszanie musi opierać się o siłę wojskową, która jest warunkiem utrzymania 
status quo [Watz 1981, ss. 77–78].

Zwolennicy ładu międzynarodowego opartego na odstraszaniu podkreślali szereg 
jego zalet. Pierwszą, i to pozytywnie zweryfikowaną przez doświadczenie historyczne, 
była skuteczność. Oba mocarstwa uniknęły bezpośredniej konfrontacji; jeśli prowadzi-
ły wojny, to poprzez „pośredników”. Po drugie ich parasole atomowe nad sojusznikami 
ograniczyły chęć np. Niemiec, Japonii czy Turcji do budowy własnych bomb. W ten spo-
sób odstraszanie ograniczyło proliferację broni jądrowej. Po trzecie powstrzymało inne 
państwa od ataku na supermocarstwo, np. Chin na ZSRR w połowie lat sześćdziesiątych. 
Ostatnią zaletą broni nuklearnej, dla zwolenników odstraszania, była jej „niezrównana” 
skuteczność jako narzędzia dyplomacji [Pelopidas 2015, s. 8]. 

Na początku ery nuklearnej dla Ameryki, ale i  dla ZSRR, wybór odstraszania jako 
środka polityki zagranicznej był dość oczywisty. Jej alternatywa w  postaci izolacjoni-
zmu, internacjonalizmu, rozumianego jako szukanie porozumienia z drugą stroną, wy-
cofanie się na własne terytorium, wreszcie wojna prewencyjna nie gwarantowała sukce-
su [Mueller 2001, ss. 108–109].

Ten sposób myślenia oddawała deklaracja fizyka i  informatyka, doradcy kolejnych 
prezydentów USA w pierwszych latach zimnej wojny, Vennevara Busha, zawarta w książ-
ce pod wymownym tytułem Modern Arms and Free Man: A Discussion on the Role of Scien-
ce in Preserving Democracy: „Jeden czynnik naszej potęgi powinien być naprawdę gotów 
i napięty jak łuk: siła do zadawania ciosów odwetowych” [Bush 1949, s. 131]. 

Postęp w  miniaturyzacji broni termojądrowej oraz w  budowie systemów jej prze-
noszenia stopniowo zmieniał poglądy na rolę broni masowego rażenia w polityce od-
straszania. W miarę szybko dostrzeżono, że wisi ona nad ludzkością niczym miecz De-
moklesa. Tym razem jednak nie zawisła na włosie, jak chce mit, ale na nerwach przeciw-
ników. Jej wiarygodność wymagała spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze odstra-
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szający musiał pogodzić się ze stratami wywołanymi przez pierwszy atak nieprzyjacie-
la, wręcz spokojnie oczekując na ten cios. Po drugie, jeśli miało być wiarygodne, to za-
atakowany musiał mieć zawsze do dyspozycji wystarczająco potężny arsenał [LeGha-
ith 1960, s. 27]. Zdaniem autora problemem stało się wzajemne „zaufanie” w możliwo-
ści i chęć dokonania zemsty na agresorze. Obie strony musiały wierzyć w to, że ich akcja 
nie powstrzyma kontrakcji. 

  W opinii wielu weteranów US AF właściwym pomysłodawcą odstraszania nuklear-
nego był gen. Curtis LeMay [Adams 1999, s. 17]. Jego wysiłki przy tworzeniu Strategic Air 
Command, budowa floty przeszło trzech tysięcy bombowców, towarzyszących im sa-
molotów tankowców i rozpoznawczych oraz całego systemu baz, łączności i dowodze-
nia, skutecznie i na zawsze zniechęciły Związek Sowiecki do prowadzenia zbyt agresyw-
nej polityki. Historycy podkreślają, że do początku lat sześćdziesiątych samoloty LeMaya 
były jedynym realnym środkiem odstraszania [Williamson, Rearden 1993, s. 163].

   Na początku lat sześćdziesiątych pojawiła się potrzeba opracowania jednolitej stra-
tegii nuklearnej. Wymuszał ją obustronny rozwój rakiet balistycznych, niosących moż-
liwość wzajemnego zniszczenia. Skłaniało to analityków do ponownego przemyślenia 
kierunków rozwoju broni i sposobów jej użycia, a także posługiwania się nią w czasie 
pokoju.

   Nowa strategia nuklearna miała połączyć szereg przeciwstawnych niekiedy pojęć 
– odstraszanie i obrona, odwet i uderzenie, broń taktyczna i strategiczna, równowaga sił 
i równowaga strachu w jeden koherentny system teorii o bardzo praktycznym przezna-
czeniu. „Centralnym problemem teoretycznym było wyjaśnienie i rozróżnienie między 
odstraszaniem a obroną (podkreślenia oryg.). Zasadniczo odstraszanie oznacza zniechę-
cenie wroga do podejmowania działań wojskowych poprzez ukazanie mu, że związa-
ne z nimi ryzyko i koszty przewyższają spodziewany zysk. […] Obrona oznacza reduko-
wanie własnych strat wtedy, gdy odstraszanie zawiedzie. […] Odstraszanie oddziałuje 
na zamiary wroga, odstraszająca wartość sił zbrojnych polega na zmniejszeniu swobo-
dy działań militarnych wroga. Obrona redukuje możliwość zniszczenia lub zadania strat 
przez wroga; wartość obronna siły militarnej polega na efekcie łagodzenia negatywnych 
skutków jego działań w rodzaju strat terytorialnych lub zniszczeń. W związku z tym po-
jęcie «wartości obronnych» jest szersze niż zdolność do utrzymywania terytorium, rozu-
miana, jako „możliwość obronna” [Snyder 1961, ss. 3–4].

 Na poziomie ogólnego odstraszania broń, system ostrzegania są istotnym elemen-
tem polityki międzynarodowej. Niestety użycie siły w celu utrzymania ładu międzyna-
rodowego nie jest proste. Pojawia się „dylemat bezpieczeństwa” – wzrost siły jednego 
państwa wywołuje obawy i kontrakcje innych uczestników. Korzenie dylematu bezpie-
czeństwa sięgają strachu przed wzrastającymi możliwościami przeciwnika, którego nie 
zniwelują zapewnienia o jego pokojowych intencjach [Baylis 2008, ss. 370–371].
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Przykładem myślenia w kategoriach dylematu bezpieczeństwa jest wypowiedź ad-
mirała Elmo Zumwalta. Analizując wydatki wojskowe supermocarstw, nie skomentował 
on amerykańskiej przewagi w latach sześćdziesiątych, natomiat wzrost sowiecki w na-
stępnej dekadzie uznał za istotne zagrożenie bezpieczeństwa USA [Zumwalt 1980, ss. 
19–20]. Za prezydentury Richarda Nixona w 1969 r. eksperci z National Security Council 
uznawali, że amerykańska przewaga w proporcji 5:1 gwarantuje stabilne odstraszanie 
[Dallek 2007, s. 136].

Na anarchiczny rodowód idei odstraszania zwracał też uwagę Michael Mandelbaum. 
Jego zdaniem i Związek Sowiecki, i Stany Zjednoczone swe obawy i strach rozwiązywały 
samodzielnie, każde na własną rękę, ufając tylko sobie. Czyniło to z kwestii odstraszania 
jądrowego centralne pojęcie zimnej wojny. Jednocześnie nie był to najgorszy wariant 
stanu stosunków międzynarodowych. Przeciwnicy działali racjonalnie, znali swe możli-
wości i ograniczenia. Ich gotowość do ryzyka utrzymywała się na względnie niskim po-
ziomie.

Upadek Związku Sowieckiego i koniec zimnej wojny rozpoczęły, tak wydawało się 
do pierwszej dekady XXI w., erę postnuklearną, w której broń jądrowa odegra jedynie 
szczątkową rolę odstraszającą [Gray 2009, s. 602].  

Cechy odstraszania

Odstraszanie jest intencjonalnie, defensywne. Najczęściej broni ono stanu istniejącego. 
W  tym przypadku państwa odstraszają przed atakiem, broniąc status quo. Odstrasza-
nie leży  niejako w połowie drogi między marzeniem o rozbrojeniu i pokoju wieczystym 
a „koszmarem wojny nuklearnej”. Broń nuklearna posiada zawsze dużą wartość odstra-
szającą, nawet wtedy gdy nie towarzyszą jej pogróżki czy szantaż [Mandelbaum 1983, ss. 
18–19, 28–29]. Poza tym odwieczna obecność odstraszania w polityce międzypaństwo-
wej oswoiła ludzkość z jego zagrożeniami. Opowiadając się za użytecznością idei odstra-
szania dla bezpieczeństwa narodowego Ameryki, rozważano jej wiarygodność. Według 
Mandelbauma niewątpliwie wzmacniała ją wysoka gotowość bojowa nuklearnej triady: 
permanentne loty uzbrojonych bombowców B-52, pociski międzykontynentalne na lą-
dzie (Minutemana) i Polarisy na atomowych okrętach podwodnych. Jednak tak napraw-
dę odstraszanie rozgrywało się w  sferze głęboko niejasnej. Wzajemny atak był realny, 
ale jego skutki kryły się w „mgle wojny” Clausewitza. Planiści nie wiedzieli, bo tego prze-
cież nikt nie mógł wiedzieć, jakie straty zmuszą Rosjan do kapitulacji. Arbitralnie przyję-
to w Pentagonie, że poziom strat 20–30% ludności i 50–70% potencjału przemysłowego 
będzie wystarczający [Mandelbaum 1983, ss. 30–32].

W latach siedemdziesiątych zwolennicy ograniczenia zbrojeń powoływali się niekie-
dy na zagrożenie wynikające z ich szybkiego tempa. Sądzili, że nadmiar broni pozostają-
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cej w posiadaniu supermocarstw może sprzyjać jej użyciu. To niebezpieczeństwo ogra-
niczały dyplomacja, wymiana informacji, stopniowe uznawanie ograniczonej wojny nu-
klearnej za jedynie wstęp do wojny totalnej. „Nieważne co przywódcy sowieccy i ame-
rykańscy mówią o swych planach, silne po obu stronach pozostaje domniemanie, że nie 
rozpocznie strategicznej wojny jądrowej, ale też, że ich konflikt konwencjonalny w Eu-
ropie przerodzi się prawdopodobnie w nuklearny” [Mandelbaum 1977, s. 29]. Pokojowi 
sprzyjało także powszechne uznanie takiego „spazmu nuklearnego” za zbiorowe samo-
bójstwo, dla nikogo nieopłacalne (m.in. zdobywanie terenów po ataku atomowym, z ra-
cji ogromnych zniszczeń, nie ma sensu). 

 Istotne różnice wśród amerykańskich specjalistów powodował problem zachwia-
nia równowagi sił na rzecz Związku Sowieckiego w drugiej połowie lat siedemdziesią-
tych. Mandelbaum i inni zwolennicy paradygmatu realistycznego ostrzegali przed kon-
sekwencjami tego procesu. Z  punktu widzenia Waszyngtonu niepokoiła możliwość 
zachwiania sojuszy, przede wszystkim NATO. Wykorzystując détente i  obawiając się 
wschodniej potęgi, niektórzy jego uczestnicy szukali możliwości rozluźnienia więzów 
z USA [Kupiecki 2012, ss. 263–266, 292–296], w każdym razie takie wrażenie odnosili ob-
serwatorzy. Drugą konsekwencją był wzrost agresywności jednej ze stron. Dowodziła 
tego ekspansja wpływów sowieckich w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Rezultatem był 
zauważalny kryzys stabilności sytuacji międzynarodowej [Mandelbaum 1977, ss. 41–42, 
44–45].

Należy zauważyć, że wywołanie strachu i obaw u przeciwnika jest podstawą odstra-
szania. Z jednej strony mają one hamować jego agresję, z drugiej skłaniają go do wyści-
gu zbrojeń, który z kolei wywołuje u nas poczucie zagrożenia i odstrasza nas przed nara-
żeniem się na odwet. Powstaje swoiste sprzężenie zwrotne między wzajemnymi zbroje-
niami i strachem, strachem i zbrojeniami. Autor uważa je za jeden z podstawowych mo-
torów zimnowojennego wyścigu zbrojeń. W warunkach nieprzerwanej rywalizacji i obo-
pólnego braku zaufania był to mechanizm samonapędzający się, od którego w zasadzie 
nie było ucieczki. Rozbudowa potęgi państwa czyniła, od pewnego poziomu możliwości 
odwetowych, wojnę z nim nieopłacalną. Druga strona też dążyła do osiągnięcia podob-
nego statusu. W rezultacie utrzymanie parytetu stało się celem samym w sobie, gdyż 
gwarantował on byt narodowy.

 W pewnych okolicznościach jednak, jak na przykład podczas interwencji sowieckiej 
na Węgrzech w 1956 r, odstraszanie, a może raczej zastraszanie, służyły wsparciu agresji. 
Groźby nuklearne wobec Wielkiej Brytanii i Francji, wynikające z równoczesnego kryzy-
su sueskiego, skutecznie hamowały wysiłki Zachodu. 

Według Glenna Snydera podstawowym celem narodowej polityki bezpieczeństwa 
jest powstrzymanie ataku wroga, a gdy do niej już dojdzie – skuteczna obrona. Pierw-
sze jest celem w czasie pokoju, drugie – obrona – podczas wojny. W warunkach woj-
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ny nuklearnej obrona polegać będzie nie tylko na walce, ale i dążeniu do ustawiczne-
go minimalizowania strat własnych przy jednoczesnym jak najmocniejszym ugodzeniu 
wroga. Dostrzegał on, że w przyszłej wojnie wzrost strat wroga nie zawsze będzie ozna-
czał zdolność uniknięcia własnych. Przeprowadzona w 1955 r. symulacja obrony Euro-
py Zachodniej przed agresją ze Wschodu wykazała, że użycie 300 ładunków jądrowych 
spowoduje w ciągu dwu dni śmierć półtora miliona ludzi [Noris 2008, s. 55]. Podobne 
niebezpieczeństwa niósł ewentualny odwet. Zniszczenie przez lotnictwo 20 sowieckich 
miast mogło skłonić ZSRR do jeszcze silniejszej odpowiedzi. W związku z tym przywią-
zywano wielką wagę do dalszej rozbudowy własnych sił, które zapewnią wiarygodność 
odstraszania [Noris 2008, ss. 4–5]. 

Przedstawicielem sceptyków był Morton Halperin. Powołując się na kolejne kryzysy 
międzynarodowe, wątpił w skuteczność odstraszania. Jego wnioski zmierzały do pod-
ważenia wiary w  długofalowe pacyfikowanie sytuacji groźbami nuklearnymi. Zauwa-
żał, że posiadanie broni jądrowej nie wpływało w istotny sposób na wyniki konfliktów. 
Prezydenci USA nie byli gotowi do użycia jako pierwsi tej broni, a ich groźby, jeśli skut-
kowały, to tylko wobec państw nienuklearnych. Wielokrotne zapowiedzi użycia sił ato-
mowych tylko zdeprecjonowały ich znaczenie i osłabiły wiarygodność gróźb. Wreszcie, 
istnienie broni nuklearnej osłabiało skuteczne i elastyczne użycie sił konwencjonalnych 
[Halperin 1987, ss. 23–47]. 

  Rozpatrując odstraszanie jako środek utrzymania pokoju, musimy pamiętać, że ni-
gdy nie będzie ono niezawodne. Nawet zdolność zadania drugiego uderzenia i skutecz-
ne środki obrony strategicznej nie gwarantują całkowitego i stabilnego bezpieczeństwa. 
Władze podejmują decyzje w  swoistej „mgle” politycznej, która pokrywa się z  „mgłą 
wojny” Clausewitza. Nie mają one zdolności proroczych i pełnej wiedzy o możliwościach 
i zamiarach drugiej strony. Ich zadaniem jest jednak minimalizacja niebezpieczeństwa 
wojny nuklearnej. Jednym ze źródeł zagrożenia pokoju jest sama broń jądrowa. Jej po-
siadanie może w sytuacjach ekstremalnych zachęcać do wykonania pierwszego uderze-
nia [Osgood 1963, s. 10]. Jeśli jesteśmy przekonani, że przeciwnik niebawem zaatakuje, 
a my nie mamy gdzie się cofnąć, albo groźbą jest gwałtowny zwrot w układzie sił, wy-
przedzenie wydaje się najbardziej racjonalnym wariantem rozwoju sytuacji.

 Wojna może być też wynikiem błędu ludzkiego czy usterki technicznej, działania nie-
autoryzowanego, dziś także o charakterze terrorystycznym. Odpowiedź na ten pierwszy 
cios i oddanie na odlew będzie jednak zawsze decyzją rządu, wynikiem jego zgody na 
zerwanie z odstraszaniem i przejście do określonej fazy wojny nuklearnej. O użyciu bro-
ni strategicznej decydują bowiem ludzie, a nie sama broń [Osgood 1963, s. 10]. Winna 
zatem jest ręka, nie miecz. 
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Abstract: Contents of the article concentrate on security of waterways in the aspect 

of maritime piracy threats. Nowadays, maritime criminals constitute not only a  di-

rect threat for ships and crews, but their activity hits navigational industry and signi-

ficantly raises costs of services provided by the ship owners. The purpose of the ar-

ticle is to make the diagnosis of the phenomenon of the maritime piracy and identi-

fy the possibility of counteractions. The article gives the interpretation of comprehen-

ding the notion of maritime piracy. It presents the diagnosis of offences committed on 

the seas and in ports as well as explains the phenomenon of maritime piracy in the in-

ternational dimension. The article is focused on identification of undertakings aimed to 

limit the above mentioned phenomenon and to present the author’s recommendations. 
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Introduction

Globalization of economy indicates the need for realization of distribution and supply 
processes in the international dimension. Trade and production relatedness compels the 
necessity of transfer of economic goods and transport service exploitation of all possible 
transport branches. For the expansiveness of seas and oceans as well as location of ports 
being able to take ships, low costs of transport in relation to other branches of transport 
and high carrying capacity and cargo capacity, maritime transport currently has become 
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the most popular one in relation to intercontinental good exchange and one of the fa-
stest developing branches of global transport. The report made by the United States Or-
ganization (USO) shows that in 2014 the quantity of goods transported through seas in-
creased in comparison to the quantity of the previous year by 3,4%, which is 300 million 
tons more and reached total rate of 9,84 billion tons [UNCTAD 2015]. In the beginning 
of 2015, the world commercial fleet amounted to 89,464 ships on average with total di-
splacement of 1,75 trillion tons, and the largest owners in the world having in disposal 
more than a half of the world tonnage is Greece, Japan, China, Germany and Singapore 
[UNCTAD 2015].

In last decades, the number of offences committed on seas increased alarmingly, 
and one of the biggest challenges for security international environment of maritime di-
mension is piracy which assumed transnational character. At present, the phenomenon 
is at its blooming period. The piracy threats have extended its scope and amplitude, and 
pose now serious challenges and threats for global security. Intensity of the phenome-
non has increased, in particular, in the Gulf of Aden and on international waters around 
the Strait of Malacca in Singapore. According to the International Maritime Bureau wor-
king at the Chamber of Commerce, the approximate number of armed attacks and the 
acts of piracy committed in 2014 marginally dropped, however, the number of incidents 
in general increased in comparison to the number of incidents of the previous year and 
the increasing trend in the number of hijacking ships maintains [Piracy and Armed Rob-
bery… 2014, p. 29]. In the last 5 years, the region of Southeast Asia was threatened the 
most. It turned out that for easiness of getting on board and value of the carried goods, 
tankers and bulk carriers were the most exposed to the risk of attacks. 

The article aims is to make diagnosis of the phenomenon of maritime piracy and to 
identify the possibility of counteractions. Contents of the article constitute a solution to 
the following research questions: 1) What are the dilemmas of the notions considering 
maritime piracy expressed by? 2) What is maritime piracy phenomenon about? 3) What 
activities can bring the best results in limitation of the maritime piracy phenomenon?

In the process of research of the issue of intercontinental shipping, it was assumed 
that maritime piracy has a negative impact on the rate of security of waterways and ma-
ritime transport, and the issue is of international dimension. Maritime criminals pose 
a direct threat not only to ships and crews, but also their activity hits shipping industry 
and significantly raises costs of services provided by ship owners. It is supposed that so-
lution to this quite complicated issue may be activities taken up by international society 
and implementation of active and passive ship security. 

The critical review of the subject literature indicates that there are no studies which 
in comprehensive way solve issues of the waterways security in the aspect of the mariti-
me piracy phenomena. The research problems solving process required taking into ac-
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count results of other authors studies who deal with maritime piracy issues. Critical refe-
rence to these results let the authors of this article to express their own views and sug-
gest system solutions concerning comprehensive issues of maritime safety.

Dilemmas of notions 

History of maritime piracy dates back to 14th century B.C. [Berlusconi 2012, p. 31] and in-
volves Mediterranean Sea of which coast made favourable conditions to hide and attack 
ships easily at that time around the coastline. In addition to geographical factors, politi-
cal conditions – expressed by instability of states and often even by their failure resulted 
in low economic level – had large influence on development of the phenomenon. Ano-
ther factor influencing pirates’ impunity was weakness of states and lack of seagoing fle-
et which could patrol seas and provide security of waterways [Berlusconi 2012, p. 31].

Concept of maritime piracy was subject to evolution along with the human race de-
velopment. In ancient times, pirates were considered enemies of the human race (pira-
taest hostis humani genesis) [Rubin 1988, p. 11]. Ancient Greeks and Romans treated ma-
ritime pirates as a society capable of going to war instead of attacking and plundering.  
Some researchers can see the problem of distinction of this concept in political and legal 
context. One group considered pirates criminals who attack ships under the jurisdiction 
of the law applicable. Others, in turn, claimed that pirates are those who are in a perma-
nent state of war even without its declaration [Rubin 1988, p. 12]. 

In 16th and 17th century, a  specialized group of people appeared in England and 
France who engaged in maritime piracy in the majesty of the law. A fighting state com-
missioned attacks based on the so-called privateer agreements. Privateer, called also 
corsair served a specific supervisor; had to give a part of loot and could not attack the 
ships owned by his patron. Brigand activity of privateers has brought some advantages 
to the world of discovering many unknown lands and enriching the geography educa-
tion. Over time, piracy caused more and more material losses and became a brake for in-
ternational trade. Eventually, it was banned in 1856 and adopted the status of standard 
of the common international law [Bomba, p. 90]. 

The first legal interpretation of maritime piracy took place in the United States in the 
latter part of 18th century. Maritime piracy was understood as an act of robbery, depre-
dation or brigandage committed on the high seas and was treated tantamount to the 
offences committed on land [Paige 2013, p. 141]. The crime of maritime piracy has always 
been linked to violence and targeted against private, state ships and warships. Contem-
porarily, the actual definition of piracy is incorporated into the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea (UNCLOS) [Konwencja Narodów…1982], signed in Montego 
Bay on 10th December 1982 on the so-called Jamaican Convention. Article 101 emphasi-
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zes that maritime piracy takes place on international waters as opposed to robbery ta-
king place on lands. A lot of controversies are raised by a legal provision saying that pi-
racy is any illegal act of violence, detention or depredation committed for personal pur-
poses. Are the acts of piracy not the acts sponsored by states? Should maritime piracy 
be treated only in the categories of criminal law, i.e. acts of crime or can they be also the 
acts motivated by politics or religion? Are pirates only the people who commit criminal 
acts for their own motives and in order to obtain their own benefits finally? Therefore, is 
the statement correct that pirates are enemies of the human race only because they are 
not enemies of one specific sovereign? To refer to the provisions of Article 101, it should 
be believed that maritime piracy takes place only when it is committed outside of the 
zone which is 12 nautical miles away from territorial seas, or perhaps D. Burgess is right 
in this case claiming that the act of piracy may also take place on the territory of a certa-
in state or the seas surrounding it [Burgess 2006, p. 322]. Another interpretation for un-
derstanding the concept of maritime piracy is provided by International Maritime Bu-
reau (IMB). It does not narrow the acts of piracy down to a specific place. Acts of piracy 
can be committed on territorial waters, off seashores, drafts or other floating objects.  In 
opinion of the organization, maritime piracy may have political aim and be oriented on 
degradation of natural environment (Maritime Terrorism). For statistical terms of IMB, in 
addition to maritime piracy there is also armed robbery to distinguish, which is under-
stood as an illegal act of violence, detention or any act of depredation and menace aga-
inst ship, people or such ship onboard property within the borders under jurisdiction of 
a certain state (Resolutions, 4) This way of distinction of notions has pragmatic signifi-
cance and creates opportunities to distinguish between the piracy on international wa-
ters and armed robbery on waters of the jurisdiction of a certain state. According to the 
United Station Convention on maritime piracy, both the activities can be described as or-
ganized form acting with premeditation and with governmental violence targeted at ci-
vilians leading through local and regional actors on sea with the use of floating objects 
and weapon for robbery and hijackings [Tesi di Laurea 2014, p. 11].

Other difficulty in defining the maritime criminal acts is an increase in relatedness 
between maritime piracy and terrorism. K. Kubiak divides illegal activities on seas and 
oceans into two groups: pirate activities and armed attacks (as one group) and the acts 
of maritime terrorism [Kubiak 2009, p. 31]. The presumed convergence between those 
activities is highly questionable, even though there are some correlations. Gerrard-Ong 
assumes slightly stronger position and questions the need of function of two separate 
definitions for the line between those two offences has been blurred [Khaerany 2016, p. 
214]. It is hard to agree with this opinion since the objectives of the activities are dichoto-
mic by their nature. Maritimes piracy is directly dependent on a thriving global shipping 
industry and aims at generating profit. In contrast, terrorism assumes seeking measures 
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for its destruction in the economic war against the West. Maritime piracy builds on finan-
cial gain derived from the global trade exchange whereas terrorism is motivated by po-
litical goals going beyond the act of attacking a maritime target and seeks to inflict as 
much damage as possible [Chalk 2008, p. 31]. The differences are also that the maritime 
piracy concentrates on tactical operations and seeks to remain anonymous, but mariti-
me terrorism seeks to obtain strategical effect and seeks publicity [Joubert 2013, p. 127]. 

The similarities are that the both groups of people operate in the same maritime 
environment, usually across borders using similar maritime targets, and their actions are 
planned and aimed at civilians. Pirates and terrorists apply violence or the threat of vio-
lence and need financial means to organize their operations. Pejorative effects arise in 
the regions where both the criminal groups operate, which affect the political, economic 
and social security [Joubert 2013, p. 128].

The phenomenon of maritime piracy

The selected geographical regions especially vulnerable to the threats posed by pirates 
concern the chain system of maritime traffic. They include Panama Canal, Suez Canal, the 
Strait of Hormuz, the Bosporus Strait and the Strait of Malacca. Technology development 
related to navigation and automatization of operations consolidated with ship reloca-
tion as well as a limited number of employees makes the crew focused on their own du-
ties. It is not able to make an effective recognition and counteraction to more and more 
frequent threats of maritime piracy. The threats are usually complex and multifaceted. At 
tactical level, they pose a direct threat to lives and health of people, and sometimes leave 
a long-term deep mark on their psyche. Maritime piracy has a direct negative impact on 
the economy and the losses in the maritime shipping industry are estimated in billions 
annually and are even higher if given the costs related to mitigating the phenomenon 
[Chalk 2009, p. 9]. In political dimension, they undermine and weaken legitimation of 
governments of some states by encouraging authorities and bureaucrats to corrup-
tion. The consequence of maritime piracy may be also a serious environmental disaster 
caused by the navigational issues resulting from the attacks. The accidents caused by 
tankers carrying large amounts of the agents, toxic for environment may bring especially 
bad consequences. They are harmful not only to the maritime environment but also to 
people who take food from the sea [Chalk 2009, p. 9].

Consequences of maritime piracy are essentially complex. One of them is an incre-
ased number of international and domestic conflicts followed by the breakup of bipo-
lar world, which brought about erosion, economic security and intensification of nega-
tive social phenomena. Poverty and difficulties in finding legal sources of maintenance 
in combination with natural disasters (tsunami) and the migrations of peoples were the 
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reasons to return to the professions done by ancestors with immediate profits such as 
the maritime piracy. Weakness of states, including the coastal states, the vulnerability of 
the bodies of administration and public order service to corruption has revealed in both 
African and Asian countries. After tragic events of September 2001, the majority of coun-
tries became interested in reinforcement of their own internal security so that the con-
tributions to sea monitoring were decreased and the presence of maritime forces on the 
oceans limited. Involvement of the powers into combating against terrorism pushed the 
issues of maritime piracy to the background. It turned out that the marginal issue as it 
has been called since 2008 became a stream unable to stop to date [Wardin 2009, p. 94]. 
The operations on seas and the act of brigandage facilitated the process of proliferation 
of armament. Easy access to technologically-advanced weapon and equipment and re-
latively low prices have contributed to a rapid growth in the number of criminal opera-
tions on the seas and oceans. And finally, inclination of ship owners toward paying high 
ransoms amounting up to ten million dollars and so the perspective of unexpected high 
profits made many gangs take risk and still make them do it in order to achieve unlimi-
ted profits without consideration of the possibility of confrontation with the coastgu-
ard [Chalk 2009, p. 3]. In the opinion of A. Bomba alleging M. Murphy, the maritime pira-
cy appears in response to insignificant level of security, legislation gaps, favourable geo-
graphical position, conflicts and chaos, advantageous political environment, maritime 
traditions and profits incommensurate with the risk [Bomba, p. 91]. The additional fac-
tors which are favourable for the development of the procedures involve: mobility of pi-
rates, availability of proper hideaways, lack of actual systems of security of ships against 
attacks and the capability of pirates to use the latest technologies [Bomba, p. 91]. In the 
opinion of R. Khaerany, in many countries a lack of legal systems efficiently combating 
the phenomenon is also favourable to piracy [Khaerany 2016, p. 216]. In general, mariti-
me piracy revives in other regions where encounters favourable for its development po-
litical, social and economic [Kubiak 2009, p. 34] as well as legal conditions. The pheno-
menon of maritime piracy undergoes constant evolution and its nature depends on the 
region where it takes place. On the waters by Somalia, pirates attack ships mainly in or-
der to hijack them and detain the crew for a ransom.  The activities carried out on Asian 
waters, however, concentrate mainly on robbery of the crew property and the cargo. 
Modus operendi has not changed recently in the region and the trend formed within the 
time frame of  2008–2012 indicates that towboats and barges were the main targets of 
the attacks. Nevertheless, within the years of 2014–2015 the number of incidents related 
to tankers has considerably increased, from where products of rectification were collec-
ted and could be easily sold on the black market.  Regardless the type of maritime object 
within the years of 2012–2015, a considerable increase in the number of boardings was 
observed [Regional Guide... 2016, p. 1]. The location of attack in maritime environment is 
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particularly hard to anticipate. In theory, it is defined as ocean rather that a ship, like a cri-
me which takes place in the public space [Townsley 2015, p. 539]. Nowadays, pirate at-
tacks are carefully planned following a detailed reconnaissance and operated both insi-
de and outside territorial waters and their major goal in the south and north of Asia are 
gas and petroleum products [Regional Guide…2016, p. 4].  

In the opinion of J.W  Helmick, currently three categories of pirate activity are di-
stinguished: hijacking, detention of the crew for ransom, theft of money and valuables 
owned by the crew and ship hijacking for seizure of cargo or its registration under a dif-
ferent flag Helmick 2015, pp. 21–22]. On Asian waters, pirate activities may be limited to 
two categories: armed robbery and kidnappings. The first group of events takes place in 
most of cases on coastal waters. Ships are particularly exposed to the attacks then they 
are at an anchorage or when the crew is absorbed by navigating on congested waters 
and at the time of maneuvering to bypass a group of islands. This type of events in Asia 
takes place most frequently in the area of the Strait of Malacca and Singapore, particu-
larly alongside Singapore from the East side and on the South China Sea. Tactics of the 
attacking group is that they get on the board, rob and slip out of the ship unobserved. In 
case of noticing the attacking one by a crew, the most frequent reaction is a confronta-
tion with the use of violation [Helmick 2015, p. 4]. Ship hijackings mainly aim at stealing 
the cargo, especially the oil which is after that pumped off in some areas. Attacks, mostly 
on small tankers with slot in board side, are operated at nightfall. It absolutely does not 
mean that the big tankers may be safe. As a general rule, pirates choose the ships carry-
ing valuable cargo, which means they have a perfect insight into the cargo situation. The 
time of hijacking takes from a few hours to a couple of days and depends on the possi-
bilities of relocation of the goods transported [Helmick 2015, p. 4]. In contrast, Somali pi-
rates are not interested in the cargo but in the equipment of ship as well as the ransom 
they may receive as a result. They attack tankers, container carriers and bulk carriers ma-
inly [Piracy and Armed… 2012, p. 20]. As opposed to the Gulf of Aden and waters of East 
Africa where pirates operate from mother ships and use fast motorboats and long lad-
ders for boarding, on Asian waters for camouflage they use small fishing boats and they 
get on a board using poles and hook ropes. 

Pirate attacks combined with ship robbery occur also in the area of Central America 
and Caribbean. However, it should be emphasized that in this region of the world pira-
tes are not interested in large freighters filled with valuables. The attacks are targeted at 
small, luxury yachts richly equipped with food and fuel which is exploited later for drug 
trafficking [Bomba, p. ]. 
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Methods of counteractions 

The acts of piracy threaten the maritime security as they create dangerous situations of 
shipping and navigation of maritime objects. The consequences of criminal activity on 
sea may be risky to life and health of the ship crew and outsiders, lead to serious pertur-
bations in the shipping industry, disturb the navigation, lead to ship owners’ financial 
loss, raise the costs of insurance and general costs considering provision of shipping se-
curity, which automatically generates higher costs of the services rendered that conse-
quently need to be borne by consumer. In extreme circumstances, the consequences of 
pirate attacks may lead to degradation of the natural environment. Simply put, one can 
say that the maritime piracy may bring about widespread humanitarian implications and 
raise the costs of seaborne transport. 

Maritime piracy is one of the oldest crimes and is subject to the provisions of the in-
ternational law. The provisions of the law say that states should cooperate in order to fi-
ght the procedures and take actions against pirates both on the high seas and in places 
outside the jurisdiction of any state [Konwencja Narodów…, p. 39]. Based on the Article 
105 of the United Nations Convention [Konwencja Narodów…, p.  40] on the Law of the 
Sea, every state may seize a pirate ship taken by piracy and under the control of pirates, 
seize the property and arrest the persons on board. Above all, every state has the right to 
charge and punish a pirate based on the law of the state taking into account whether cri-
me has been committed on territorial or international waters [Halberstam 1988, p. 279]. 
In the opinion of M. Halberstam, the reason of the conduct is that pirates attack ships re-
gardless of their state affiliation and pose a threat to all states in the same time. Secon-
dly, they are not subject of the authority of any state and that is why no state can take re-
sponsibility for their actions [Halberstam 1988, p. 288]. In this place, it should be mentio-
ned that the seizure on account of piracy may be carried out only by warships marked 
clearly and identifiable as being on government service and authorized to that effect 
[Konwencja Narodów…, p. 40]. It should be also noted that the crime of piracy from ar-
med robbery against ships is treated differently. Regardless whether the crime was com-
mitted on international or territorial waters, primary responsibility for enforcement falls 
on the coastal state (UNCLOS). 

It seems that one of the most efficient forms of combating the maritime piracy are 
military operations. Currently, three operations of this type are carried out on the inter-
national waters. They include: NATO operation under the name of Ocean Shield [Michalak 
and Mikulska 2016], counterpiracy operation carried out by the USA in the African Cor-
ner with the part of a task group, the so-called Task Force 151 (CTF-151) (Combined Mari-
time Forces) and the European Union operation under the name of Atalanta carried out 
on the Indian Ocean. The Atalanta operation was commenced in December 2008, but 
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NATO vessels started their counterpiracy operations within the framework of the Oce-
an Shield operation in August 2009. Both the initiatives concern both member states 
and the other states which seek the peace on maritime communication routes. The aim 
of the operation is security of one of the busiest maritime communication route in the 
world. It is assessed that 90% of the worldwide trade goes by sea, and more than a half of 
the traffic falls on the Indian Ocean [Defence24 2014]. Independent vessels of China, Rus-
sian Federation, Japan, Iran and India are also operated in that area. It is estimated that 
the total number of vessels engaged in the same time is forty on average [Stockbrueg-
ger 2010]. One of the main problems of counteractions is a widespread space available 
for piracy operations. Practically, there is also no possibility for warships to operate aro-
und all commercial ships going through the Gulf of Aden towards the Indian Ocean or 
sailing alongside the coasts of East Africa. This decreases the effect of intimidation and 
the possibility to help the ships in danger. It seems that the solution to this issue could 
be improvement of international cooperation and coordination of operations. For effi-
cient communication and information exchange between all participants one may ope-
rate in a network-centric way rather than simultaneously, which could positively contri-
bute to its effectiveness. Higher effectiveness may be also found in the intensity of in-
telligence operations and improvement of situational awareness of the sea. As a result 
of so-defined solutions, there could be warnings of the threats on the seas and ports as 
well as appropriate recommendations given to merchant fleet. Identification of inter-
national transit corridors according to the pattern of the airways applicable in air trans-
port may enhance the effectiveness of counteraction against the phenomenon of mari-
time piracy. This kind of action has been already taken nearby Somalia. A negative impli-
cation is an extension of the route which means higher costs of fuel, personal costs and 
other transit costs. The extension of road may be acceptable in the case of less valuable 
commodities of large size and which do not damage over time. On the other hand, food 
commodities have to be delivered on time. As a general rule, they are transported by fast 
container carriers and rarely fall victim to the attacks of pirates, contrary to tankers and 
bulk carriers [Helmick, p. 31]. 

The other method of limitation of occurrence of the maritime piracy is regional co-
operation. A good example may be the cooperation since 2004 between Asian coun-
tries concentrated around the waters of South-East Asia. It embraces unilateral, trilate-
ral and multilateral initiatives. Unilateral initiatives regard Singapore, Indonesia and Ma-
laysia. For example, Singapore arranged for very well-trained Accompanying Sea Security 
Teams operating on the seas in order to intimidate potential pirates and so-called Chan-
gi Command and Control Centre was created on the eastern end of the island of Singapo-
re for monitoring the situation, communication and personnel training. Malaysian Ma-
ritime Enforcement Agency was established in Malaysia. In Indonesia, a network of radio 
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electronic intelligence stations was established, maritime patrolling and trainings for co-
ast guards introduces [Maritime Security… 2014, p. 16]. Trilateral cooperation between 
Singapore, Indonesia and Malaysia is based on intelligence information exchange and 
a coordination of air and maritime military patrols on the waters adjacent to the Strait of 
Malacca [Maritime Security… 2014, p. 16]. The most advanced form of regional coopera-
tion is an agreement of 2006 concluded between the countries around Asian waters, the 
so-called The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 
against ships in Asia (RECAAP).

The aim of the agreement signed by 19 states is promotion of cooperation in figh-
ting against the maritime piracy by management and exchange of information, analysis 
and assessment of the regional situation, development of statistics on the incidents and 
support of efforts aimed at improvement of the effectiveness of counteractions against 
offences committed on the seas (RECAAP). Nevertheless, the body responsible for mini-
mizing the threats on the seas on the global scale is the International Maritime Organiza-
tion. Its responsibilities involve establishing international principles of law applicable on 
the seas and ports, as well as conduct of floating objects especially the commercial fle-
et on the open spaces and in ports. It specifies also the regulations on the rules of ope-
rating private, armed security agency of all states to reach the required level of maritime 
security. It also grants recommendations in regards to the rules of patrolling and good 
practices for ships and crews security [Martime Security…, p. 30]. 

Quite controversial solution preventing from undesirable entering of pirates on bo-
ard of ships is embarkation of armed, private, and specially trained of subdivisions of se-
curity. USO allows taking necessary measures to counteract the piracy on seas and in 
ports, nevertheless, application of international law of armed conflicts is questioned, 
because the conditions for the state of war with pirates are not met [Altafin 2014, p.  9]. 
Strongly disputed is the use of weapons on board of commercial ships although it ena-
bles self-defense. So far nobody has dispersed the doubts about legal grounds for using 
weapon by the crew of different states on the board of flagship. No one knows also who 
has the right to authorize the issuance of ammunition and use the weapon, who will take 
the responsibility for murder of pirate and finally what an extent of the activities of pri-
vate subdivisions may be executed for self-defense (Altafin 2014, p. 9]. In case of such se-
rious doubts, it is certainly less risky to take passive security measures and good practi-
ces on ship board. It is recommended to possess technical devices on board enabling an 
early detection of pirates. They can involve radar detectors, tele cameras, search lights 
and a good board lighting as well googles for observers and night-vision goggles at the 
night time. The most attack-exposed are captain’s bridges so they should be especially 
secured against forcible entering inside them through doors and windows. The best so-
lution is to block the entrance by physical protections used, in particular, in easy-to-en-
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ter places. It can be a concertina wire, electric fence, glidant and the use of fire hose with 
water. All doors and windows should be hardened and secured by a few locks and best 
sealed with a grid. The crew should be protected with bulletproof jackets, helmets and 
goggles. Ship citadel plays a significant role in saving lives as a place in which the crew 
may hide in extremely dangerous situations. Its structure should be as solid as to pre-
vent against forcible entering into. It should be equipped with measures necessary to 
keep the control over ship, maintain internal communication and deliver the first medi-
cal aid and with food and water to be able to stay inside for 72 hours at least [Regional 
Guide…, p. 25]. 

Conclusions

Piracy taking a specific form of a crime committed at sea is an ample threat to the inter-
national trade, dependent on the maritime environment. Constantly new spots of pirate 
operations on the waters of East Africa and South-East Asia (nearby the territory of Chi-
na and Indonesia), as well as relatively high rates of incidents with their part taking pla-
ce both at seas and in ports prove that the security of waterways continues to decline 
and the actions taken by the international society and particular coastal states are unsa-
tisfactory. 

Threat counteractions on the maritime spaces and in ports to provide the security of 
waterways and freedom of international commercial exchanges is a difficult issue which 
should be solved in a complex manner. Implementation of modern international legal 
regulations is highly desirable, but it seems that it is only partly a solution. Adoption of 
a specific doctrine of combating against maritime piracy may limit the negative phe-
nomenon, but in today’s circumstances it is not necessary. Global international strategy 
would be the best solution. 

The results of the research indicate that maintenance of security by combating the 
maritime piracy requires a  strong partnership of military bodies and civilians. On the 
grounds of the partnership it is intentional to build initiatives for reinforcement of all 
security dimensions. Gathering new capabilities should be cooperative and take place 
in the international dimension. The best method of discouragement against crime com-
mitment by potential pirates is the presence of security forces with rapid intervention 
capability, particularly a rapid boarding on suspicious flouting units under the principles 
of the international law of the sea, maintenance of situational awareness and integrated 
civil-military capabilities.  

Statistics proves the effectiveness of military operations on the international waters 
and show that they are the right tool to stop prevent and combat against the acts of pi-
racy and brigandage at sea and provides security of shipping routes. On account of the 
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expansiveness of maritime spaces and limited quantity of military fleet which may be 
designated for fight against the phenomenon of maritime piracy and for boosting the 
effectiveness of the maritime operations it is postulated that their networked integra-
tion as well as sharing intelligence information being in disposal of coast states and tho-
se engaging their forces at seas and oceans. In addition to the military component which 
consists of ships, aircrafts and military capabilities of the states involved it seems that po-
ssession of civil elements of situation monitoring and coordination in the actual time of 
all actions taken at seas and oceans is a necessity. Another example of the security im-
provement is the cooperation of states which allows building trust and taking coopera-
tive measures aimed at limitation of the maritime piracy phenomenon. Unilateral and 
multilateral initiatives are vital but the best effects should be expected from the regio-
nal and global cooperation. Improvement of the security of ships may be considerably 
provided by specialized, armed defense subdivisions as well as application of nonlethal 
measures and additional equipment of passive security measures. 

The authors of the article are aware that the contents they have presented do not fi-
nally use up all the issues of the waterways security. At the same time they are convin-
ced that there is the need of leading further detailed research directed at creating the ef-
fective system of the maritime safety which should take into account the settlement of 
the cause-and-effect relationships concerning the phenomenon of the maritime piracy.
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Rozwój kompetencji zawodowych oficerów

Professional Development of Officers’ Competences 

Abstract: The article presents basic assumptions for the professional development and 

competence of employees. The purpose of the article is to recognize the preferences 

of professional development of officers, their aspirations and expectations towards 

superiors in the context of the army’s adaptation to changes in their environment.  

The basis for inference is literature research and own research carried out in the year 2015. 

Results and conclusions can be used as an argument for the introduction of changes in the 

Polish Army
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Wstęp

Zasadniczym celem racjonalnego doboru kadr jest obsadzenie wakujących stanowisk 
dowódczych i  zabezpieczających wedle kryteriów kompetencji i  wymagań stawia-
nych przez różnorodne działania. Kompetencje niewątpliwie powinny być fundamen-
tem całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalającym dopasować ludzi  
do potrzeb organizacji [Woodruffe 2003, s. 112]. Poziom kompetencji stanowi zasadni-
czy czynnik, decydujący o rozwoju zawodowym. Rozwój zawodowy powinien być opar-
ty na wykorzystywaniu i rozwijaniu kompetencji. W związku z tym konieczne jest pod-
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jęcie dwóch rodzajów działań. Organizacja (wojsko) musi stworzyć zgodne z tym kryte-
rium mechanizmy awansowania oraz wspólnie z zainteresowanymi dbać o rozwój kom-
petencji.

Samo pojęcie „rozwoju” może być rozumiane na wiele sposobów. Rozwój kompe-
tencji może oznaczać:

1.  wypracowanie całkowicie nowych umiejętności;
2.  doskonalenie już opanowanych umiejętności (zdobywanie wprawy, biegłości);
3. modyfikację lub lepsze wykorzystanie dotychczasowych umiejętności (niekiedy  
ten sposób rozwoju bywa określany jako praca na zasobach ludzkich);
4.  dostrajanie własnego zachowania, innymi słowy sprawniejsze korzystanie  
ze swoich umiejętności podczas interakcji z  innymi ludźmi, zwracanie uwagi  
na adekwatność własnego zachowania do sytuacji i zachowań partnera interakcji;
5.  eliminację braków behawioralnych;
6.  redukcję lub eliminację zachowań nadmiarowych (sprawniejsza samokontrola  
i zmiana nieodpowiednich lub mało skutecznych nawyków interpersonalnych).
Celem artykułu jest analiza kompetencji zawodowych oficerów w  kontekście ich 

rozwoju zawodowego. Na potrzeby prowadzonych badań przyjęto hipotezę, iż wzrost 
kompetencji determinuje rozwój zawodowy oficerów. Podstawę wnioskowania stano-
wią badania literaturowe oraz badania własne przeprowadzone w roku 2015.

Istota kompetencji w rozwoju zawodowym

Pojęcie kompetencje pochodzi od łacińskiego słowa competentia, oznaczającego od-
powiedzialność, przydatność oraz od angielskiego competence, oznaczającego umie-
jętności, zdolności. Termin ten w  obecnych czasach jest często stosowany zamien-
nie z  kwalifikacjami, z  tym że ten drugi ma znacznie węższy zakres i  odnosi się głów-
nie do wyników wykształcenia (wykształcenie specjalistyczne), zasobów wiedzy  
i  uzdolnień oraz umiejętności (formalny wymóg potwierdzony dyplomami lub/i  do-
świadczeniem zawodowym) [Antczak 2013, ss. 118–122]. Jak pisał M. Montmollin, kom-
petencje to ustalone zbiory wiedzy, umiejętności, typowych zachowań, standardowych 
procedur, sposobów rozumowania, które można zastosować bez nowego uczenia się 
[Rostkowski 2002, s. 89]. Z. Antczak definiuje kompetencje jako „zdolność pracownika do 
działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w danych warunkach, za po-
mocą określonych środków”. D. Thierry, Ch. Sauret i N. Monod kompetencjami nazywa-
ją ogół wiedzy, zdolności do działania i postaw tworzących całość w zależności od celów 
i warunków działania [Thierry, Sauret, Monod 1994, s. 6]. „Kompetencje to predyspozycje 
w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające realizacje zadań zawodowych 
na poziomie skutecznym i (lub) wyróżniającym, stosownie do standardów określonych 
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przez organizację dla danego stanowiska” [Król 2006, s. 82]. J. Sutherland oraz D. Can-
well uważają, że kompetencje „oznaczają umiejętności, wiedzę i system zachowań, któ-
re są postrzegane jako niezbędne do wypełnienia przez pracownika określonej roli. Ide-
alne kompetencje są podstawą do projektowania stanowiska pracy czy specyfikacji sta-
nowiska pracy, co ma na celu rozpoznanie, czego wymaga się od osoby, aby mogła wy-
konać określone zadania lub spełnić pewne funkcje w firmie” [Sutherland, Canwell 2007, 
s. 126]. Kompetencje zatem to predyspozycje oparte na kompozycji profesjonalnej wie-
dzy i umiejętności zawierających kwalifikacje, zdolności do wykonywania zadań wyni-
kających z zajmowanego stanowiska służbowego oraz odpowiedzialność i gotowość do 
ponoszenia konsekwencji za swoją pracę. Kompleksowe rozumienie kompetencji moż-
na przedstawić jako pewnego rodzaju układ wiedzy, doświadczenia, umiejętności, cech 
osobowych, motywacji, zachowań i postaw.

Zarządzanie kompetencjami oznacza działalność praktyczną, zorientowaną na osią-
ganie założonych celów organizacji. Musi być ona prowadzona racjonalnie, z wykorzy-
staniem reguł ekonomii, wysiłku i etyki [Moczydłowska 2008, s. 57]. Według Interneto-
wej Encyklopedii Zarządzania, zarządzanie kadrami jest sposobem prowadzenia polity-
ki personalnej organizacji, w przypadku którego pojęcie kompetencji staje się głównym 
ogniwem łączącym działania z zakresu rekrutacji, selekcji, ścieżki kariery, ocen pracowni-
ków, szkoleń czy systemów motywacyjnych [Sudoł 2011, ss. 299-301]. Powinno być pro-
wadzone w sposób racjonalny.

J. Wieczorek pisze, że zarządzanie kompetencjami to proces pomagający w osiągnię-
ciu obecnych i przyszłych celów pracowników, działów i organizacji, z wykorzystaniem 
modeli (profili) kompetencyjnych [Wieczorek 2008, s. 25]. Upraszczając, można stwier-
dzić, że zarządzanie kompetencjami jest zespołem działań prowadzących do wzrostu 
wartości kapitału ludzkiego i efektywności działania organizacji. Opanowanie zarządza-
nia nie jest rzeczą prostą, wymaga bowiem pewnej interdyscyplinarnej wiedzy, zaso-
bów niezbędnych informacji oraz dobrej komunikacji w organizacji. 

Niestety, często jest tak, że w organizacji nie stosuje się żadnych z wymaganych kry-
teriów. Zarządzanie kompetencjami można analizować na kilku poziomach, zaczynając 
od indywidualnego, a kończąc na ponadnarodowym. Przedstawiono to na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Poziomy zarządzania kompetencjami

Źródło: Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, 

Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 59.

Poziom indywidualny dotyczy jednego pracownika, który zarządza swoimi kom-
petencjami. Znając własne zdolności i możliwości, każdy może dążyć do samorealiza-
cji i doskonalenia. Kolejnym i zarazem najważniejszym poziomem jest poziom organiza-
cyjny. Kadra menadżerska określa niezbędne kompetencje dla organizacji, sposoby ich 
dostarczania i rozwijania. Poprzez dostarczanie możemy rozumieć przyciąganie i zatrzy-
manie najbardziej wartościowych dla organizacji pracowników. Poziom lokalny dotyczy 
gmin i powiatów.

Władze lokalne w dużej mierze decydują o możliwościach zdobycia kwalifikacji za-
wodowych na danym terenie (np. organizowanie szkoleń dla bezrobotnych w celu po-
zyskania formalnych uprawnień do wykonywania nowych zawodów). Regionalne zarzą-
dzanie kompetencjami dotyczy głównie krajów, w których polityka edukacyjna, kultu-
ralna, zawodowa realizowane są na poziomie rządów lokalnych, np. landy niemieckie 
czy stany w USA, w Polsce za odpowiednik regionu przyjąć można województwo. Waż-
ne są uwarunkowania społeczno-demograficzne w regionie, które mogą wpłynąć na ja-
kość pracowników na określonym rynku pracy, etykę pracy, możliwość zatrudnienia przy 
wymaganym poziomie wykształcenia, kwalifikacji itp. Poziom krajowy powiązany jest 
z polityką oświatową, potrzebami rynku pracy. Na tym poziomie duże znaczenie mają 
regulacje prawne dotyczące poradnictwa zawodowego czy prawa pracy. Ostatnim, lecz 
nie mniej ważnym, jest poziom ponadnarodowy. Dotyczy egzekwowania praw człowie-
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ka, a w szczególności prawa do nauki, prawa do swobodnego wyboru zawodu i miejsca 
zatrudnienia. 

Charakterystyka próby badawczej

Badania prowadzone były w  grupie oficerów Wojska Polskiego, dobranej w  „spo-
sób wygodny”. Próba badawcza została dobrana w  sposób warstwowy. W  badaniach 
wzięło udział: 65 podporuczników, 65 poruczników, 135 kapitanów, 53 majorów,  
26 podpułkowników, 7 pułkowników.

Próbę można uznać za reprezentatywną. Przebadanych zostało 351 oficerów, co sta-
nowi 5% badanej populacji). Przedstawiono to na Rysunku 2. 

Rysunek 2. Badana grupa według posiadanych stopni wojskowych

Źródło: badania własne.

Na rysunku nr 3 przedstawiono charakterystykę próby badawczej w rozróżnieniu na 
płeć i posiadane stopnie wojskowe. W sumie w badaniach wzięło udział 39 kobiet, co sta-
nowi ponad 11% ogółu ankietowanych oficerów. Większość kobiet to oficerowie młodsi 
w stopniach podporucznika i porucznika. 
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Rysunek 3. Badana grupa według posiadanych stopni wojskowych i płci

Źródło: badania własne.

Wybór sposobu doboru próby wpłynął na charakterystykę oficerów ze względu 
na staż służby wojskowej. Większość oficerów posiada niewielki staż służby wojskowej  
(do 15 lat). Są to żołnierze w stopniach podporucznika, porucznika oraz kapitana. Zaled-
wie 12 żołnierzy posiada wysługę lat pomiędzy 26 a 30 lat zawodowej służby wojskowej 
i są to żołnierze w stopniu podpułkownika oraz pułkownika.

Staż służby wojskowej badanej grupy oficerów przedstawiono na Rysunku 4. 
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Rysunek 4. Badana grupa według wysługi lat

Źródło: badania własne.

Zastosowanie badań reprezentacyjnych dało możliwość zebrania aktualnych danych  
w stosunkowo krótkim czasie, dokładnego przeprowadzenia zamierzonych badań oraz 
znacznie zmniejszyło koszty.

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi w opinii 
respondentów

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło kompetencji zawodowych, a konkretnie ich spraw-
dzania przed objęciem stanowiska służbowego. Zakres sprawdzania kompetencji przed 
obejmowaniem stanowisk służbowych przedstawiono na Rysunku 5. 
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Rysunek 5. Zakres sprawdzania kompetencji przed obejmowaniem stanowisk służ-
bowych [%]

Źródło: badania własne.

Według zebranych wyników, 28,7% ankietowanych nigdy nie była sprawdzana pod 
względem posiadanych kompetencji przed wyznaczeniem na stanowisko. Nie spraw-
dzono ich wiedzy na podstawie testów ani umiejętności na podstawie próbek pracy. 
41,8% ankietowanych zadeklarowało, że sprawdzenie ich kompetencji zawodowych 
polegało na zaczerpnięciu o  nich opinii od dotychczasowego przełożonego, a  jedy-
nie 14,5% oficerów zostało poddanych sprawdzianowi kompetencji tylko w  wyjątko-
wych sytuacjach. Niewielki procent żołnierzy, 14,8% – zostało poddanych testom kom-
petencyjnym przed objęciem każdego stanowiska służbowego. Najczęściej sprawdzia-
nom kompetencji byli poddawani żołnierze na stanowiskach dowódczych. 18,8% z nich 
zawsze było poddawanych takim sprawdzianom przed objęciem nowego stanowiska, 
a  12,2% sporadycznie. W  przypadku żołnierzy zawodowych na stanowiskach admini-
stracyjnych, sprawdzenie ich kompetencji zawsze polegało na zaczerpnięciu opinii od 
dotychczasowego przełożonego. Stanowiska te są traktowane przez żołnierzy jako in-
tratne i  prawdopodobnie jakieś inne względy zadecydowały o  ich obsadzeniu przez 
konkretnych żołnierzy. 

 Niepokojącym jest fakt, że żołnierze zawodowi zajmujący wysokie stanowiska  
w stopniu podpułkownika i pułkownika zaledwie w 24% byli poddani sprawdzeniu kom-
petencji. Można zatem wywnioskować, że nikomu nie zależy na obsadzeniu wakujących 
stanowisk specjalistami w danej dziedzinie, lecz konkretnymi osobami. Być może oso-
by, które pełnią obowiązki na wysokich stanowiskach służbowych, zdają sobie sprawę 

Dorota Balcerzyk, Robert Balcerzyk



        439

ze swoich braków kompetencyjnych i w ten sposób chcą w dalszym ciągu pozostawać 
poza oceną (weryfikacją kompetencji).

W  następnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o  podanie powodów, które 
utrudniają im ukończenie dodatkowych studiów oraz kursów. Za najważniejszy powód 
respondenci podali brak wolnego czasu. Prawdopodobnie przyczyną tego jest fakt,  
iż większość respondentów posiada staż służby do 10 lat i pełni funkcje na stanowiskach 
dowódcy plutonu, kompanii. Pełnienie obowiązków na tych stanowiskach wymaga po-
święcenia od młodych oficerów, rezygnacji z życia rodzinnego, wypoczynku. 

To ci żołnierze zajmują się szkoleniem podoficerów i  szeregowych, co wiąże się  
z  częstym udziałem w  szkoleniach poligonowych, przygotowaniami do udziału  
w  misjach. Większość tych młodych oficerów służy w  jednostkach biorących udział 
w misjach stabilizacyjnych, a oni sami już niejednokrotnie uczestniczyli w tego rodza-
ju przedsięwzięciach. Każdy udział w misji wiąże się z trwającym pół roku okresem przy-
gotowań, a następnie wyjazdem na kolejne 6 miesięcy. W związku z tym ich wolny czas 
jest ograniczony.

Drugim powodem niepodejmowania dodatkowych studiów i kursów jest brak środ-
ków finansowych. Spowodowane jest to tym, że większość respondentów to ludzie po-
niżej 35 roku życia, a ich uposażenie jest stosunkowo niskie. Służba w małych garnizo-
nach wiąże się także z tym, że szanse na znalezienie pracy przez współmałżonka są nie-
wielkie, więc uposażenie żołnierza stanowi cały budżet rodziny.

Kolejnym powodem niepodejmowania działań w  zakresie doskonalenia  
i kształcenia jest brak zgody przełożonego. Obowiązujące w wojsku przepisy wymuszają 
uzyskanie takiej zgody. W przypadku otrzymania zgody żołnierz może otrzymać częścio-
we dofinansowanie, dodatkowy urlop szkoleniowy. W przypadku braku zgody i podję-
ciu nauki na „własną rękę”, żołnierz może zostać rozpatrzony dyscyplinarnie przez prze-
łożonego. Dowódcy niechętnie udzielają zgody na dodatkowe studia, ponieważ ograni-
czają one dyspozycyjność żołnierzy. Udzielając takiej zgody oficerowi, dowódca zobo-
wiązany jest zapewnić mu czas wolny w terminach zajęć, sesji.

Innym powodem jest niechęć do nauki. Niektórzy oficerowie nie czują potrzeby do-
kształcania, nie mają takich ambicji. Nieliczni natomiast uważają, że lepsze wykształce-
nie, dodatkowe kursy mogą wręcz utrudniać awansowanie. Prawdopodobnie przełoże-
ni mogą w takim żołnierzu dostrzegać zagrożenie dla siebie, traktować go jako konku-
renta na zajmowane przez siebie stanowisko. Poza tym, nie chcą, by podwładny awan-
sował szybciej niż oni sami.

Z badań wynika także, że brak wolnego czasu i środków finansowych jest głównym 
powodem rezygnacji z dalszej nauki przez oficerów. Przyczyną tego może dobór próby. 
W znacznej większości badani oficerowie to ludzie młodzi, znajdujący się nisko w hierar-
chii wojskowej. Niska pozycja determinuje brak czasu i środków finansowych.
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By potwierdzić gotowość oficerów do podnoszenia swoich kompetencji, zadano im 
pytanie dotyczące ich gotowości do podjęcia kursów i szkoleń na własny koszt. Stopień 
gotowości do kształcenia i doskonalenia zawodowego z własnych środków pieniężnych 
przedstawiono na Rysunku  6.

Rysunek 6. Stopień gotowości do kształcenia i doskonalenia zawodowego z własnych 
środków pieniężnych [%]

 Źródło: badania własne.

Znaczna cześć badanych – 81,4% – zadeklarowała chęć podjęcia nauki na własny 
koszt, jeżeli zagwarantuje im to sukces zawodowy. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 
24,2% ankietowanych, a „tak” blisko 57,2%. Oficerowie pełniący obowiązki na stanowi-
skach logistycznych w 82,7% deklarowali chęć podjęcia nauki na takich zasadach. Zda-
ją oni sobie sprawę, że obecnie instytucje cywilne posiadają lepszą bazę szkoleniową 
w tym zakresie i większe doświadczenie. Fakt ten może stać olbrzymim atutem dla Sił 
Zbrojnych RP, ponieważ w ten sposób można podnosić kwalifikacje oficerów, nie inwe-
stując w ich rozwój środków finansowych z budżetu państwa.

Jedynie 45% oficerów ze stażem służby 15–20 lat nie podjęłoby takiej nauki. Przy-
czyną mogą być słabe warunki materialne. Żołnierze o takim stażu pracy to kapitano-
wie, majorowie, rzadko podpułkownicy. Często posiadają dzieci (prawie dorosłe), znacz-
na część dochodów jest przeznaczona na ich kształcenie (studia). Poza tym nie widzą 
szans na awans z tytułu ukończenia szkół cywilnych. W latach 2004–2007 oficerowie na 
skalę masową uzupełnili wykształcenie, kończąc studia magisterskie oraz studia pody-
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plomowe (wymagania ówczesnych przepisów kadrowych dla oficerów) i nie otrzymali 
z tego powodu spodziewanych profitów w formie awansów na kolejne stopnie wojsko-
we. Obecna sytuacja może stać się pewnego rodzaju pułapką, doprowadzając do całko-
witego załamania się systemu rozwoju kadr, czego powodem jest nieingerowanie w do-
świadczenie i zdobywanie nowych umiejętności przez oficerów. Wpływ kwalifikacji za-
wodowych na rozwój kariery – rysunek nr 7. 

Znaczna część respondentów (52,4%) twierdzi, że podnoszenie własnych kwalifika-
cji w instytucjach i uczelniach cywilnych nie ma żadnego znaczenia dla rozwoju karie-
ry zawodowej. Nikły procent (5,1% oficerów) jest całkiem odmiennego zdania i uważa,  
że przeszkadza to w karierze. 26,7% natomiast widzi szanse zrobienia kariery zawodo-
wej przez podnoszenie swoich kwalifikacji, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, ale or-
ganizowanych przez wojsko. Wśród podporuczników i poruczników istnieje przekona-
nie, że kluczem do kariery jest podnoszenie swoich kompetencji, uzupełnianie wykształ-
cenia, doskonalenie nabytych umiejętności w instytucjach cywilnych. Może to napawać 
optymizmem na kolejne lata. Być może w przyszłości, gdy oficerowie ci zaczną obejmo-
wać bardziej odpowiedzialne stanowiska, zmieni się nastawienie przełożonych, ofice-
rów kadrowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego. O istnieniu takiej potrze-
by może świadczyć fakt, że aż 80% oficerów zajmujących stanowiska w obrębie logistyki 
sądzi, iż karierę warunkuje uzupełnianie wiedzy i umiejętności w instytucjach cywilnych. 
To z doświadczeń i osiągnięć naukowych instytucji cywilnych wojsko powinno czerpać 
wzorce i wdrażać je w życie
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Rysunek 7. Wpływ kwalifikacji zawodowych na rozwój kariery [%]

Źródło: badania własne.

Obszarem, w  którym istnieje jeszcze olbrzymi potencjał do wykorzystania, gdzie 
są zaproponowane wzorce postępowania, zasady i  normy, gotowe rozwiązania, jest 
przede wszystkim zarządzanie kadrami i  samo zarządzanie w  logistyce. P.R. Drucker 
w swoich wykładach mówił, że wszystko, co jest związane z zarządzaniem, ma swoje ko-
rzenie w wojsku. Organizacje cywilne rozwinęły się, a wojsko w niektórych obszarach 
swojej działalności pozostało bez zmian. Czas to zmienić.

Na pytanie dotyczące wartości sprzyjających karierze zawodowej (rozwojowi kom-
petencji) respondenci na pierwszym miejscu wymienili kreatywność i innowacyjność 
w sensie pozytywnym (29,4% oficerów) – rysunek nr 8.

Osoby o  takich poglądach to żołnierze pełniący funkcje na stanowiskach dowód-
czych w stopniu kapitana (dowódcy kompanii), posiadający staż służby od 5 do 10 lat. 
Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ od żołnierzy w stopniu porucznika czy kapitana 
wymagana jest duża samodzielność. Świadczy to bardzo pozytywnie o Wojsku Polskim.

Oznacza to, że oficerowie na różnych szczeblach dowodzenia mają większe kom-
petencje decyzyjne niż kilkanaście lat temu. Docenia się ich pomysłowość i  innowacje 
w  dowodzeniu i  szkoleniu pododdziałów. O  znacznie większym delegowaniu upraw-
nień świadczy zapis w programie szkolenia pododdziałów „dowodzisz – szkolisz – od-
powiadasz”.
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Rysunek 8. Wartości sprzyjające wzrostowi kompetencji [%]

Źródło: badania własne.

Na drugim miejscu wymieniono gotowość do poświęceń (26,3% ankietowanych). 
Do tego typu odpowiedzi na pewno przyczynia się udział polskich żołnierzy w misjach 
pokojowych w Iraku i Afganistanie. Wyjazd na misję poprzedza półroczny okres przygo-
towań kontyngentu do działania. Przygotowania obejmują intensywne zajęcia w ośrod-
kach szkolenia poligonowego, a to z kolei oznacza rozłąkę z rodziną. Po okresie przygo-
towawczym żołnierze uczestniczą w misji trwającej minimum pół roku, bez możliwo-
ści odwiedzenia rodziny, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych (choroba lub śmierć człon-
ka rodziny).

12,6% ankietowanych uważa, iż kluczem do kariery jest unikanie odpowiedzialno-
ści. Można z tego wywnioskować, że są stanowiska o względnie małej odpowiedzialno-
ści, ale gwarantujące bezpieczny rozwój zawodowy. Ten awans w Strukturach Sił Zbroj-
nych RP jest wolniejszy, ale wiąże się z mniejszym obciążeniem psychicznym dla żołnie-
rza, wymaga mniejszego poświecenia życia rodzinnego dla kariery.

Niepokojąca natomiast jest opinia badanych dotycząca kreatywności negatywnej 
(kombinowania, oszukiwania): około 12,1% oficerów widzi w tym szanse dla swojej ka-
riery (rozwojowi kompetencji). Takie postępowanie jest niegodne oficera, a  jednak się 
zdarza. Należy takim patologiom zapobiegać. Nieznaczna część badanych (4%) sądzi, że 
brak kompetencji sprzyja karierze.
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Na uwagę zasługuje patriotyzm. Zaledwie według 8% ankietowanych jest on klu-
czem do sukcesu w  karierze oficera. Oznacza to, że nieznaczna część oficerów służy 
w Wojsku Polskim z pobudek patriotycznych, a takie wartości w służbie są preferowane. 
Można się spodziewać od tych żołnierzy większego poświecenia dla ojczyzny oraz więk-
szej więzi emocjonalnej z wojskiem. Podobnie, bo 7,7% badanych uważa, że poczucie 
misji społecznej sprzyja karierze. Pojęcie to jest związane z patriotyzmem. 

Zgodnie z teorią zasobów ludzkich to przełożonemu powinno zależeć na rozwoju 
zawodowym podwładnych. To kapitał ludzki stanowi „wartość dodaną” organizacji. Sto-
pień zainteresowania przełożonych rozwojem podwładnych przedstawiono na Rysun-
ku 9. 

Rysunek 9. Stopień zainteresowania przełożonych rozwojem podwładnych [%]

Źródło: badania własne.

Zatrważające są wyniki badań dotyczące przełożonych, a konkretnie ich zaintereso-
wania rozwojem podwładnych. Tylko co trzeci badany uważa, że przełożony jest zainte-
resowany jego rozwojem zawodowym. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 5,9% 
ankietowanych, natomiast „tak”: 27,9% respondentów. Znaczny procent oficerów (41,8%) 
jest odmiennego zdania. Aż 55% oficerów pełniących funkcje na stanowiskach dowód-
czych uważa, że ich rozwój nie interesuje przełożonych. Jeszcze gorzej te dane przed-
stawiają się dla żołnierzy z wysługą lat 21–25 lat, aż 70% respondentów jest tego zdania.
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Prawdopodobnie przełożeni nie są zainteresowani rozwojem podwładnych z trzech 
powodów. Po pierwsze, obawiają się konkurencji w przyszłości. Po drugie, liczą się z tym, 
że ukończenie przez podwładnego dodatkowego kursu, szkolenia czy nawet studiów 
spowoduje jego odejście na inne stanowisko służbowe. W zamian otrzymają nowego 
żołnierza, którego będą musieli przygotować do pełnienia obowiązków na wakującym 
stanowisku. Po trzecie, skierowanie żołnierza na kurs wiąże się z jego absencją, co z ko-
lei jest utrudnieniem w funkcjonowaniu pododdziału czy innej komórki organizacyjnej.

Zakończenie

Obecna sytuacja w zarządzaniu kadrami powoduje niezadowolenie i frustrację wśród ofi-
cerów. Główną przyczyną takiego stanu jest to, że ani przełożonym, ani oficerom sekcji 
kadrowych nie zależy na rozwoju zawodowym żołnierzy (choć oficerowie deklarują chęć 
podnoszenia swojego poziomu wykształcenia i wyszkolenia).

Dla skutecznego zarządzania kadrami konieczna jest partycypacja przełożonych 
i służb personalnych w rozwoju indywidualnym oficerów. Ponad połowa ankietowanych 
nie darzy zaufaniem oficerów kadrowych. Organy kadrowe powinny współpracować 
z żołnierzami, aby dobrze wypełniać funkcję personalną. 

Inwestowanie w  rozwój kadry oficerskiej i  wzbogacanie jej doświadczeń powin-
no synergicznie współistnieć ze wszelkiego rodzaju zmianami zachodzącymi w Siłach 
Zbrojnych RP, gospodarce oraz innych sektorach, aby móc szybko reagować na zmia-
ny. Ważne jest również podążanie za przeobrażeniami w postrzeganiu rozwoju kompe-
tencji przez oficerów i żołnierzy. Stąd też działania organów kadrowych i dowódców po-
winny być ukierunkowane na wypracowanie dobrych warunków rozwoju kompetencji 
oraz promowania na wyższe stanowiska dowódcze takich oficerów, u których dotych-
czasowe osiągnięcia w służbie, zdolności, umiejętności i doświadczenie kwalifikują ich 
do tych stanowisk.

Przełożeni nie przestrzegają podstawowej zasady w zarządzaniu kadrami (co poka-
zują badania), gwarantującej sukces organizacji, a mianowicie, że cele jednostki i cele or-
ganizacji powinny być spójne. Aspiracje i plany zawodowe powinny być uwzględniane 
przy projektowaniu szkoleń i doskonalenia zawodowego żołnierzy. 

Powyższe badania kompetencji zawodowych oficerów Wojska Polskiego mogą po-
służyć jako argument do wprowadzania zmian w zarządzaniu kompetencjami oficerów 
oraz wyznaczaniu oficerów na stanowiska służbowe, a także do opracowania i wdroże-
nia określonych modeli przebiegu służby. 
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