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Drogi Czytelniku! 

 
Z największą przyjemnością oddajemy w Twoje ręce kolejny, dziesiąty numer 

Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 
Powszechność i absolutna dominacja we współczesnym świecie systemu 
decymalnego, znanego i wykorzystywanego do obliczeń zresztą już w 
starożytności m. in. przez Egipcjan, nakazuje traktować niniejsze wydanie jako 
jubileuszowe.  

Ta bynajmniej, bawiąc się słowem, nietuzinkowa okazja stwarza 
niepowtarzalną szansę, by złożyć wszystkim publikującym dotychczas na łamach 
tegoż periodyku autorom artykułów gorące podziękowania. Należą się im one za 
udostępnianie wyników badań oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
zdobytym najczęściej w wyniku długich i żmudnych poszukiwań naukowych. 
Wypełniając swą misję w pełni zasługują by nazwać ich „nosicielami światła” oraz 
oddać z tego tytułu, nie odnosząc się bynajmniej wyłącznie do greckiego 
tłumaczenia tego zwrotu, należne im wyrazy podziwu i uznania.  

Podobnie rzecz ma się i z Czytelnikami pisma. Wbrew ostrzeżeniu płynącemu 
z leżącego u podstaw naszej tożsamości kulturowej przekazu o konsekwencjach 
sięgnięcia po owoce drzewa poznania, hołdują oni zasadzie, że „lepiej wiedzieć”. 
Choć jest ona uniwersalna, sprawdza się zawsze i wszędzie, to właśnie w zakresie 
problematyki zagadnień związanych z bezpieczeństwem ma zupełnie szczególne 
zastosowanie. Znajomość zagrożenia w praktyce przekłada się niejednokrotnie na 
uzyskanie możliwości przeciwdziałania mu czy nawet zapobieżenia, a w 
najgorszym przypadku przygotowania się do niego i skutków, jakie z sobą 
przyniesie, kiedy stanie się już faktem. Do tego też sprowadza się cała idea 
„Edukacji dla Bezpieczeństwa” będącej zarazem głównym przesłaniem działalności 
wydawniczej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w 
Poznaniu. Tak więc korzystając z nadarzającej się ku temu sposobności, jaką 
zapewnia wspomniane przypisanie cyfry „10” w naszej kulturze jako numeru 
porządkowego wydania, przekazujemy Wam wraz z nim swoje zapewnienia 
głębokiego szacunku, jakie wzbudza Wasza postawa. 

Treść niniejszego Zeszytu otwiera artykuł Bernarda Rzeczyńskiego 
omawiający zagadnienie logistyki w systemie bezpieczeństwa narodowego. 
Głównym celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na zależność najważniejszych 
efektorów konstytuujących realny system bezpieczeństwa narodowego oraz 
docenienie aksjologii logistyki i strategii w tym kontekście. W obrębie zagadnienia 
bezpieczeństwa narodowego badana jest także rola polskiej polityki 
bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu terroryzmowi; którą to kwestię porusza w 
swoim artykule Tomasz Hoffmann. Innej problematyki dotyka Piotr Kwiatkiewicz, 
przedstawiający w swoim tekście terytorialne konsekwencje zbrojnych zmagań 
ormiańsko-azerbejdżańskich z końca XX wieku. Z kolei Grzegorz Tokarz zajmuje 
się w dwóch swoich artykułach odpowiednio analizą najważniejszych dokumentów, 
które stały się podstawą prawną dla pobytu żołnierzy polskich w Iraku i ogólniej ― 
dokumentów, które regulują pobyt oddziałów polskich za granicą oraz opisem 
miejsca Syrii w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. Artykuł zamykający dział 
bezpieczeństwa narodowego, autorstwa Piotra Kwiatkiewicza i Ryszarda 
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Tomczaka, podejmuje problem wpływu cen ropy naftowej na stan bezpieczeństwa 
gospodarki światowej. 

Drugi blok zagadnień poświęcony jest kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Niezwykle cenny wkład w rozważania dotyczące tego problemu wnosi artykuł 
Józefa Buczyńskiego, szeroko omawiający spektrum potencjalnych zagrożeń 
niemilitarnych dla bezpieczeństwa, istotnych dla bezpieczeństwa narodowego RP. 
Ponadto w ramach tego zagadnienia wnikliwie analizowane są ekologiczne 
aspekty bezpieczeństwa państwa (artykuł Bernarda Rzeczyńskiego) oraz udział sił 
zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w 
sytuacjach kryzysowych. Autor ostatniego z wymienionych tekstów, Krystian 
Cuber, wyszczególnia zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane 
przez pododdziały i oddziały sił zbrojnych oraz charakteryzuje procedury aktywacji 
sił i środków sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. 

Refleksja autorów kolejnego działu, Zbigniewa Serafina i Huberta Palucha, 
skupia się wokół tematu procesu wdrażania systemów zarządzania jakością w 
kontekście współpracy klienta firmą szkoleniowo-doradczą. Wskazują oni na 
potrzebę bliższego namysłu nad tym zagadnieniem, wynikającą ze specyfiki 
zarządzania jakością, która stała się nie tylko globalnym wyzwaniem, ale także 
standardem działania każdej organizacji. 

W części czwartej, koncentrującej się na zagadnieniach pedagogicznych na 
uwagę zasługują teksty Zygmunta Płoszyńskiego, badającego pedagogiczne 
aspekty doradztwa zawodowego w szkole i Żanetty Kaczmarek, rozpatrującej 
pedagogikę w przestrzeni publicznej, w aspekcie industrializacji i 
dezindustrializacji. Interesujący jest również artykuł Tomasza Hoffmanna, który 
poddaje analizie system komunikacji wewnętrznej w policji. Szczególny nacisk w 
tych rozważaniach położony został na procesy komunikacyjne, jakie zachodzą na 
różnych stanowiskach w pracy poszczególnych policjantów. 

W ostatniej części bogatego tematycznie numeru czasopisma prezentujemy 
Państwu sprawozdanie z X Światowej Konferencji Nt. Zapobiegania Urazowości I 
Promocji Bezpieczeństwa, autorstwa Pawła Boeslera. 

 
Życzymy Państwu interesującej lektury, 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Programowej 

 Wydawnictwa WSB 
 

 dr Piotr KWIATKIEWICZ 
 
i 

Kierownik Sekcji Wydawniczej 
dr Joanna FARYSEJ 
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Bernard RZECZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

LOGISTYKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
 
 
Streszczenie 
Praca skupia się na dwóch kompatybilnych grupach czynników, mianowicie 

na pęku głównych współzależnych efektorów konstytuujących realny system bez-
pieczeństwa narodowego oraz na docenianiu aksjologii logistyki i strategii. Pierw-
sza grupa analizuje: (1) krąg znaczeniowy logistyki i bezpieczeństwa; (2) strategię i 
systematykę celów bezpieczeństwa narodowego; (3) konstatację faktu, iż polska 
strategia bezpieczeństwa narodowego pomija znaczenie logistyki. Druga grupa 
zajmuje się: (1) definicjami logistyki cywilnej i wojskowej; (2) prakseologiczną pro-
jekcją logistyki; (3) funkcją strategii bytu i rozwoju; (4) ograniczonością definicji 
celów (logistycznych) bezpieczeństwa narodowego z (5) końcową refleksją. 

 
Abstract 
The paper concentrates on two compatible groups of factors, namely on a 

bundle of main correlative effectors that constitute the real national safety system 
and of an appreciation of logistics and strategy axiology as well. The first group 
analyses: (1) semantic circle of logistics and of the safety as well; (2)  strategy and 
a target systematics of national safety; and (3)  fact constatation that Polish nation-
al safety strategy omit the logistics significance. The second group deals with: (1) 
definitions of civil and military logistics; (2) praxeological logistics projection; (3) 
function of existence and development strategy; and (4) finiteness of national safe-
ty (logistical) targets definition, with (5) an ending reflection. 

 
Krąg znaczeniowy logistyki 
Funkcją celu logistyki jest świadczenie usług warunkujących i/lub polepszają-

cych działanie określonego podmiotu i jego przedsięwzięcia. Logistyka jawi się 
współcześnie jako nowy paradygmat organizacji i zarządzania przepływami dóbr 
fizycznych i intelektualnych w przestrzeni kulturowej człowieka, w swej systemowej 
projekcji definiujący instrumentaria i procesy wiodące do doskonalenia sterowania 
układami bytu i gospodarowania.  

Logistyka jest immanentnie związana z bytem i gospodarką człowieka od za-
rania jego dziejów. Oczywiście na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego, a także 
w różnych obszarach rozwoju i form organizacji społeczeństw, różniły się instru-
menty i sposoby wsparcia logistyką. Podstawowe wsparcie wiązało się z natural-
nym staraniem o byt, z zaopatrzeniem się w środki żywności, również w tworzywo 
na budowę domostwa, czasem także na ochronę go przed nieprzyjaznym otocze-
niem zwierzęcym i ludzkim. Przejście człowieka z koczowniczego trybu życia w 
osiadły było ogromną operacją logistyczną rozciągniętą w czasie i przestrzeni. 
Ważkim atutem wyboru miejsca osiedlenia była infrastruktura drogowa oraz dostęp 
do wody i innych zasobów natury, również dziś znaczące czynniki lokalizacji 
przedsiębiorczości i jej logistyki. 

Logistyka służyła i nadal służy równolegle dwom sferom: militarnej i cywilnej. 
Jej przydatność w podbojach militarnych ukazał na początku X w. n.e. cesarz bi-
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zantyjski Leontos VI (866-912 [Leo VI. (Byzanz]) w traktacie Sumaryczne wyłoże-
nie sztuki wojennej,

1
 wyróżniającym 3 elementy tej sztuki: strategię, taktykę i logi-

stykę. Logistyka miała się zajmować różnymi wyliczeniami związanymi z przemar-
szami wojsk [Beier, Rutkowski 1995: 15], co dzisiaj można zinterpretować przepły-
wami strumieni militarnych. W 1837 r. ukazało się w Paryżu dzieło szwajcarskiego 
generała de Jomini (1779-1869 [Antoine-Henri Jomini]) Zarys sztuki wojennej,

2
 w 

którym jeden z rozdziałów traktuje O logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch 
oddziałów [Szczepankiewicz 1996: 8]. Mówi ono m.in. o lokalizacji i zaopatrywaniu 
magazynów, planowaniu i realizacji marszów, przygotowywaniu środków transpor-
towych oraz urządzaniu dróg transportowych i zaopatrywaniu oddziałów. 

Do współczesnej gospodarki cywilnej logistyka zaczęła wkraczać przed około 
50 laty, i to głównie w sektorze produkcji przemysłowej. Raczkuje w sektorze usług, 
przede wszystkim w obsłudze transportowej handlu. Brak zauważalnych znamion 
jej oddziaływania na wiele innych dziedzin gospodarki. Ale bezdyskusyjny jest jej 
wpływ na rozwój pierwotnej wymiany handlowej w miejscach skrzyżowań dróg, 
dających początek osadnictwu miejskiemu. To dało również podstawy określania 
logistyki jako emanacji zarządzania łańcuchem dostaw. 

 
Krąg znaczeniowy bezpieczeństwa 
Pojęcie bezpieczeństwa jest najczęstszym ze stosowanych pojęć 

w organizacji i funkcjonowaniu społeczeństwa. W piramidzie hierarchii potrzeb 
człowieka według Abrahama Maslowa [Hierarchia], potrzeby bezpieczeństwa

3
 są 

najważniejszymi po zapewnieniu potrzeb fizjologicznych, decydujących o jego by-
cie. Potrzeby bezpieczeństwa jawią się jako czynniki fizyczne i psychiczne. Bez-
pieczeństwo definiuje się najczęściej jako stan poczucia pewności i gwarancji jego 
zachowania oraz szansy na jego doskonalenie, jako sytuację odznaczającą się 
brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, np. zdrowia, pracy, 
szacunku, uczuć, dóbr materialnych, czy ogólniej jako brakiem określonych zagro-
żeń.  

Poczucie bezpieczeństwa to stan subiektywny, który może ─ ale nie musi ─ 
opierać się na bezpieczeństwie faktycznie istniejącym. Poczucie bezpieczeństwa 
można wywołać sztucznie. Wystarczy, że przedstawi się danej osobie lub grupie 
osób fałszywe przesłanki i utrudni postrzeganie faktów albo ich zrozumienie. Dzia-
łania takie podejmowane są całkiem często, zwłaszcza w sytuacji, gdy zapewnie-
nie faktycznego bezpieczeństwa jest niemożliwe. Zatem poczucie bezpieczeństwa 
to ─ nierzadko ─ jedynie złudzenie bezpieczeństwa [Bukiel 2002: 3127-3130].

 4
 

                                                           
1
 W dostępnej polskiej i obcojęzycznej literaturze piśmiennej i internetowej nie odnotowano nazwy 
oryginalnej.  

2
 W dostępnej piśmiennej literaturze polskiej nie odnotowano nazwy oryginalnej, w internetowej jest 
wzmianka hasłowa: Jomini, Le Baron de (1837): Précis de l'Art de la Guerre: Des Principales 
Combinaisons de la Stratégie, de la Grande Tactique et de la Politique Militaire, Meline, Cans et 
Compagnie. Brussels, wg [tamże.] 

3
 Rozumiane jako: zależność, opieka i oparcie, protekcja, wygoda, spokój, wolność od strachu [tamże], 
ład [Potrzeba].  

4
 Znakomitych przykładów dostarcza tutaj wojna. Aby zwiększyć u żołnierzy frontowych poczucie bez-
pieczeństwa, informuje się ich o rzekomych siłach, stojących nieopodal w odwodzie. W państwach 
totalitarnych takie poczucie bezpieczeństwa u obywateli miała kształtować wszechogarniająca propa-
ganda i... zamykanie granic [tamże].  
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Bezpieczeństwo jest zjawiskiem dynamicznym, zarówno w czasie jak i prze-
strzeni, postrzeganym jako proces. Istotna jest architektura bezpieczeństwa, jawią-
ca się zarówno w obszarze wiedzy, jak i działalności praktycznej a obejmująca 
ogół form i sposobów organizowania i kształtowania przestrzeni dla zapewnienia 
pokojowych warunków bytu ludzi. Uwzględnia ona istniejącą rzeczywistość na 
danym etapie jej rozwoju, przyjęte formy więzów organizacyjnych i przewidywany 
ich rozwój. W oparciu o nie organizuje i kształtuje warunki służące przeciwdziałaniu 
i likwidowaniu kryzysów i konfliktów oraz zapewnieniu pokojowego bytu na okre-
ślonym obszarze realnej rzeczywistości [wg Kaczmarek 1997:1]. 

Bezpieczeństwo narodowe jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fi-
zyczną napaścią lecz również ochroną ─ za pomocą różnych środków ─ żywotnych 
interesów ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotności i 
podstawowym wartościom państwa [American 1981:VII].

5
 Bezpieczeństwo naro-

dowe postrzegane jest jako zdolność narodu (państwa) do obrony terytorium i war-
tości. Konstytuują je 4 wartości bezpieczeństwa (wg J. Kukułki): przetrwanie, suwe-
renność, integralność terytorialna i jakość życia [Pojęcie]. 

Bezpieczeństwo narodowe to stan niezagrożonego spokoju. Było ono utoż-
samiane przede wszystkim z siłą wojskową według uproszczonego schematu: 
zagrożenie to agresja, a bezpieczeństwo to obrona militarna. Współczesne jego 
składniki to ─ obok aspektów wojskowych i politycznych ─ czynniki gospodarcze, 
technologiczne, zasoby surowcowe oraz polityka w zakresie ekologii, demografii, 
spraw społecznych i humanitarnych. Bezpieczeństwo narodowe tworzy cały naród, 
chroniąc swe wartości oraz interesy narodowe, broniąc ich przed zagrożeniem 
militarnym i niemilitarnym, budując sprzyjające warunki w środowisku międzynaro-
dowym [wg Ostojski 2007]. 

 
Strategia i systematyka celów bezpieczeństwa narodowego 
Interesy narodowe

6
 oraz wynikające z nich cele realizuje się w ramach działań 

wewnętrznych państwa oraz w jego relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Zdol-
ność Polski do skutecznego działania na zewnątrz jest uwarunkowana jakością 
wewnętrznego ładu politycznego, gospodarczego i społecznego. Zacieranie sie 
różnic między wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa narodo-
wego wymaga całościowego, systemowego podejścia [wg Strategia 2007: poz.14]. 

                                                           
5
 Zob. też: [Konstytucja RP 1997:art.5]: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalno-
ści swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo oby-
wateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju.” 

6
 Dzielą się one na 3 grupy:  

„(1)żywotne ─ potrzeba zachowania niepodległości i suwerenności państwa, jego integralności teryto-
rialnej i nienaruszalności granic oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, praw człowieka i pod-
stawowych wolności, a także umacniania demokratycznego porządku politycznego; ich realizacja to 
bezwzględny priorytet polityki bezpieczeństwa [Strategia poz. 11]; 

(2)ważne ─ zagwarantowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego 
kraju, stworzenie warunków do wzrostu dobrobytu społeczeństwa, do rozwoju nauki i techniki oraz do 
należytej ochrony dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej [tamże, poz. 11-12]; 

(3)inne istotne ─ związane z dążeniem do zapewnienia silnej pozycji międzynarodowej państwa oraz 
możliwości skutecznego promowania polskich interesów na arenie międzynarodowej. Do istotnych 
interesów należy również umacnianie zdolności działania i skuteczności najważniejszych instytucji 
międzynarodowych, w których Polska uczestniczy, jak również rozwój stosunków międzynarodowych 
opartych na poszanowaniu prawa oraz efektywnej współpracy wielostronnej zgodnie z celami i zasa-
dami określonymi w Karcie NZ [tamże, poz. 11,13].” 
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System, to zbiór obiektów wraz z relacjami istniejącymi między tymi obiektami oraz 
między ich własnościami [Hall 1968:93].  

Generalna systematyka celów bezpieczeństwa narodowego oparta jest na 
funkcji państwa w zakresie jego powinności obronnych (bezpieczeństwa): 

− w relacji z otoczeniem zewnętrznym, a więc w układzie międzynarodowym 
i to zarówno w kontekście cywilnym jak i militarnym [Strategia 2007:poz.44-
57] ; 

− wewnętrznych [tamże: poz.58-61], które obejmują sektory bezpieczeństwa 
obywatelskiego, społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz infor-
macyjnego i telekomunikacyjnego [tamże:poz.62-82]. 

Trzeba wszakże uznać, że granica między tymi zdarzeniami nie bywa jedno-
znacznie i trwale wytyczona, ponieważ natura i różne incydenty (np. polityczne, 
gospodarcze czy ekologiczne) powodują, iż wiele zdarzeń nakłada się na siebie 
zarówno w wymiarze bezpieczeństw wewnętrznych jak i zewnętrznych.  

 
Polska strategia bezpieczeństwa narodowego pomija znaczenie logistyki 
Na 37 stronach dokumentu, logistyka wzmiankowana jest tylko w 3 zdaniach: 
− w rozdz.3.2: Bezpieczeństwo militarne: „(…) pełne wykorzystanie zasobów 

logistycznych kraju…”[Strategia 2007: poz.57]; 
− w rozdz.4.3: Podsystemy wykonawcze. Obrona narodowa: „(…) Inspekto-

rat Wsparcia Sił Zbrojnych jako organizator systemu wsparcia logistyczne-
go sił zbrojnych…”[tamże: poz.99]; 

− w rozdz.4.3 Podsystemy wykonawcze. Zdrowie: „(…) Ochrona zdrowia 
stanowi także ważne ogniwo w łańcuchu cywilnego wsparcia logistycznego 
narodowych i sojuszniczych sił zbrojnych…” [tamże: poz.137]. 

To degraduje dokument wagi państwowej do wartości makulatury, skoro tylko 
tyle zadań poświęcono logistyce. Można tylko domniemywać, że autorzy i instytu-
cja, która opracowanie dokumentu firmuje, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, nie rozumieją aksjologii logistyki i jej decydującej funkcji w realizacji strategii 
bezpieczeństwa narodowego. 

Polska dysponuje 72 aktami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa narodo-
wego [zob.: Podstawowe 2010]. Analizując postanowienia 3 dalszych żywotnych i 
ważnych (wg [Strategia 2007]) interesów narodowych i ich zabezpieczenia odno-
szących się do stanu klęski żywiołowej [Ustawa 2002], zarządzania kryzysowego 
[Ustawa 2007] i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa [Rozpo-
rządzenie 2004], tylko w pierwszym akcie wzmiankuje się [Ustawa 2002:art.18.3.3] 
o sposobie zapewnienia im (tj. siłom zbrojnym ─ BR) zabezpieczenia logistyczne-
go. Wszystkie te akty zdominowane są kwestiami militarnymi. Czwarty akt stano-
wiący o zakresie działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju [Rozporządzenie 2002:§ 2] 
ni słowem o logistyce. Wzmiankowane w nich zdarzenia, które stanowią bądź mo-
gą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i wymagają odpowiednich 
właściwych reakcji obronnych organizacyjnych i fizycznych, są w istocie ich skata-
logowaniem, czasem z enigmatycznymi dyrektywami, że „należy”, „powinno” itp. 
Nie zadano sobie trudu zdefiniowania jak zaangażować do tego logistykę ─ instru-
mentarium skutecznie, systemowo spajające owe działania obronne i przywracają-
ce pożądany ład publiczny. 
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Definicje logistyki cywilnej i wojskowej 
Logistyka jest definiowania bardzo różnie, nierzadko według zasady, iż punkt 

widzenia, zależy od punktu siedzenia. Poniżej przedstawia się kilka wybranych 
definicji odnoszących się do gospodarki: 

− logistyka (według skorygowanej w 2005 r. definicji
7
: zarządzanie logistyką) 

jest tą częścią procesu łańcucha (według korekty jw.: zarządzania łańcu-
chem) dostaw, która obejmuje planowanie, wdrażanie i kontrolę sprawnego 
i skutecznego strumienia przesyłu i zwrotu oraz składowania towa-
rów/usług i stosownej informacji między punktem jego generacji i punktem 
konsumpcji, w celu sprostania wymaganiom konsumenta [Council 1998; 
CSCMP’s Supply 2009]; 

− przez logistykę rozumie się planowanie, organizację, realizację i kontrolę 
przepływu dóbr od ich nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, do osta-
tecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych, przy minimalnych 
kosztach i oszczędnym zaangażowaniu kapitału (norma Europejskiego 
Komitetu Normalizacji z 1992 r.) [Abt 2001:54-55]; 

− logistyka to zarządzanie przepływem towarów, informacji i innych zasobów, 
w tym energii i ludzi, od miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji w ce-
lu zaspokojenia wymagań konsumentów (często i początkowo wojska), re-
alizowanym w integracji i ochronie procesów) informacji, transportu, go-
spodarki zapasami i opakowaniami, magazynowania i przeładunku; jest 
ona kanałem łańcucha dostaw, który dodaje wartości użyteczności czasu i 
miejsca [tłum. ─ BR; Logistics 2009]. 

Mimo koncentracji uwagi na logistyce w służbie cywilnej, warto zapewne 
przybliżyć jej definicję i zadania w służbie militarnej NATO, gdyż wystarczy 
uważnie przyjrzeć się polu (treści akwizycyjno-operacyjnej) tej logistyki, by 
umieściwszy w nim elementy cywilne odnaleźć ogromne spektrum zastoso-
wań gospodarczych. Logistyka według NATO [NATO 1997] oznacza wiedzę o 
planowaniu i wykonywaniu przemieszczeń oraz obsłudze wojska, a w najpeł-
niejszym znaczeniu aspektów operacji militarnych, obejmujących:  

− projektowanie i rozwój, akwizycję, składowanie, transport, dystrybucję, 
utrzymanie, ewakuację i dyspozycję materiałami (tj. sprzętem w najszer-
szym znaczeniu, a więc pojazdami, bronią, amunicją, paliwem itd.); 

− transport personelu; 
− akwizycję lub konstrukcję, utrzymanie, użytkowanie i dyspozycję pomiesz-

czeniami (urządzeniami); 
− akwizycję lub wyposażenie w usługi i 
− wsparcie w usługach medycznych i ochrony zdrowia.  

 
Prakseologiczna projekcja logistyki 
Logistyka stanowi formułę holistyczną układu operatorów: przestrzeń, czas, 

ekonomia, jakość i informacja, we wszystkich fazach i elementach zarządzania jej 
usługami (czynnościami). Usługi logistyczne są kreatorami nowych wartości, po-
wstających wskutek zintegrowanego oddziaływania na optymalne wykorzystanie 
tych operatorów dla dobra wszystkich uczestników procesu zarządzania łańcu-

                                                           
7
 Po przekształceniu Council of Logistics Management w Council of Supply Chain Management Profes-
sionals 
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chem dostaw, a więc dla nadawcy i odbiorcy tych dostaw oraz dla pośredników-
realizatorów skuteczności ich przepływu. Logistyka znamionowana jest przede 
wszystkim dystrybucją. Znaczenie dystrybucji jako wartości ekonomicznej w kształ-
towaniu architektury obiektu i jego otoczenia uwypuklał już w I. w. p.n.e. Witru-
wiusz [Tatarkiewicz t. 1,1962:319] a w zakresie inżynierii dostaw w mieście (w jego 
projekcie z około 1500 r. z poziomą i pionową segregacją ruchu) Leonardo da Vinci 
[Ostrowski 1996:395]. 

Dekalog aplikacji logistyki indykuje zespół współzależnych działań w zarzą-
dzaniu przepływem strumieni ludzi, ładunków, mediów technicznych i informacji. Pozy-
tywne efekty jego ingerencji w przestrzeń kulturową (społeczno-ekonomiczną) ujawnią 
się dopiero przy kompletnej harmonizacji tych działań, odrębnych w naturze, ale nie-
rozłącznych funkcjonalnie, i to [Rzeczyński 2004:71]:  

− we właściwym miejscu i dystrybucji skanalizowanej; 
− we właściwym czasie i bez opóźnień; 
− we właściwej technologii i z zastosowaniem właściwych środków oraz 

uwzględnieniem ich kompatybilności; 
− przy stałym monitorowaniu stopnia niezawodności dystrybucji, popytu i po-

daży (w aspekcie ilościowym, jakościowym, dostępności czasowej i prze-
strzennej) oraz oczekiwań klienta , także np. w postaci indywidualnych za-
mówień dostaw; 

− uwzględniających substytucję usług w sferze inżynierii logistycznej dystry-
bucji; 

− postrzegających konkurencyjność (czasową, jakościową, kosztową itd.) al-
ternatywnych infrastruktur i organizacji strumieni; 

− po kosztach satysfakcjonujących wytwórcę/usługodawcę i dystrybutora 
oraz respektujących ich akceptację przez konsumenta (klienta); 

− po akceptowalnych kosztach publicznych (globalnych, społecznych); 
− z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego, logistycznego, ekologiczne-

go (w tym oczywiście ludzkiego), materialnego i informacyjnego; 
− z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 
Funkcja strategii bytu i rozwoju 
Strategia, to wizja i misja kształtowania przyszłości, ale dla wielu i to współ-

cześnie, to jedynie teoria i praktyka przygotowania i prowadzenia wielkich operacji i 
kampanii wojennych [Kopaliński 2007:173]. Wydaje się, iż warto poznać podsta-
wowe imperatywy oraz społeczne, ekonomiczne i polityczne argumenty tworzenia 
strategii na użytek ogólnokulturowy, bez ekspozycji akcentów militarnych, rozu-
mianych jako naczelne narodowe zadanie obronności kraju. Przedstawia się je dla 
przypadku gminy ─ podstawowej wspólnoty w systemie zarządzania państwem ─ 
w poniższym dekalogu [Rzeczyński 1996:49]. Strategia: 

− określa przejrzyście obraz celów i kierunków rozwoju społeczno-
ekonomicznego gminy/miasta, akceptowanych przez mieszkańców, go-
spodarkę i władze samorządowe; 

− podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym; 
− wyznacza zasady koordynacji przemian społecznych i ekonomicznych; 
− pozwala lepiej zagospodarować zasoby ludzkie, naturalne i materialne; 
− określa maksymalne wykorzystanie aktywów, czyli silnych stron i szans 

rozwojowych oraz kompensowanie słabych stron i zagrożeń; 
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− ułatwia efektywne gospodarowanie budżetem gminy oraz stymulowanie 
przez władze lokalne zmian zgodnych z programem strategicznego rozwo-
ju; 

− umacnia pozycję marketingową gminy przez poszerzenie sfery przyciąga-
nia i oddziaływania na otoczenie zewnętrzne; 

− zwiększa oddolną inicjatywę i wpływ społeczności lokalnej na kierunki roz-
woju gminy oraz wizję jej sukcesu, przyczyniając się do umocnienia samo-
rządności i tworzenia społeczności obywatelskiej; 

− sprzyja zmniejszaniu niepewności i ryzyka działania lokalnej gospodarki, 
opierając się na własnych zasobach, inicjatywach i przedsięwzięciach; 

− zwiększa szanse gminy na uzyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł 
zasilania dzięki wyraźnemu rozpoznaniu kierunków i strumieni optymalne-
go rozwoju. 

 
Ograniczoność definicji celów (logistycznych)

8
 bezpieczeństwa narodo-

wego 
Analiza oparta jest na polskich dyrektywach strategicznych [Strategia 2007]. 

Są 2 grupy ograniczoności definicji tych celów: 
− pierwsza, to enigmatyczność definicji ich obszarów zadaniowych;  
− druga, to brak w ogóle zauważenia określonych celów. 
Koncentrując się głównie na wewnętrznych celach bezpieczeństwa narodo-

wego [tamże: poz.58-61], należy przypomnieć, iż są one ukierunkowane na sektory 
bezpieczeństwa: obywatelskiego [poz.62], społecznego [poz.63-64], ekonomiczne-
go [poz.67-68,73-74], ekologicznego [75-77] oraz informacyjnego i telekomunika-
cyjnego [78-82]. Na potwierdzenie opracowania tego dokumentu jako „sztuki dla 
sztuki”, kilka konstatacji. 

Być może, iż nie należy oczekiwać argumentów logistycznych w bezpieczeń-
stwie: 

− ekonomicznym, skoro jego cel jawi się m.in. w tezie, że „silna i konkuren-
cyjna gospodarka to (…) czynnik służący umacnianiu narodowej tożsamo-
ści” [tamże:poz.67]; 

− telekomunikacyjnym, jeśli np. „rozwój nowoczesnej, zintegrowanej struktu-
ry łączności elektronicznej (…) odpornej na awarie i potencjalne ataki 
przestępczości cybernetycznej będzie (…) wymagać należytego współ-
działania właściwych resortów i agend a także podmiotów prywatnych” 
[poz.74]; 

− w infrastrukturze transportowej postrzeganym np. „w formie przyspieszenia 
integracji transportu miejskiego, m.in. poprzez modernizacje węzłów ko-
munikacyjnych oraz infrastruktury i taboru tramwajowego” [poz.73]. 

Tyle o enigmatyczności definicji celów strategicznych (obszarów zadanio-
wych) bezpieczeństwa narodowego. Dużo wyraźniejsze jest ich zdeterminowanie 
w dziedzinie zarządzania kryzysowego [Ustawa 2007:art.3.1], zwłaszcza poprzez 

                                                           
8
 Wcześniej dowiedziono, iż w formułowaniu swych celów, polska strategia bezpieczeństwa narodowe-
go [Strategia 2007] i rozważane kompatybilne akty prawne [Rozporządzenie 2002 ], [Rozporządzenie 
2004], [Ustawa 2002] i [Ustawa 2007], nie wzmiankują nawet o logistyce ich realizacji. Zaakcentowa-
nie w tytule rozdziału ich logistycznej treści jest konsekwencją  faktu natury aksjologicznej i logiki defi-
nicji funkcji logistyki. 
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zdefiniowanie i systematyzowanie infrastruktury krytycznej [tamże:art.3.2] oraz jej 
ochrony [tamże:art.3.3].  

Sytuacja kryzysowa objawia się następstwem zagrożenia, które prowadzi w 
konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy 
równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych. 
Wymaga ona szczególnego sposobu zarządzania, w którym podstawowa rola 
przypada logistycznej integracji wszelkich działań zmierzających do unormowania 
stanu rzeczy.

 9
 

Przez infrastrukturę krytyczną rozumie się systemy oraz wchodzące w ich 
skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urzą-
dzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli 
oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji pu-
blicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Obejmuje ona systemy: 

− zaopatrzenia w energię i paliwa; 
− łączności i sieci teleinformatycznych; 
− finansowe; 
− zaopatrzenia w żywność i wodę; 
− ochrony zdrowia; 
− transportowe i komunikacyjne; 
− ratownicze; 
− zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; 
− produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicz-

nych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 
Ochrona infrastruktury krytycznej oznacza zespół przedsięwzięć organizacyj-

nych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworze-
nia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz in-
nych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Zachodzi więc retoryczne pytanie, czy strategia bezpieczeństwa narodowego 
wystarczy by była zbitką różnych pomysłów, czy też winna być (poza sformułowa-
nymi celami strategicznymi etapowymi) dyrektywą: „co, gdzie, kiedy, jak, dla kogo, 
przez kogo, za ile i z jakimi efektami użytkowymi ?” Ponieważ w strategii tej pomi-
nięto aksjologię logistyki, a ona pomaga formułować odpowiedzi na te pytania, 
więc podaje się, o co w niej pytać, by uzyskać najlepszy jej efekt społeczny ─ tutaj 
w zakresie realizacji określonych celów bezpieczeństwa narodowego [Rzeczyński 
2000:19]: 

− jaką wartość działania ma logistyka? 
− co czyni logistyka? 
− ile ona kosztuje ? 
− jak wysoki jest jej potencjał obniżania kosztów? 
− jakie są słabe miejsca i gdzie występują możliwości polepszeń? 
− jakie nowe technologie, koncepcje i założenia są oraz będą rozwijane i 

stosowane w obszarze logistyki? 
 
 
 

                                                           
9
 Jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa 
nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych [zob.:Konstytucja RP:art.228.1]. 
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Refleksja 
Najprostszą wykładnią pojęcia treści logistyki jest jej funkcja wsparcia, a ina-

czej wedle angielskiego akronimu SCM – Supply Chain Management = Zarządza-
nie Łańcuchem Dostaw. To jest właśnie owa Witruwiuszowska dystrybucja. Polity-
ka bezpieczeństwa narodowego nie polega li tylko na formułowaniu jej celów w 
klasycznym zbiorze zagadnień zewnętrznych i wewnętrznych państwa i widzenia 
ich perspektywy niemal w wymiarze statycznym. Dysfunkcja percepcji ich logi-
stycznego związku i uwarunkowania nawet w tej klasycznej konwencji, a co dopie-
ro w przewrotnych sytuacjach współczesnego świata, pełnego dynamiki zdarzeń i 
ich akceleracji, wymaga pilnej reorientacji w logice definiowania katalogu celów 
strategicznych bezpieczeństwa narodowego. 

Czym jest, po co jest i jak działa logistyka w sytuacji zagrożenia humanitarne-
go i panowania nad sprawnym funkcjonowaniem państwa w obliczu doznanych 
strat, zaświadczyła celująca operatywność logistyczna polskich służb publicznych 
po tragedii smoleńskiej w kwietniu 2010 r. Nawet nagłe, arbitralne decyzje indywi-
dualnych oficjeli co do translokacji pochówku pary prezydenckiej, nie wywróciły 
całościowego reżimu tej operatywności. 

Przykład zapobieżenia upadłości finansowej Grecji w maju 2010 r. przez logi-
stykę finansową Unii Europejskiej ze wsparciem Europejskiego Banku Centralnego 
jest nie tylko dowodem rozumienia i stosowania solidaryzmu wspólnotowego, ale 
dla Polski również wskazaniem, że w strategii bezpieczeństwa narodowego bez-
pieczeństwo finansowe pominięto. Mniemanie, że elementy logistyki w ogóle a 
finansowej w szczególności są choćby między wierszami w rozdz.4.3. Podsystemy 
wykonawcze [Strategia 2007] okazało się złudne, a także ukazujące lekceważenie 
tego problemu, który w innym dokumencie o zarządzaniu kryzysowym [Ustawa 
2007:art.3] wymieniono na czołowym miejscu. W podsystemie wykonawczym „Go-
spodarka” [Strategia 2007:poz.119] zapisano: Nadrzędnym celem polityki gospo-
darczej jest utrzymanie równowagi finansowej (podkr. ─ BR), stabilności energe-
tycznej i surowcowej oraz zdolności rozwojowych w przemyśle i usługach. A w 
rozwinięciu tej tezy jest tylko o energetyce, brak odniesienia do reszty.  

No cóż, trawestując wypowiedź kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoy-
skiego (1542-1605): Takie będzie bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej, 
jakie pojmowanie pełnej gamy jej strategicznych interesów z tworzeniem realnych 
─ nie wirtualnych ─ warunków ich bytu fizycznego oraz operatywności logistycznej 
w dostawie tego bezpieczeństwa społeczeństwu polskiemu. 

 
Bibliografia 
Abt S. (2001), Logistyka w teorii i praktyce, Poznań 
American National Security: Policy and Process (1981), red. W.J. Taylor Jr., 

Baltimore 1981 
Antoine-Henri Jomini, http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine-

Henri_Jomini#Works, [2008] 
Beier F.J., Rutkowski, K. (1995), Logistyka, Warszawa 
Bukiel K.(2002), Poczucie bezpieczeństwa czy bezpieczeństwo? „Służba 

Zdrowia”, nr 30-33 
Council of Logistics Management (1998), logisticsworld.com/logistics.htm, 

[2009] 



20 
 

 

CSCMP Supply Chain Management Definitions (2009), 
http://cscmp.org/aboutcscmp/ definitions.asp, [2009] 

Hall A.D.(1968), Podstawy techniki systemów (Ogólne zasady projektowania), 
tłum.j.ang., Warszawa 

Hierarchia potrzeb, http://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb , [2010] 
Kaczmarek J. (1997), Architektura bezpieczeństwa, Warszawa (za: 

http://www.belchatow. 
pl/portal.php?aid=116661384445891d5477e35) 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Dz.U., nr 78 poz. 483, ze zm.po 

Dz. U. 2009 nr 114 poz. 946  
Kopaliński W. (2007), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z 

almanachem, t.5, Warszawa 
Leo VI. (Byzanz), http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_VI._(Byzanz), [2008] 
Logistics (2009), http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics, [2009] 
NATO Logistics Handbook, 3

rd
 ed., Senior NATO Logisticians' Conference 

Secretariat, NATO Headquarters, Brussels 1997 
Ostojski J. (2007), Bezpieczeństwo narodowe, Konspekt, nr 2(29), 

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/29/index.php?i=008 
Ostrowski W. (1996), Wprowadzenie do historii budowy miast. Warszawa 
Podstawowe akty prawne dotyczące realizacji zadań obronnych, obrony cy-

wilnej oraz ochrony informacji niejawnych (2010), 
http://www.piekary.pl/files/zalaczniki/2010/04/23/1253521113/1272017159.doc., 
[2010] 

Pojęcie bezpieczeństwa (2008), 
http://kriegzone.wordpress.com/2008/04/21/pojecie-bezpieczenstwa/ [2010] 

Potrzeba, http://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba, [2010] 
Rzeczyński B.(2004), Logistyka miejska (część II). Etiologia i racje dyscypliny oraz 

praktyki innowacyjnego zarządzania, „Spedycja Transport Logistyka”, nr 9 
Rzeczyński B. (1996), Strategia rozwoju gminy, „Przegląd Komunalny” nr 11-

12 
Rzeczyński B. [2000), Trendy i strategie w logistyce 2000+, cz.1:Zmiany funk-

cji i zastosowania logistyki, „Logistyka”, nr 6 
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2007), Mi-

nisterstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 
Szczepankiewicz. W. (1996), Logistyka marketingowa. Kraków  
Tatarkiewicz W. (1962), Historia estetyki, t.1:Estetyka starożytna, wyd.2 

przejrz.i uzup.Wrocław-Warszawa-Kraków 
 
 



 

 
 

21 

Piotr Kwiatkiewicz 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
ОККУПАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН – 

МНОГОАСПЕКТНАЯ ЗАРИСОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
 
Streszczenie:  
Terytorialne konsekwencje zbrojnych zmagań ormiańsko-azerbejdżańskich z 

końca XX wieku znacznie wykraczają poza obszar Górskiego Karabachu stano-
wiący przedmiot sporu. Do dnia dzisiejszego poza władzą administracyjną rządu w 
Baku znajdują się znaczne obszary stanowiące integralną część Republiki Azer-
bejdżanu. Zasięg ormiańskiej okupacji znacznie wykracza poza obręb granic daw-
nej NKAO. Wydane przez międzynarodowe organizacji, w tym ONZ, rezolucje wy-
zywające do przywrócenia status quo ante bellum, nie zostały wypełnione. Sytu-
acja ta ma brzemienne skutki tak dla samego Azerbejdżanu, jak i stanu stosunków 
międzynarodowych w regionie, odbijając się na wszystkich sferach życia społecz-
nego. Niezwykle poważnym i niosącym z sobą na długie lata realne zagrożenie dla 
pokoju następstwem zaistniałego stanu rzeczy jest systematycznie umacniający 
się nacjonalizm w obu zwaśnionych państwach z wszystkimi wypływającymi stąd 
negatywnymi implikacjami. Niebezpieczeństwo odnowienia konfliktu zbrojnego nie 
tylko skutecznie blokuje możliwość pełnego wdrożenia procesu demokratyzacji, nie 
sprzyjając otwartości życia publicznego, ale też odstrasza inwestorów i hamując 
rozwój gospodarczy. Ograniczenia te, przy konieczności łożenia z budżetu ponad-
standardowych wydatków na obronność nie pozostają bez wpływu jak jakość życia 
obywateli. Nie sprzyja temu pokaźna liczba uchodźców absorbujących znaczne 
środki pomocowe. Obecnie już trzecie ich pokolenie dorasta w poczuciu tymcza-
sowości czekając aż powstaną okoliczności które pozwolą im na powrót na rodzi-
me ziemie. Istniejące uwarunkowania wewnętrzne determinują z kolej kształt poli-
tyki zagranicznej Azerbejdżanu podporządkowanej kwestie rewindykacyjnym. Leżą 
one u podstaw tak utrzymywanych przezeń relacji bilateralnych oraz wielostron-
nych, jak i wszelkich inicjatyw dyplomatycznych podejmowanych na arenie mię-
dzynarodowej.  

 
Краткое содержание: 
Итоги армяно-азербайджанского вооруженного конфликта конца XX века 

в территориальной сфере вовсе не ограничиваются Нагорным Карабахом, 
который номинально считается предметом спора. До сегодняшнего дня вне 
административной власти правительства в Баку остаются значительные 
территории, являющиеся интегрально частью республики Азербайджан. 
Охват армянской оккупации выходит за пределы бывшей НКАО. Резолюции 
международных организаций, призывающие вернуться к статусу quo ante 
bellum, выполнены не были. Данная ситуация чревата последствиями как для 
самого Азербайджана, так и для состояния международных отношений в 
регионе, и оказывает влияние на все сферы общественной жизни.  

Чрезвычайно серьезным последствием существующего положения дел, 
несущим в себе реальную угрозу для мира на долгие годы, является 
систематически укрепляющийся национализм в обоих государствах – 
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сторонах конфликта со всеми отсюда вытекающими негативными 
проявлениями. Опасения, касающиеся возобновления вооруженных 
действий, не только с успехом блокируют возможность полного внедрения 
процесса демократизации, одновременно не способствуя открытости 
общественной жизни, но и отталкивают потенциальных инвесторов, тормозя 
экономическое развитие. Эти ограничения, при необходимости тратить 
гораздо больше бюджетных средств, нежели было запланировано, на 
обороноспособность, также влияют на уровень жизни граждан. Не 
благоприятствует этому и огромное количество беженцев, помощь которым 
поглощает значительные средства. На данный момент уже третье поколение 
растет с ощущением «временности», ожидая момента, когда возникнут 
обстоятельства, которые позволят им вернуться на родные земли. Эти же 
внутренние обусловленности в свою очередь определяют внешнюю политику, 
подчиненную вопросам возвращения территорий. Они лежат в основе как 
поддерживаемых им билатеральных и многосторонних отношений, так и 
всяческих дипломатических инициатив, предпринимаемых на международной 
арене.  

Abstract 
Territorial consequences of armed struggles between the Armenians and the 

Azerbaijan at the end of the 20th century largely exceed the area of Karabakh, 
which has been the subject of conflict. Up to now, a large territory that makes an 
integral part of the Republic of Azerbaijan remains under administrative rule of the 
government in Baku. The scale of the Armenian occupation largely exceeds the 
borders of the former NKAO (Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast). The resolu-
tions issued by international organisations, including UNO, called for  restoration of 
the status quo ante bellum (i.e. the state before the war) on this territory. Unfortu-
nately, they haven't been fulfilled. The existing situation has far reaching implica-
tions both for Azerbaijan itself and international relationships in the region, as it 
reflects on all spheres of social life. Systematically strengthened nationalism in 
both divided countries, and all negative consequences streaming out of it, are very 
serious and cause endangering peace for many years. The danger of renewing an 
armed conflict does not only block the possibility of fully implementing democracy, 
with all the negative implications of this situation for the public life, but it also deters 
possible investors and inhibits economic growth. These limitations, alongside the 
necessity of investing huge amounts from the budget in defence, largely influence 
the citizens' quality of life. Moreover, a large number of refugees absorbs a lot of 
financial aid. Nowadays, the third generation of refugees grows up with the feeling 
of timeliness, waiting for a possibility to return to their fatherland.  
The existing internal situation determines in turn the foreign policy of the country, 
which is governed by restitution issues. These underlie bilateral and multilateral 
relationships, as well as all diplomatic initiatives initiated internationally. 

 
Вооруженные действия между азербайджанцами и армянами, 

имевшие место в конце восьмидесятых и в начале девяностых годов 
прошлого века, обычно называют войной за Нагорный Карабах.  

Этот термин, хоть именно он был записан на страницах истории, 
оказывается весьма неточным, если принять во внимание возникший в 
результате конфликта территориальный статус-кво.  
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У республики Азербайджан было отобрано ок. 15 000 км
2
 земель, 

которые до сих пор де-факто находятся вне юрисдикции правительства 
в Баку. В процентном отношении площадь территорий, находящихся 
под контролем армян, соответствует примерно шестой части 
территории

1
 страны, занимающей 86,6 тыс. км

22
. Упомянутая территория 

практически в три раза больше самого НКАО (4392 км
2
) времен 

Азербайджанской ССР
3
, т.е. перед провозглашением декларации 

независимости самозваной Нагорно-Карабахской Республикой
4
, даже 

вместе с Шаумяновским районом Азербайджанской ССР (600 км
2
). 

Следовательно, сведение проблемы к разрешению используемого 
повсеместно в терминологии «карабахского вопроса», в сущности, не 
отражает его глубины и, как нам кажется, не является лишь 
семантической неточностью.  

Даже в Польше, где интерес к вопросам, связанным со странами, 
образовавшимися после распада СССР, а в особенности, с кавказским 
регионом, намного выше, чем странах «старого» ЕС, о том, что 
территория бывшего НКАО ― это лишь малая часть находящейся под 
оккупацией территории Азербайджана, а тем самым проблема не 
сводится лишь к Нагорному Карабаху, не знает практически никто. 

Если перечислять оккупированные территории Азербайджана, 
исключив из списка земли Нагорного Карабаха, на первый план выходят 
7 районов Азербайджана, граничащих с Нагорным Карабахом, которые 
полностью или частично находятся под контролем администрации 
Нагорно-Карабахской Республики: 

  Агдамский район
5
, расположен на юго-западе Азербайджана 

восточнее Нагорного Карабаха, площадью 1093,9 км
2
,
 
со столицей 

в Агдаме, занят армянами в июле 1993 года
6
. Перед оккупацией 

там проживало около 163 000 человек
7
. Большая часть его 

территории находится вне юрисдикции властей в Баку; 

  Физулинский район, расположен в южной части Азербайджана, 
на севере граничит с Нагорным Карабахом, на юге ― с Ираном, 
площадью 1386 км

2
, со столицей в Физули, занят армянами в 

августе 1993 года
8
. Перед оккупацией там проживало около 

105 000 человек. В 1994 году азербайджанским войскам удалось 
вернуть значительную часть региона

9
. Тем не менее, на данный 

момент под оккупацией находятся его северные окраины; 

                                                           
1
 См. карту: Results of Armenian Aggression публикация в интернете, например, 
http://azembassy.pl/index.php?section=11 pod adresem http://azembassy.pl/dload/map_eng.gif. 

2
 Statistical Yearbook of Azerbaijan 2006. Baku 2006, s. 9 

3
 И. Алиев: Нагорный Карабах, История, факты, события. Баку 1989, с. 3 

4
 Текст Декларации см.: P. Kwiatkiewicz: Azerbejdżan: ukształtowanie niepodległego państwa. Toruń 
2009, s. 420–422. 

5
 Статистические данные на сайте Azerbaijan.az, который администрируется Heydar Aliyev Funda-
tion, http://www.azerbaijan.az/_Districts/_districts_r.html 

6
 Д. Араслы, Армяно-азербайджанский кофликт: военный аспект. Баку 1995, с. 40 

7
 На сайте Azerbaijan.az, который администрируется Heydar Aliyev Fundation, 
http://www.azerbaijan.az/_Districts/_districts_r.html 

8
 P. Kwiatkiewicz: op. cit., s. 300 

9
 Ibidem, s. 330 
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  Джебраильский район, расположен в южном Азербайджане, на 
севере граничит с Нагорным Карабахом, на юге ― с Ираном, 
площадью 1050 км

2
 со столицей в Джебраиле

10
, занят армянами в 

августе 1993 roku.
11

 Перед оккупацией там проживало около 54 
000 человек. На данный момент полностью находится под 
оккупацией, входя в состав Гадрутского района Нагорно-
Карабахской Республики;

12
 

  Зангеланский район, расположен на юго-западных рубежах 
Азербайджана, граничит на западе и севере с Арменией, а на юге 
и востоке с Ираном, площадью 707 км

2
 со столицей в Зангелане, 

занят армянами в октябре 1993 года. Перед оккупацией там 
проживало около 32 500 человек. На данный момент полностью 
находится под оккупацией, входя в состав Кашатагского района 
Нагорно-Карабахской Республики;

 13
 

  Кубатлинский район, расположен в юго-западной части 
Азербайджана, граничит на западе с Арменией, площадью 802 км

2
 

со столицей в Кубатлы,
14

 занят армянами в августе 1993 года
15

. 
Перед оккупацией там проживало около 31 500 человек. На 
данный момент полностью находится под оккупацией, входя в 
состав Кашатагского района Нагорно-Карабахской Республики;

 16
 

  Лачинский район, расположен в западном Азербайджане, 
граничит на западе с Арменией, а на востоке с Нагорным 
Карабахом, являясь в некотором смысле естественным 
коридором, соединяющим обе территории, площадью 1 840 км

2
 

со столицей в Лачине
17

. В мае 1992 года занят армянами,
18

 перед 
войной там проживало около 67 000 человек. На данный момент 

                                                           
10

 На сайте Azerbaijan.az, который администрируется Heydar Aliyev Fundation, 
http://www.azerbaijan.az/_Districts/_districts_r.html 

11
 P. Kwiatkiewicz: op. cit., s. 300 

12
 См. карту региона на англоязычной или русскоязычной версии Википедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD, а также официальный сайт 
Министерства Иностранный дел Нагорно-Карабахской Республики http://www.nkr.am/ru/. 

13
 См. карту региона на англоязычной или русскоязычной версии Википедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%8
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s. 319 

16
 См. карту региона на англоязычной или русскоязычной версии Википедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD, а также 
официальный сайт Министерства Иностранный дел Нагорно-Карабахской Республики 
http://www.nkr.am/ru/ 

17
 На сайте Azerbaijan.az, который администрируется Heydar Aliyev Fundation, 
http://www.azerbaijan.az/_Districts/_districts_r.html 

18
 P. Kwiatkiewicz: op. cit., s. 226 



 

 
 

25 

полностью находится под оккупацией, входя в состав 
Кашатагского района Нагорно-Карабахской Республики;

 19
 

  Кельбаджарский район, расположен в западном Азербайджане, 
на западе с Арменией, а на востоке с Нагорным Карабахом, 
площадью 1936 км

2
 со столицей в Кельбаджаре. В апреле 1993 

года окончательно занят армянами.
20

 Перед оккупацией там 
проживало свыше 60 000 человек. На данный момент частично 
находится под оккупацией, входя в состав Шаумяновского 
района Нагорно-Карабахской Республики,

21
 хотя 

административная власть над самим Кельбаджаром вернулась к 
Азербайджану. 

Еще следует вспомнить о районах, прилегающих к так называемой 
линии фронта, примером коих может быть занятая часть некогда плотно 
заселенного

22
 Тертерского района, площадь которого составляла свыше 

500 км
2
, а также южные окраины Геранбойского района. Статус де-юре 

перечисленных территорий не вызывает никаких сомнений. Эти земли 
являются интегральной частью Республики Азербайджан. Решительное 
осуждение их оккупации было выражено в четырех провозглашенных 
еще в 1993 году резолюциях Совета Безопасности ООН: 

  Резолюция 822 от 30 апреля 1993;
23

 

  Резолюция 853 от 29 июля 1993;
24

 

  Резолюция 874 от 14 октября 1993;
25

 

  Резолюция 884 от 12 ноября 1993.
26

 
Тем не менее, их значение на практике свелось лишь к моральной 

поддержке правильности доводов Республики Азербайджан. 
Пока что подобные последствия имеют также следующие 

резолюции ООН, вместе с последней принятой Генеральной 
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Ассамблеей 25 апреля 2008 года 62/243
27

 „О ситуации на 
оккупированных территориях Азербайджана”, в которой в п. 2 
содержался призыв к полному и безоговорочному выводу всех 
армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. 

Разумеется, негативные последствия сохранения нынешнего 
положения вещей касаются не только Азербайджана. Тем не менее, 
принимая во внимание, что он является пострадавшей стороной, 
именно на них следует сосредоточиться. Наиболее тяжелыми 
последствиями оккупации территорий Азербайджана, которые можно 
почувствовать в повседневной жизни, это те, которые влияют на 
сознание жителей этой страны и формируют его. Первым следствием, 
непосредственно связанным с упомянутыми выше резолюциями, а 
точнее с отсутствием их реализации, является подрыв авторитета 
самых важнейших международных институтов, которые согласно своим 
задачам должны стоять на страже мира и порядка: ООН и ОБСЕ. 

Последствием оккупации значительного пространства 
Азербайджана стало также сохраняющееся в обществе чувство лишь 
прекращения военных действий и временности мира. Хоть этот термин 
не является особенно адекватным определением состояния отношений 
между Азербайджаном и Арменией вместе со связанной с ней Нагорно-
Карабахской Республикой, которые на данный момент сводятся к 
отсутствию вооруженных действий с обеих сторон. Это состояние 
коллективного сознания прекрасно отражает пример поведения одного 
из азербайджанских студентов Восточного Института Университета им. 
Мицкевича в Познани, который на вопрос преподавателя о планах на 
каникулы и поездке домой на Новый Год ответил: «я не собираюсь в 
этом году в Азербайджан, разве что война, тогда обязательно поеду».

28
  

Это убеждение во «временности мира» является не только помехой, 
успешно блокирующей, несмотря на течение лет, процесс примирения 
между обоими народами, но и пищей для неутихающего антагонизма 
между азербайджанцами и армянами. Нескрываемая враждебность, 
которая сейчас присутствует в каждой сфере публичной жизни, не 
оставляет места для контактов, основанных на взаимном уважении в 
какой-либо плоскости, даже абсолютно аполитичной, какой являются 
спортивные соревнования. Это отражает, например, ситуация, 
возникшая во время серии отборочных турниров Чемпионата Европы 
по футболу 2008, когда сборные обоих государств оказались в одной 
группе и не разыграли между собой ни одного матча.

29
 

Чрезвычайно опасным явлением, связанным (причем, вовсе не 
опосредованно) с перечисленными уже общественными настроениями: 
потерей доверия к таким международным организациям как ООН и 
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ОБСЕ, убежденностью в реальности возобновления вооруженных 
действий – является повсеместный и постоянно усиливающийся в 
Азербайджане национализм. В своей локальной специфике он 
объединяет в себе элементы пантюркизма, гордости за языковую и 
культурную принадлежность к семье тюркских народов и шовинизм 
чистой воды, превращаясь в весьма грозную смесь,

30
 которая в 

неопределенном будущем принесет с собой целый ряд негативных для 
стабилизации в регионе импликаций.

31
 

Ответственность за распространяющийся национализм лежит в 
большей степени на местном аппарате, контролирующем научныe, 
популярно-научныe изданиa и учебников.

32
 В результате публикуются 

полные антиармянских эпитетов,
33

 зачастую квази-исторические 
издания, распространяемые в огромных масштабах и повсеместно 
доступные в книжных магазинных и библиотеках. Без труда можно 
найти в них информацию о том, будто бы пратюркские народы 
проживали на землях нынешнего Азербайджана еще в нижнем 
палеолите, т.е. за несколько десятков тысяч лет до появления homo 
sapiens, упоминания о названии столицы Азербайджана, появляющемся 
в древнеегипетской Книге Мертвых, о тюркском происхождении ацтеков 
и т.д. 

Последствия этого триумфа национализма можно уже весьма 
явственно ощутить. Во время курсов английского языка, 
организованного в феврале 2004 года в Будапеште в рамках программы 
НАТО «Партнерство во имя мира», произошло жестокое преступление. 
Азербайджанский лейтенант Рамиль Сафаров ночью проник в 
гостиничный номер армянского лейтенанта Гургена Маргаряна и 
топором отрубил спящему голову

34
. Насколько само преступление еще 

можно счесть поступком невменяемого человека и квалифицировать 
как трагический инцидент, то реакция, какую оно вызвало в 
Азербайджане, где национально-демократическая партия провозгласила 
Р. Сафарова «человеком года» и старалась, чтобы он получил почетное 
звание «Героя Азербайджана», а ряд деятелей местной политической 
сцены выступал в защиту преступника, должна, по крайней мере, 
склонить к размышлениям относительно масштаба явления.

35
 

Понятие «фашистское государство» и определение «фашист» в 
настоящее время ассоциируется молодежью в азербайджанских школах 
главным образом с Арменией и армянами, гораздо реже с III Рейхом или 
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 Частичным оправданием таких действий можно счесть подобную националистическую 
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Италией времен Муссолини, что также является последствием 
терминологии местных книг и учебников. 

Статус-кво, при котором значительная часть территорий 
Азербайджана, несмотря на то, что де-юре относится к Азербайджану, 
находится де-факто вне его юрисдикции, не облегчает властям в Баку 
проведение долгосрочной согласованной общественно-экономической 
политики  

Сам факт появления сотен тысяч беженцев в период формирования 
Азербайджанской государственности способствовал возникновению ряда 
серьезных осложнений практически во всех сферах жизни, нагружая молодое 
государства на самом старте огромным балластом.  

Жилищные проблемы, безработица, дороговизна, пауперизация 
населения, дефицит товаров на рынке лишь открывали практически 
бесконечный список проблем. Со временем большую часть из них удалось 
преодолеть, но не все.  

От подписания перемирия прошло 15 лет, но, несмотря на это, лагеря 
беженцев все еще переполнены. Вместо того, чтобы играть роль временного 
убежища для лиц, вынужденных покинуть родные места, именно с такой 
мыслью они быль созданы и приспособлены, они стали домом на долгие 
годы. Ничто не свидетельствует о том, что в ближайшем будущем в этом 
плане может что-то измениться. Во временных убежищах, которыми 
являются лагеря, подрастает уже новое поколение азербайджанцев. 
Воспитанные и ментально сформировавшиеся в тени идеализированной 
картины богатой и плодородной земли отцов, которую у них отобрали, они 
ждут, когда же настанет благоприятный момент для их возвращения. 
Подобное отношение высказывают и те беженцы, которые не пребывают в 
лагерях. И те и другие считают свое новое место жительство временным. В 
результате практически не стараются (или делают это в весьма малой 
степени) адаптироваться на территории их настоящего пребывания.  

Последствия подобного положения дел не ограничиваются лишь 
огромной нагрузкой на бюджет страны и необходимости предназначать 
существенные суммы на компенсации. Они влияют на все сферы проводимой 
государством социальной политики, отражаясь на службе здравоохранения, 
образовании и даже культуре. Оккупация территории Азербайджана и 
вытекающие из нее проблемы с присутствием беженцев – это также один из 
ключевых факторов, определяющих не только внутреннюю, но и внешнюю 
политику Азербайджана.  

В первом случае оно отражается на жестком курсе властей, 
направленном на возврат захваченных территорий, и поддержании уже 
упомянутых националистических настроений, что практически само по себе 
узаконивает наличие на политической сцене представителей данного 
течения. Это ограничивает поле маневров в пользу перестройки внутренней 
политической сцены, результатом чего без сомнения является настоящий 
политический расклад. Каждая попытка изменений требует отхода от 
постулата сохранения территориальной целостности в границах бывшей 
Азербайджанской ССР, что с точки зрения на процентное соотношение 
беженцев в обществе и последователей национального течения кажется 
абсолютно невозможным для реализации. Последствия предпринятых для 
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этой цели шагов несут за собой огромный риск дестабилизации государства, 
вместе с дезинтеграций, если принять во внимание богатую этническую и 
религиозную мозаику. В свою очередь попытка силового разрешения 
территориального спора, в случае любой неудачи, с большой дозой 
вероятности дала бы подобные результаты. 

Существующие внутренние обусловленности определяют внешнюю 
политику Азербайджана. Вопросы возврата захваченных земель лежат в 
основе как билатеральных и многосторонних отношений, так и любых 
дипломатических инициатив, предпринимаемых на международной арене

36
. 

Их влияние видно, прежде всего, в партнерско-союзнических контактах с 
Турцией, а в отношениях с двумя могущественными соседями Азербайджана: 
Российской Федерацией и Ираном. Природа этих контактов многоуровневая и 
сложная, и как таковая требует отдельного обсуждения. В сильном 
упрощении их значение в контексте оккупации земель Азербайджана в 
первом случае сближает Анкару до роли поборника азербайджанских 
интересов в споре с армянами в контактах в Вашингтоном, странами 
«старого» ЕС и, частично, Москвой, зато в двух других случаях опирается на 
двусторонние контакты, служащие получению благосклонной нейтральности 
иранской и, прежде всего, российской дипломатии для вопроса возвращения 
земель.  

Оккупация территорий Азербайджана и связанные с ней скверные 
азербайджанско-армянские отношения чрезвычайно усложняют 
международную ситуацию в регионе, отнюдь не благоприятствуя его 
стабилизации. Среди целого ряда негативных, а зачастую неупоминаемых 
последствий следует перечислить те, непосредственно влияющие на 
состояние глобальной безопасности, например, ограничение возможностей 
участия Азербайджана в нейтрализации угроз со стороны Ирана. 

Не менее сложны последствия оккупации территории Азербайджана для 
экономики государства. В первую очередь следует назвать расходы в 
бюджете страны, связанные с проблемами беженцев, необходимостью 
выкладывать больше средств на армию и т.д. Далее на первый план выходят 
наиболее очевидные, но не поддающиеся оценке потери, являющиеся 
следствием отсутствия доступа к упомянутым территориям, а что из этого 
следует: неполучения прибыли, которая могла бы быть

37
. 

Категорию, которую можно определить как «утраченная прибыль», не 
следует ограничивать лишь последствиями того, что власти в Баку не могут 
управлять частью собственной территории. Весьма существенное, в 
финансовом плане, вероятно, ключевое с экономической точки зрения 
значение имеет для азербайджанской экономики связанная с отсутствием 
территориальной целостности нестабильная для бизнеса ситуация в стране, 
вытекающая из угрозы возобновления вооруженного конфликта. Она 
отвечает в большей степени и за то, что в международных рейтингах 
Азербайджан считается регионом повышенного инвестиционного риска, что 
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 Wielowątkowość i złożoność całego procesu wymagała by odrębnego omówienia 
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 Точные подсчеты: The potential of natural resources in the occupied territories ― публикация на 
сайте Azerbaijan.az http://www.azerbaijan.az/portal/Karabakh/Social/socialEconomy_e.html. 
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никоим образом не является стимулом для размещения там капитала
38

. 
Своего рода исключением являются нефтяные инвестиции, которыми 
управляют несколько иные законы и которые, впрочем, размещены в 
восточной части, далеко от зоны потенциальных боевых действий. 

Состояние азербайджано-армянских отношений, на которое в большей 
мере влияет оккупация азербайджанских земель, в свою очередь влияет и на 
положение нефтегазового сектора той страны. Отсутствие возможности 
непосредственной транспортировки добываемого тут углеводородного 
топлива в сторону запада добавляет новые огромные расходы.

39
 Оно 

успешно огранивает роль Азербайджана в качестве транзитного государства 
для каспийского сырья, которое могло бы попадать на запад из Казахстана и 
Туркменистана. 

Это лишь зарисовка проблемы. Многие аспекты по причинам натуры 
формальной не могли быть учтены и требуют отдельного обсуждения. 
Резюмируя последствия оккупации территорий Азербайджана для самого 
государства, среди самых важных следует выделить следующие: 

a) в политическом аспекте: 

 отсутствие полной интегральности государства; 

 необходимость подчинить внешнюю политику вопросам возврата 
захваченных территорий; 

 сохранение жесткого курса во внутренней политике. 
b) в экономическом аспекте: 

 необходимость крупных расходов на военные нужды; 

 нагрузка на бюджет, связанная с лагерями беженцев; 

 ограничение заграничных инвестиций; 

 невозможность использовать свою территорию в качестве транзитной 
страны для пересылки сырья. 

c) в социальном аспекте: 

 гуманитарная катастрофа, связанная с положением беженцев; 

 безработица; 

 пауперизация населения; 

 сохраняющиеся в обществе сильные националистические 
настроения. 
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 Например, обращает внимание низкая позиция защиты инвестиций на сайте Doing business 
World Bank Group http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/default.aspx 
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 P. Kwiatkiewicz: Azerbejdżan: polityczne i ekonomiczne uwarunkowania eksportu ropy i gazu (w:) 
Paliwa dla energetyki ― rynki i technologie. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. 
Kraków 2007, s. 579–593 
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Grzegorz TOKARZ 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych 
 

POLSKI KONTYNGENT W IRAKU ―  
LEGITYMIZACJA POBYTU ―  

PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH DOKUMENTÓW 
 
 
Streszczenie 
W 2003 r. w Zatoce Perskiej wybuchła nowa wojna. Postanowiono zaatako-

wać ponownie Irak, oskarżając władze tego państwa, że nie przestrzegają Rezolu-
cji ONZ. Wśród wojsk, które uczestniczyły w okupacji Iraku znalazły się również 
oddziały polskie. Tematem artykułu jest analiza najważniejszych dokumentów, 
które stały się podstawą prawną dla pobytu żołnierzy polskich w Iraku. Były to Re-
zolucje ONZ, Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Decyzje odpo-
wiednich ministrów (Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych), 
rozkazy dowódców wojska polskiego. Autor opisał również dokumenty, które regu-
lują pobyt oddziałów polskich za granicą 

 
Abstract 
In 2003, the Gulf War broke out again. It was decided to again attack Iraq, ac-

cusing the authorities of that country, that does not comply with UN Resolutions. 
Among the troops who participated in the occupation of Iraq were also Polish 
troops. The theme of the article is an analysis of key documents, which became 
the legal basis for a stay of Polish soldiers in Iraq. These were the resolutions of 
the UN, the provisions of the Polish President, decisions of the ministers (Minister 
of National Defence, Minister of Foreign Affairs), orders the commanders of the 
Polish army. The author also described the documents that govern the residence 
of Polish troops abroad. 

 
Działania zbrojne przeciwko Irakowi, podjęte w 2003 r. wywołały kontrowersje 

w wielu krajach świata. Państwa, które uczestniczyły w inwazji próbowały w sposób 
prawny uzasadnić swoje poczynania. Wśród krajów, które wysłały swoich żołnierzy 
była Polska. Celem niniejszego artykułu jest próba opisu najważniejszych doku-
mentów, które miały legitymizować wyjazd i obecność polskich wojsk w Iraku.  

Podstawą dla rozpoczęcia działań zbrojnych w Iraku była Rezolucja nr 1411 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Żeby jednak zrozu-
mieć istotę i właściwie zinterpretować ten dokument, należy odwołać się do wcze-
śniejszych dwóch Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Rezolucji nr 678 (listo-
pad 1990) zażądano od państwa irackiego, aby wycofało swoje wojska z okupo-
wanego Kuwejtu. W przypadku, gdyby rząd iracki odmówił, kraje, które znalazły się 
w sojuszu z zaatakowanym Kuwejtem, miały prawo podjąć działania, w tym zbroj-
ne, które przywróciłyby Kuwejtczykom niepodległość. Następnym ważnym doku-
mentem Rady Bezpieczeństwa ONZ była Rezolucja nr 687 (kwiecień 1991), kiedy 
to zażądano od władz irackich, aby zniszczyły lub wycofały broń masowego raże-
nia, którą posiadało na składzie wojsko tego kraju. W przypadku, gdyby Irak nie 
spełnił tych wymagań, można było w stosunku do niego zastosować siłę zbrojną, 
aby go do tego zmusić. Kolejnym, przełomowym dokumentem, była wspomniana 
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już wyżej Rezolucja nr 1411. Uznano w niej, że władze irackie nie wypełniły naka-
zów, wynikających z Rezolucji nr 687. Tego rodzaju stwierdzenie, zdaniem rządu 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i państw z nimi sprzymierzonych ozna-
czało, że można w stosunku do państwa irackiego zastosować działania, o których 
wspomniano w Rezolucji nr 678. Zdaniem Marcina Mroza, tego rodzaju interpreta-
cja nie musi być właściwa, otóż  Rada Bezpieczeństwa nie zdecydowała się wydać 
następnej Rezolucji, która by rozwiewała wątpliwości, co do zasadności użycia siły 
w stosunku do państwa irackiego. Co więcej, pojawiła się możliwość omawiania 
Rezolucji, która sankcjonowałaby atak na Irak, jednak ostatecznie nie wniesiono jej 
pod obrady. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że takowa Rezolu-
cja nie miała szans zostać przegłosowana, gdyż sprzeciwiłyby się jej dwa kraje, 
Rosja i Francja.

1
  

W tym kontekście można stwierdzić, że państwa wchodzące w skład koalicji 
antyirackiej traktowały aspekt prawny swojej interwencji w sposób instrumentalny, 
dążąc przede wszystkim do realizacji własnych, partykularnych interesów w tym 
regionie. W następnym dokumencie, który miałby uzasadniać działalność polskich 
żołnierzy w Iraku jest Rezolucja nr 1483 z maja 2003 r., inicjatorem powstania tego 
dokumentu były trzy państwa, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. 
Stwierdzono w niej, że te dwa ostatnie pełnią rolę mocarstw okupacyjnych, Irak zaś 
staje się miejscem okupacji pokojowej Pełnia władzy znajduje się w gestii tych 
mocarstw, powinny one podjąć działania, których celem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa i stabilności w Iraku, jak również pomoc mieszkańcom tego kraju w od-
budowie państwa, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i ekonomicznej .

2
 

Kolejnym aktem prawnym była Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1500 
(sierpień 2003 r. ). Projekt powstał z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Angoli, Bułgarii, Kamerunu, Chile i Gwinei. Znalazły się tam 
słowa, że z zadowoleniem przyjmuje się, że powstała Rada Rządząca Irakiem i 
powołaniu do życia Misji Pomocy Narodów Zjednoczonych dla Iraku, w dokumen-
cie tym odwołano się między innymi do Rezolucji nr 1483, (w gestii państwa oku-
pujących Irak jest zapewnienia jego bezpieczeństwa i rozwoju).

3
 Kwestia użycia 

wojsk państw ościennych w Iraku znalazła swoje odzwierciedlenie w Rezolucji nr 
1511 (październik 2003 r.). W dokumencie tym stwierdzono, że zadaniem sił wie-
lonarodowych działających w Iraku jest zapewnienie bezpieczeństwa w tym kraju, 
doprowadzenie do stabilizacji, dzięki której mogłyby powstać struktury przyszłego 
państwa irackiego. Ważnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Misji 
Wsparcia ONZ i Rady Zarządzającej.

4
 

Innym aktem prawnym Rady Bezpieczeństwa, regulującym użycie wojsk so-
juszniczych była Rezolucja nr 1546 (czerwiec 2004). Wniosły ją pod obrady Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania i Rumunia. Zawierała stwierdzenia, że nieustabili-

                                                           
1
 M. Mróz, Podstawy prawne obecności polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, Kancelaria Sejmu 
Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 1069, październik 2004, s. 1-2, por. R. Tarnogórski, Inter-
wencja w Iraku a prawo międzynarodowe, (w:),,Biuletyn’’ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
2003 nr 19 

2
 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483, J. Dołęga, B. Gorka-Winter, Rezolucja Rady Bezpie-
czeństwa ONZ nr 1483 w sprawie Iraku z dnia 22 maja 2003 r. (w:),,Biuletyn’’ Polski Instytutu Spraw 
Międzynarodowych , 2003 nr 30 

3
 R. Tarnogórski, Rezolucja Rady bezpieczeństwa ONZ nr 1500 w sprawie Iraku z dnia 14 sierpnia 2003 
r. (w) ,,Biuletyn’’ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych'', 2003 nr 47 

4
 Rezolucja 1511, http://www.unic.un.org.pl/irak/rezolucja_1511.php. 



 

 
 

 
33 

zowana sytuacja w okupowanym Iraku nadal niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla 
pokoju w regionie i na całym świecie. Z tego też względu uzasadnionym jest  pod-
jęcie działań wojskowych, które by zmieniły ten stan rzeczy (VII rozdział Karty Na-
rodów Zjednoczonych). Ustalono, że koniec czerwca jest datą zakończenia okupa-
cji, władza zaś powinna przejść w ręce Tymczasowego Rządu w Iraku. Zaakcep-
towano, iż w Iraku, na prośbę premiera tego państwa, działać będą nadal wojsko-
we oddziały międzynarodowe. Wojska te posiadają mandat ONZ  do podejmowa-
nia działań mających na celu zapewnienia spokoju o bezpieczeństwa w tym pań-
stwie (potwierdzony odpowiedni zapis z rezolucji 1511).

5
 

Nie należy zapominać o Rezolucji nr 1637 (listopad 2005 r.), którą przedłożyły 
Dania, Japonia, Rumunia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północ-
nej. Stwierdzono, że mandat sił zbrojnych powinien zostać poddany przeglądowi 
na wniosek rządu irackiego nie później niż do 15 czerwca 2006 r. Odwołano się w 
tym dokumencie do Rezolucji nr 1483, 1511, 1546.

6
 Wspomnieć należy o następ-

nych Rezolucjach Rady Bezpieczeństwa, numer 1723 (listopad 2006 r.) i 1790 
(grudzień 2007). Pierwsza z nich została przygotowana przez Danię, Japonię, 
Słowację, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone Ameryki Południowej. Na jej mocy 
przedłużono mandat wojsk wielonarodowych do grudnia 2007 r. Zauważyć należy, 
że o Rezolucję tę usilnie zabiegał ówczesny premier Iraku. W kolejnej Rezolucji 
(1790) przedłużono mandat sił wielonarodowych do końca grudnia 2008 r.

7
 Fun-

damentalnym dokumentem, który reguluje działalność żołnierzy polskich  poza 
Polską jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Art. 2 używa dwoja-
kiego rodzaju określeń: „użycie” i „pobyt”. Użycie żołnierzy polskich oznacza udział 
wojska w następujących akcjach:  

  konflikt zbrojny lub wzmocnienie siły państwa albo pomoc krajowi sojusz-
niczemu; 

  misja pokojowa,;  

  zapobieganie terrorowi i jego skutkom.  
Przez pobyt rozumieć należy: 

  działalność szkoleniową;  

  udział w akcjach o charakterze ratowniczym; 

  reprezentacja.  
Decyzję o użyciu wojsk podejmuje Prezydent państwa, przy czym odpowiedni 

wniosek musi najpierw złożyć Premier lub Rada Ministrów. Przy czym wniosek 
Rady Ministrów dotyczyć może użyciu wojska w konflikcie zbrojnym lub misji poko-
jowej, natomiast wniosek Premiera dotyczy działań zapobiegających terrorowi. 
Prezydent, po podjęciu decyzji o użyciu wojska poza granicami powinien powia-
domić  marszałka Sejmu i Senatu. Inaczej wygląda procedura w przypadku pobytu 
wojsk poza granicami. W przypadku szkoleń, decyzję podejmuje Rada Ministrów, 
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 R. Tarnogórski, Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1546 w sprawie Iraku z dnia 8 czerwca 2004 
r., (w:),,Biuletyn’’ Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, 2004 nr 26 
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 Rada Bezpieczeństwa przedłuża mandat sił wielonarodowych w Iraku, 
Http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http 

7
 Rezolucja Narodów Zjednoczonych nr 1790 
Http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http, Rezolucja Na-
rodów Zjednoczonych nr 1723, 
Http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http 
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w pozostałych właściwy minister. O decyzji w sprawie pobytu żołnierzy za granicą 
Premier powinien poinformować Prezydenta. W artykule 5 powyższej ustawy okre-
śla się, co powinno znaleźć się w postanowieniu o użyciu wojsk poza granicami 
kraju: ,,1) jednostki wojskowe, ich nazwy, liczebność oraz czas, przez jaki będą 
pozostawać poza granicami państwa, 2) cel skierowania jednostek wojskowych, 
zakres ich zadań oraz obszar działania, 3) system kierowania i dowodzenia jed-
nostkami wojskowymi oraz organ organizacji międzynarodowej, któremu jednostki 
zostaną podporządkowane na czas operacji, 4) organy administracji rządowej od-
powiedzialne za współprace z kierowniczymi organami właściwej organizacji mię-
dzynarodowej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania jednostek woj-
skowych, wykonujących zadania poza granicami państwa, 5) uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy, 6) trasy i czas przemieszczania się jednostek wojskowych w przypadku 
tranzytu''.

8
  

W ważnym art. 7 stwierdza się, że polscy żołnierze, działający poza granicami 
powinni podporządkować się prawom kraju, w którym funkcjonują. Podlegają jed-
nak (dyscyplinarnie, porządkowo, karnie) prawom Rzeczpospolitej Polskiej. W art. 
10 zapisano, że w większości przypadków nie jest wymagana zgoda żołnierza 
zawodowego, żeby móc skierować go za granicę. W tym kontekście wymienić 
należy ― konflikty zbrojne, misje pokojowe, zapobieganie terroryzmowi, szkolenia, 
akcje o charakterze ratowniczym czy humanitarnym, reprezentację.

9
  

Kluczowym polskim dokumentem dotyczącym obecności wojsk polskich w 
Iraku jest Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 
2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowych 
Połączonych Sił Operacyjnych Koalicji Międzynarodowej w Królestwie Arabii Sau-
dyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie 
Kataru, Państwie Kuwejtu i Republice Iraku oraz w Zatoce Perskiej, na Morzu 
Czerwonym i Oceanie Indyjskim. W dokumencie tym Prezydent odwołuje się do 
zapisów Ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej poza granicami państwa.  

Na mocy powyższego Postanowienia w Iraku miał służyć, w okresie od 19 
marca 2003 r. do 15 września 2003 r. PKW w sile do 200 żołnierzy. Polskie oddzia-
ły, w ramach Wielonarodowych Sił powinny działać na rzecz realizacji rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa nr 1411 i innych rezolucji, które poprzedzały ją i odnoszą się 
do zapewnienia bezpieczeństwa w tym regionie, zagrożonego przez działalność 
władz irackich. Oddziały polskie, biorąc po uwagę kierownictwo narodowe, podle-
gają polskiemu Ministrowi Obrony Narodowej, w Iraku podporządkowane są Do-
wódcy Sił Wielonarodowych. W kompetencji polskiego ministra znalazła się współ-
praca z dowództwem Sił Wielonarodowych w zakresie zaopatrzenia i kierowania 
PKW. Niniejszy dokument miał obowiązywać w od momentu jego ogłoszenia.

10
 

Następnym dokumentem było Postanowienie Prezydenta z 17 grudnia 2003 r. 
o przedłużeniu obecności wojsk polskich w Iraku. Żołnierze polscy, w liczbie do 
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2500 mieli pełnić służbę od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. Znajduje się 
w tym akcie odwołanie do Rezolucji nr 1483 i 1511. Pozostałe zapisy są tej samej 
treści, co w Postanowieniu z dnia 17 marca 2003 r.

11
 

W dniu 29 czerwca 2004 r. Prezydent wydał następne Postanowienie, na mo-
cy którego obecność wojsk polskich w Iraku przedłużono od 1 lipca 2004 r. do 31 
grudnia tego roku. Wprawdzie pada tam stwierdzenie, że w PKW znajdzie się taka 
sama liczba osób co w przeszłości, jednak oprócz żołnierzy, wymienia się również 
innych pracowników wojska. Przywołuje się jednocześnie w tym dokumencie trzy 
rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ (1483, 1511 i 1546).

12
 Postanowienie Prezy-

denta z 23 grudnia 2004 r. sankcjonuje obecność wojsk polskich w Iraku od 1 
stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Nie różni się ono swoją treścią od wcze-
śniejszego Postanowienia, oprócz jednego zapisu, otóż PKW ma liczyć do 2400 
żołnierzy i pracowników wojska.

13
 Kolejne Postanowienie w sprawie przedłużenia 

obecności wojsk polskich w Iraku nosi datę 29 grudnia 2006 r. Odwołuje się do 
zapisów Rezolucji nr 1483, 1511, 1546 i 1637. Termin obecności żołnierzy polskich 
został w im przedłużony od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., przy czym 
Kontyngent miał liczyć do 1500 żołnierzy i pracowników wojska.

14
 Następnym Po-

stanowieniem regulującym obecność Polaków w Iraku był dokument z 22 grudnia 
2006 r. Odwołano się w nim do następujących Rezolucji Rady Bezpieczeństwa: nr 
1483, 1511, 1546, 1637, 1723. Stwierdzono, że wojsko polskie ― PKW działać 
będzie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Podkreślono przy tym, że liczyć 
będzie do 1200 żołnierzy i pracowników wojska. Jednak nie wszyscy będą służyć 
w Iraku, 300 osób pełnić służbę miało w Polsce. Zauważono przy tym, że w przy-
padku, jeśli pozwoli na to sytuacja w państwie irackim (zostanie tam osiągnięta 
stabilizacja), Kontyngent może być wycofany wcześniej, a bazy zlikwidowane.

15
 

Kolejnym dokumentem o przedłużeniu obecności wojsk polskich w Iraku było 
Postanowienie Prezydenta z 21 grudnia 2007 r. PKW miał liczyć 900 osób (żołnie-
rze, pracownicy wojska i funkcjonariusze) działających na terenie Iraku i 300 osób 
(stanowiących odwód) w Rzeczpospolitej. Ci ostatni byliby użyci w przypadku, 
gdyby pojawiło się poważne zagrożenia dla PKW w Iraku. Odwołano się do Rezo-
lucji nr 1483, 1511, 1546, 1637, 1723, 1790. Dokument ten przedłużył obecność 
polskich wojskowych od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2008 r.

16
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Nowym jakościowo dokumentem było Postanowienie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 29 października 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 
Republice Iraku. Stwierdzono, że do 20 żołnierzy i pracowników wojska polskiego 
będzie działać w ramach powyższej struktury. Są oni podporządkowani (pod 
względem operacyjnym) Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego. Biorąc zaś pod uwagę kierowanie krajowe, podle-
gają polskiemu Ministrowi Obrony Narodowej. Ten ostatni odpowiada za współpra-
ce (działalność i zaopatrywanie) z dowództwem Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego.

17
 Swoistą kontynuacją było Postanowienie Prezydenta z 24 grudnia 

2008 r. o przedłużeniu działalności PKW (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 
r.). Zapisy w tym dokumencie nie odbiegają (oprócz wspomnianych ram czaso-
wych) od tego, co znajduje się w Postanowieniu z 29 października 2008 r. 

18
 

Formalnym aktem było Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 
28 grudnia 2009 r., w którym zapisano, iż Polski Kontyngent Wojskowy przedłuży 
swoją działalność w Iraku (od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010). 23 grudnia 
2010 r., w wyniku następnego Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej przedłużono do 31 grudnia 2011 r. udział PKW w Misji Szkoleniowej Organi-
zacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Iraku.

19
 Ważnym dokumentem, sygnowa-

nym przez Ministra Spraw Zagranicznych było Obwieszczenie z 10 czerwca 2009, 
w którym stwierdzono się, że od 9 czerwca 2003 r. obszar działania Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego, który jest częścią Międzynarodowych Sił Stabilizacyj-
nych, traktować należy jak strefę działań wojennych. Stwierdzono, że dopiero no-
we obwieszczenie może znieść ten stan rzeczy.

20
 

Kolejnym dokumentem rzeczonego Ministra jest Obwieszczenie z 24 marca 
2009 r., znajduje się w nim zapis, że od dnia 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 
2009 r. tereny, na których działają polskie jednostki podporządkowane Misji Szko-
leniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Iraku, znajdują się w strefie 
działań wojennych. Stwierdzono również, że od 31 października 2008 r. teren, 
który na podstawie Obwieszczenia Ministra z 10 czerwca 2003 r. określono jako 
obszar działań wojennych, przestaje nim być.

21
 Interesującym i zarazem ważnym 

dokumentem jest Decyzja nr 169/MON Ministra Obrony Narodowej z 2 czerwca 
2005 r. dotycząca podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i 
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wycofania polskich kontyngentów wojskowych/polskich jednostek wojskowych w 
misjach pokojowych i siłach wielonarodowych. Ustala się w nim kompetencje I 
Zastępcy Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go, Podsekretarza Stanu do spraw Polityki Obronnej, Podsekretarza Stanu do 
spraw Społecznych, Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego i 
samodzielnych jednostek, Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej, Ordynariusza Polowego-Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego i innych przedstawicieli wyznań, Dyrektora Departamentu Kadr i 
Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektora Centrali Wojskowych Misje Pokojowe, Dyrek-
tora Centrum Informacyjnego MON, Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

22
  

Oczywiste jest, że w czasie działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 
Iraku wydano wiele innych dokumentów, regulujących ich kompetencje i aktywność 
bojową. Wydawali je Minister Obrony Narodowej, szefa Sztabu Generalnego, szefa 
Generalnego Zarządu Operacyjnego, szefa Generalnego Zarządu Logistyki, szefa 
Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, w okresie trwania 10 zmian Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego. Zauważyć należy, że uzasadnienie prawne akcji inwazyjnej 
na Irak przynosi wiele pytań. Dość wspomnieć, że Sekretarz Generalny ONZ Kofi 
Annan w 2004 r. uznał, że interwencja w Iraku była bezprawna, jako główny argu-
ment podał fakt, że nie było na nią zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ

23
. Wydaje 

się, że obecnie trzeba na nowo przemyśleć zagadnienia prawne, które mogą się 
stać podstawą do użycia międzynarodowych sił zbrojnych.  

W 2003 r. w Zatoce Perskiej wybuchła nowa wojna. Postanowiono zaatako-
wać ponownie Irak, oskarżając władze tego państwa, że nie przestrzegają Rezolu-
cji ONZ. Wśród wojsk, które uczestniczyły w okupacji Iraku znalazły się również 
oddziały polskie. Tematem artykułu jest analiza najważniejszych dokumentów, 
które stały się podstawą prawną dla pobytu żołnierzy polskich w Iraku. Były to Re-
zolucje ONZ, Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Decyzje odpo-
wiednich ministrów (Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych), 
rozkazy dowódców wojska polskiego. Autor opisał również dokumenty, które regu-
lują pobyt oddziałów polskich za granicą. 
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 Polska: Kofi Annan się myli. Interwencja w Iraku legalna, 
http:/www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=466 
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ROLA POLSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W PRZECIWDZIAŁANIU 

TERRORYZMOWI 
 
 
Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie pryncypiów społeczności międzynarodo-

wej w zakresie kształtowania środowiska i regulacji w dziedzinie ochrony środowi-
ska. W ogólnym zarysie przedstawiono zasady zrównoważonego rozwoju, które 
stały się podstawą dla działań zmierzających do całościowego rozwiązywania pro-
blemów ochrony środowiska. W koncepcjach tych widoczny jest kierunek zmierza-
jący do rozszerzenia znaczenia pojęcia samego środowiska, jaki ujmowanie go 
w szerszym kontekście działań. Stąd główną ideą zrównoważonego rozwoju jest 
harmonizacja, takich elementów, jak – środowisko, gospodarka i społeczeństwo. 
Harmonizacja dotyczy zasobów, jakie związane są z tymi elementami. Wyzwaniem 
dla społeczności międzynarodowej stała się konieczność zabezpieczenia środowi-
ska zarówno dla obecnych pokoleń, jak i dla przyszłych (realizacja zasady spra-
wiedliwości międzypokoleniowej). 

Wraz z rozwojem koncepcji zrównoważonego rozwoju – a tym samym i świa-
domości w zakresie zagrożeń dla środowiska – problematykę tą wprowadzano do 
kolejnych sfer życia społecznego. Obecne trendy w tym zakresie zmierzają do 
tworzenia kompleksowych rozwiązań na szczeblach: lokalnym, krajowym, regio-
nalnym i globalnym. Działania w zakresie regulacji prawnych w dziedzinie prawa 
ochrony środowiska na różnych płaszczyznach wynikają z przyjętej koncepcji nie-
podzielności środowiska. Duże znaczenie ma tutaj, także świadomość występowa-
nia transgranicznych szkód i chęć budowania innych wymiarów bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Głównym zagadnieniem staje się zabezpieczenie dóbr natu-
ralnych w międzynarodowym systemie dóbr publicznych. Dobra naturalne stają się 
eksponowanym elementem segmentu środowiskowego w ramach zrównoważone-
go rozwoju, przy współistnieniu i wzajemnym oddziaływaniu innych kapitałów – 
gospodarczego, społecznego, czy ludzkiego. Problematykę tą podejmują, takie 
dokumenty, jak raporty Klubu Rzymskiego (Raporty m.in.: Granice Wzrostu – 1972, 
Ludzkość w punkcie zwrotnym – 1974, Szlaki do przyszłości – 1980), Deklaracja 
zasad prawa międzynarodowego (1970), Deklaracja Sztokholmska (1972), Akt 
Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1975), Deklaracja 
z Rio de Janeiro (1992), Deklaracja Milenijną (2000), Deklaracja z Johannesburga 
(2002) . W przypadku Unii Europejskiej należy wspomnieć o Strategii Lizbońskiej 
i Strategii Goeteborskiej, jak i programach odnoszących się do poszczególnych 
sfer życia człowieka (gospodarka, środowisko, energetyka, zdrowie, itd.). 

 
Abstract 
The aim of the article is to present the principles of international society in the 

field of shaping the environment and regulations in the area of environmental pro-
tection. The article describes in outline the principles of a well-balanced develop-
ment which has become the fundamentals of the actions aimed at complex solution 
to the problems of environmental protection. In these conceptions  broadening the 



 

 
 

 

 
39 

meaning of the environment and putting it in a wider context of actions can be ob-
served. Therefore, the main idea of a well-balanced development is harmonizing 
such elements as the environment, the economy and society. The process of har-
monizing involves the resources connected with those elements. The necessity to 
protect the environment for present and future generations has become a chal-
lenge. 

Along with the progress of a well-balanced development concept and at the 
same time the awareness of the threats to the environment ,the subject matter was 
introduced to next spheres of life. Present trends in this field are heading for creat-
ing complex solutions on local, national, regional and global level. Any changes in 
legal regulations concerning environmental protection law on various levels result 
from an accepted conception of indivisible environment. The awareness of occur-
ring transgenic damages and the desire to create different dimensions in national 
security also play here a vital role. The main aim  is to protect natural resources in 
international system of public goods. Natural resources are becoming an important 
element of an environmental sector within the framework of a well-balanced devel-
opment, with coexistence and interplay of different capitals – economic, social and 
human. 

 
Wprowadzenie 
Drugą połowę dwudziestego wieku jak i początek dwudziestego pierwszego 

wieku charakteryzuje wiele przemian społecznych, postęp naukowo-techniczny, 
rozwój informatyki i podbój kosmosu. Oprócz tych wspaniałych osiągnięć współ-
czesnej cywilizacji, występują również zjawiska negatywne wywierające swoiste 
piętno. Przestępczość, narkomania, i terroryzm stanowią ciemną stronę naszych 
czasów. Zwłaszcza to ostatnie wywołuje wiele emocji i zatrważających skojarzeń. 
Ofiary terroryzmu są w większości przypadkowe, a działanie sprawców okrutne i 
bezwzględne.  

Zjawisko terroryzmu jest powszechnie znane i potępiane przez cywilizowane 
państwa prawa. Wiemy, co to zjawisko oznacza, w czym się przejawia, ale mamy 
problemy z jego zdefiniowaniem. Mają z tym problemy nawet znawcy tego zagad-
nienia, o czym świadczy istnienie ponad dwustu definicji terroryzmu. Wiele z nich 
ma charakter oficjalny, zostały bowiem sformułowane przez agendy ONZ. W mojej 
pracy przedstawię kilka definicji terroryzmu, gdyż nie sposób przytoczyć wszystkich 
ze względu na obszerność pracy. Mówi się, że jednym z najważniejszych narzędzi 
terrorystów jest strach. To strach daje terrorystom siłę, to strach społeczeństw 
pozwala im na wpływanie na politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa. Co wię-
cej, strach podważa zaufanie społeczeństw do ich rządów.  

Dezorganizacja życia nie tylko społecznego w państwie, ale także polityczne-
go, podważenie rządowej i parlamentarnej legitymacji do sprawowania władzy, to 
niebezpieczeństwa, z którego powinny zdać sobie sprawę rządy państw toczących 
walkę z terroryzmem. Terroryzm ulega ciągłym przemianom, rozwija się, występuje 
na coraz większej przestrzeni. Przemoc jest zjawiskiem społecznym, niezwykle 
skomplikowanym, wzbudzającym wiele emocji. Dlatego uważam, że wszelkimi 
sposobami należy z nim walczyć. W walce z terroryzmem żadne państwo nie po-
winno zostać same. Tylko połączenie wspólnych sił i środków może temu zjawisku 
przeciwdziałać. Walka z terroryzmem jest bardzo trudna. Terroryści posługują się 
coraz nowszą bronią, stosują nowoczesne sposoby walki, dysponują niebez-
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pieczną bronią w tym bronią atomową, której użycie jest coraz bardziej realne. 
Terroryści w swoich działaniach posługują się szantażem, naruszają obowiązujący 
porządek prawny, postępują okrutnie i bezwzględnie. Są obojętni na cierpienia 
osób postronnych. Charakteryzuje ich nie tylko brak szacunku dla cudzego życia, 
ale i dla własnego. Ostatnio obserwujemy pojawianie się coraz częściej terrory-
stów-samobójców.  

Analizując dane zjawisko, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głębo-
ko jego korzenie mogą sięgać w przeszłość. Z drugiej strony istnieje pewna ilość 
zjawisk, które występując w tym samym czasie mogą być opatrznie zdefiniowane 
jako tożsame z sobą. Tak jest w przypadku terroryzmu. Stąd w niniejszej pracy 
autorka skoncentrowała się na wybranych aspektach terroryzmu, które zawężają 
temat do zagrożeń bezpieczeństwa naszej cywilizacji. Analizie poddano okres, 
który niektórzy badacze uznają za początek III wojny światowej,

1
 a który został 

ogólnie zdefiniowany jako wojna z terroryzmem. Za jej początek uznaje się dzień 
11 września 2001 roku, kiedy to terroryści powiązani z organizacją Al-Kaida porwa-
li cztery samoloty, z których trzy dokonały niszczycielskich ataków na dwie wieże 
World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon w Waszyngtonie.

2
  

Głównym zamierzeniem badawczym artykułu jest ukazanie rangi i ewolucji roli 
polskiej polityki bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu terroryzmowi, która stała się 
niezwykle istotna po zamachach terrorystycznych w USA, a także wybranych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej.  

 
1. Stosunek polskiej polityki zagranicznej wobec terroryzmu  
Świat, w którym żyjemy i który współtworzymy w XXI wieku znalazł się po raz 

kolejny w punkcie zwrotnym, charakteryzującym się gruntownymi zmianami syste-
mowymi, obejmującymi wszystkie sfery życia jednostek, społeczeństw i państw, w 
tym sprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa. 

Analiza najnowszych realiów politycznych, społecznych, ekonomicznych, mili-
tarnych i innych związanych min. z głębokimi przemianami ustrojowymi w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej wskazuje, że powodują one, z jednej strony, 
wzrost poczucia takiego bezpieczeństwa, a z drugiej jednak ―  podobnie jak w 
wielu wcześniejszych momentach przełomowych historii ―  narastanie poczucia 
stabilizacji, pojawienie się nowych źródeł zagrożeń i napięć, w tym zagrożenia 
zjawiskiem terroryzmu międzynarodowego. Sytuacja ta, zdaniem wielu uczonych i 
filozofów, rodzi nowe problemy teoretyczne i praktyczne, które wymagają wszech-
stronnych badań naukowych. Chodzi tu zarówno o fundamentalne kwestie o cha-
rakterze filozoficznym (perspektywy rozwojowe świata, czynniki determinujące 
uznanie i poszanowanie najwyższych wartości humanistycznych ― życia i zdrowia 
ludzi, ich szczęścia i pomyślności, wolności i demokracji, prawdy i sprawiedliwości, 
godności człowieka i jego bezpieczeństwa) oraz o zagadnienia polskiej racji stanu, 
bezpieczeństwa naszego państwa i narodu, roli Rzeczypospolitej Polskiej w dziele 
umacniania pokoju i demokracji, ładu społecznego, ekonomicznego, politycznego i 
moralnego w Polsce, regionie, Europie i świecie.

3
 W niecałą dekadę po przemia-

nach ustrojowych Polska stanęła przez wyzwaniami, o których wiedziano, że istnie-
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ją, ale nigdy nie brano pod uwagę tego, iż mogą one zagrozić bezpieczeństwu 
Polski.

4
 Po tragicznych w skutkach atakach terrorystycznych z 11 września 2001 

roku wzrosła społeczna świadomość tego, że członkostwo Polski w wielostronnych 
strukturach obronnych i politycznych oznacza wzrost poczucia bezpieczeństwa, a 
przede wszystkim wpływa na większy poziom naszej odpowiedzialności. Licząc 
bowiem na to, że w razie potrzeby inni staną w naszej obronie, musimy być gotowi 
stawać w ich obronie. I dlatego Polska wyraziła całkowite poparcie dla decyzji Ra-
dy Północnoatlantyckiej NATO o zastosowaniu art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, 
stanowiącego o solidarnej obronie sojuszników w obliczu ataku.

5
 

Zdaniem S. Kamińskiego terroryzm okazał się bowiem jednym z groźnych 
skutków procesów globalizacyjnych. Wyrósł on z fanatyzmu, z żądzy niszczenia i z 
pogardy dla ludzkiego życia. Znalazł również sposoby, aby korzystać z nowocze-
snych technologii i swobodnie przekraczać granice. Dlatego stanowi śmiertelne 
zagrożenie dla wszystkich państw świata, a nie tylko dla Stanów Zjednoczonych 
jako bezpośredniego celu ataku. Znakiem naszych czasów stalą się zatem świato-
wa koalicja antyterrorystyczna, której konsekwencją są pozytywne przemiany w 
globalnym układzie sił. W obliczu wspólnego fundamentalnego zagrożenia, ponad 
splotem interesów i dążeń, ponad odmiennościami kulturowymi i różnicami do-
świadczeń historycznych, górę wzięła ludzka solidarność. Wynika z tego, że osią 
dzisiejszego świata nie jest konflikt między cywilizacjami, lecz obrona uniwersal-
nych wartości ludzkich przed, przemocą i chaosem. Świadczy to także o zrozumie-
niu, że terroryzm nie może być przedmiotem politycznych kalkulacji. Polska od 
samego początku, również jako członek NATO, aktywnie włączyła się w koalicję 
antyterrorystyczną.

6
 

Kiedy minął pierwszy szok po doniesieniach o atakach terrorystycznych z 11 
września 2001 roku w USA, polski rząd natychmiast przystąpił do działań mających 
na celu zapobieżenie ewentualnemu zamachowi terrorystycznemu w Polsce. 
Wzmożono ochronę placówek dyplomatycznych państw NATO, Rosji, Chin, Izraela 
i państw muzułmańskich (w tym Afganistanu) oraz obiektów administracji. Policja 
zapewniła wzmożoną ochronę lotnisk. Na lotniska miały dostęp tylko osoby posia-
dające bilety na aktualne loty. Policja była w stałym kontakcie z innymi policjami 
świata. Postawiono w stan podwyższonej gotowości 5 000 strażaków (w tym grupy 
ratownictwa chemicznego i specjalistów od katastrof budowlanych) gotowych do 
wyjazdu w każdej chwili, w każdym miejscu w Polsce.

7
 Już 11 września przedsta-

wiciele władz polskich przesłali na ręce prezydenta USA wyrazy współczucia i za-
pewnienia o poparciu dla działań Ameryki. 19 Września sekretarz Rady Bezpie-
czeństwa Narodowego Marek Siwiec stwierdził, że Polska jest w stanie wojny, 
uspokajał jednak, że nie oznacza to wprowadzenia stanu wojny, jaki przewiduje 
konstytucja. Został zaatakowany sojusznik Polski, a nasz kraj poparł decyzję NA-
TO dopuszczającą odpowiedź na ten atak, więc przeciwnicy Stanów Zjednoczo-
nych stali się również naszymi wrogami. Siwiec zapowiedział też, że kiedy będzie 
już wiadomo, kto jest przeciwnikiem, Polska wszelkimi siłami będzie starała się go 
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zwalczać. 25 września 2001 roku decyzją rządu Polska otworzyła swoją przestrzeń 
powietrzną dla samolotów wojskowych USA.

8
  

2 października Polska, razem z pozostałymi państwami NATO, uznała, że 
atak na USA wyczerpuje znamiona artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, Polska 
mająca bardzo bliskie stosunki z USA, była jednym z pierwszych państw, które 
potępiły ataki i zaoferowały pomoc. Z uwagi na nasze szczególne więzi ze Stanami 
Zjednoczonymi i na to, że w atakach na Nowy York straciło również życie wielu 
obywateli polskich, Polska bierze udział w wojnie bezpośrednio w akcji wojskowej 
w Afganistanie. Równocześnie na forum ONZ przedstawiciele naszego kraju ak-
tywnie włączyli się do zakrojonych na szeroką skalę działań polegających na prze-
glądzie ustawodawstw i rozmaitych systemów służących zwalczaniu zjawisk patolo-
gicznych, które mogą mieć lub mają związek z terroryzmem; przede wszystkim 
przestępczości zorganizowanej, która służy finansowaniu działań terrorystycznych, 
praniu brudnych pieniędzy itp.

9
 

Udział Polski w tej koalicji miał potwierdzić szczególny charakter związków 
polsko-amerykańskich w ramach Sojuszu oraz określenie zadań i miejsca wybra-
nych jednostek w kampanii wojskowej podjętej przez rząd amerykański przeciwko 
al-Kaidzie. Temat ten zajmował istotne miejsce w. programie wizyt w USA ministra 
Marka Siwca i Włodzimierza Cimoszewicza (12-14 grudnia 2001 roku) oraz pre-
miera Leszka Millera (10-11 stycznia 2002 roku) obok wspólnoty gospodarczej i 
ewentualnego zakupu samolotów wielozadaniowych dla polskich sił powietrznych. 
Te dwie kwestie ściśle się ze sobą wiązały. Polscy przywódcy zmierzali do uzyska-
nia najlepszej oferty offsetowej przy założeniu, że Polska nabędzie sprzęt o odpo-
wiednich walorach. Liczono na to, że oferenci (obok Amerykanów, Francuzi, Niem-
cy i Szwedzi) zaproponują atrakcyjne formy inwestycji tworzące nowe miejsca pra-
cy w Polsce.

10
 Oferta amerykańska, obejmująca dostawę 60 używanych (głównie 

dwudziestoletnich) samolotów Lockheed Martin F-16 A/B i samolotów holender-
skich i belgijskich oraz offset rzędu 0,7-1 mld USD, nie była dla Polski dostatecznie 
atrakcyjna

11
 także z tego względu, że samoloty używane wymagałyby kosztownej 

modernizacji.
12

 
6 listopada 2001 roku z inicjatywy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 

odbyła się w Warszawie konferencja 17 państw Europy Środkowej, Wschodniej i 
Bałkanów z udziałem 9 obserwatorów z innych krajów i organizacji międzynarodo-
wych, Uczestnicy konferencji przyjęli program działań przeciwko terroryzmowi". 
Warszawska konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu oznaczała przystąpie-
nie państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej do koalicji 
antyterrorystycznej.  

Szczególnie istotnym elementem naszych działań jest wzmacnianie impulsów 
do regionalnej współpracy w przeciwstawieniu się terroryzmowi. Chodzi tu między 
innymi o tworzenie nowych płaszczyzn komunikacji między państwami Europy 
Środkowej i Wschodniej, które pomogą w zdecydowanej walce z terroryzmem 
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przez ochronę granic, ochronę przestrzeni powietrznej, walkę z „praniem brudnych 
pieniędzy", kontrolę przepływów finansowych oraz współpracę wywiadów. Niezwy-
kle ważne jest także sięgnięcie do źródeł terroryzmu, które są bardzo różnorakie i 
które wymagają wielkiej międzynarodowej solidarności. Wskazać tu trzeba zwłasz-
cza biedę, nietolerancję, ksenofobię, fundamentalizmy polityczne i religijne, brak 
edukacji młodzieży i rosnące podziały między światem zamożnym a tym uboż-
szym.  

Do państw naszego regionu należy także czynne uczestniczenie w systemie 
eliminowania przyczyn, które stają u podstaw działań wszelkiego rodzaju ekstremi-
stów, terrorystów i fundamentalizmów.

13
 Konferencja warszawska zaowocowała 

przyjęciem dwóch dokumentów: Deklaracji i Planu Działania. W dokumentach tych 
uczestnicy konferencji poparli wszelkie działania przeciwko terroryzmowi, w ra-
mach określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i inne organizacje 
międzynarodowe. Zadeklarowano wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia 
jednostek antyterrorystycznych i służb ratowniczych. Zdecydowano się ponadto 
rozważyć możliwość utworzenia centrum szkoleniowego dla jednostek antyterrory-
stycznych i służb krajów uczestniczących w konferencji oraz utworzenia fundacji 
pomocy ofiarom terroryzmu na świecie. Program centrum byłby oparty na do-
świadczeniach wyspecjalizowanych jednostek antyterrorystycznych krajów Euro-
atlantyckiej Rady Partnerstwa i OBWE.

14
 

W konferencji wzięli udział również ― jako obserwatorzy ― wysocy przedsta-
wiciele: Republiki Białoruskiej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Turcji, Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej oraz Unii Europejskiej (Państwa Przewodniczącego 
i Komisji), Organizacji Narodów Zjednoczonych Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie i Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Łącznie w ob-
radach udział wzięli przedstawiciele 26 państw i organizacji międzynarodowych. 
Była to cenna inicjatywa polityczna wpisująca się w działania Stanów Zjednoczo-
nych dążących do utworzenia szerokiej, ogólnoświatowej koalicji antyterrorystycz-
nej, a jednocześnie podkreślająca zaangażowanie Polski i jej szczególną rolę 
wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Docenił wagę tego wydarzenia pre-
zydent George Bush zwracając się do uczestników konferencji za pomocą telewi-
zyjnego przekazu z USA.

15
 Podkreślił, że przedstawiciele obecnych w Warszawie 

krajów są partnerami USA w zwalczaniu terroryzmu, a także, że walka z terrory-
stami wymaga koalicji nie mającej precedensu, jeśli chodzi o zasięg i stopień 
współpracy. Stwierdził on, że żaden naród nie może być w tym konflikcie neutralny, 
ponieważ żaden cywilizowany naród nie może czuć się bezpieczny w świecie, w 
którym istnieje groźba terroryzmu. Poparcie dla działań Ameryki było wśród 
uczestników konferencji jednogłośne.  

7 września 2002 roku została przyjęta Strategia Bezpieczeństwa Międzynaro-
dowego Rzeczypospolitej Polskiej.

17
 Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa 

państwa są niezmiennie związane z ochroną suwerenności i niezawisłości Rzecz-
pospolitej, utrzymaniem nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju. 
Polityka państwa służy zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Polski, praw czło-
wieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku w kraju, stworze-
ni niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski 
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oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli, ochronie dziedzictwa narodowego i tożsamo-
ści narodowej, realizacji zobowiązań sojuszniczych, a także obronie i promowaniu 
interesów państwa polskiego.

16.
 

W ramach owych wyzwań zwalczania oprócz działań politycznych Polska 
scedowała, zarówno jako członek NATO, jak i sojusznik USA, na wysłanie w ra-
mach operacji „Trwała Wolność" swoich sił zbrojnych w rejon walki z terrorystami. 
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2001 rok Polska 
zadeklarowała udział polskich sił zbrojnych w akcji przeciwko terroryzmem Posta-
nowiono przygotować do udziału w składzie sił sojuszniczych w Afganistanie, Re-
publice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim.  

Polityka zagraniczna polskiego rządu jednoznacznie ukierunkowała się na 
całkowite i bezkrytyczne poparcie Stanów Zjednoczonych w ich wysiłkach dotyczą-
cych zwalczania terroryzmu. Wskazywała na postawa Polski w trwającym od jesie-
ni 2002 roku sporze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a większością 
państw Unii Europejskiej w sprawie Iraku. Polska od początku zdecydowanie po-
pierała stanowisko administracji prezydenta USA George'a Busha, dążącego do 
przeprowadzenia ataku zbrojnego na Irak w celu obalenia reżimu Saddama Husaj-
na. Sprawa Iraku mocno podzieliła sojuszników w NATO.  

Również w łonie Rady Bezpieczeństwa ONZ pogłębiły się podziały, gdy Rosja 
i Chiny opowiedziały się przeciwko rozwiązaniu militarnemu. Polska zajmując jed-
noznacznie proamerykańskie stanowisko, próbowała „zachować twarz". Prezydent 
A. Kwaśniewski opowiadał się w końcu stycznia 2003 roku za daniem jeszcze 
szansy inspektorom ONZ, szukającym w Iraku broni chemicznej i biologicznej, ale 
zastrzegał, że nie może to być szansa na czas nieokreślony, bo takie postępowa-
nie wzmacniałoby jedynie pozycję Saddama Husajna.

17
  

W lutym 2003 roku doszło do otwartego kryzysu w łonie NATO w związku z 
tym, że Rada Północnoatlantycka nie była w stanie podjąć decyzji o udzieleniu 
sojuszniczego wsparcia wojskowego dla Turcji, która o to wystąpiła w obawie 
przed kontruderzeniem Iraku, po przesądzonej już wtedy decyzji USA o zaatako-
waniu tego kraju. Polska, w odróżnieniu od Francji, Niemiec i Belgii znalazła się 
wśród rzeczników szybkiego zastosowania odpowiedniego przepisu art. 4 Traktatu 
Północnoatlantyckiego. 

Tuż przed wybuchem wojny Prezydent RP A. Kwaśniewski i przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych powielali argumentację Białego Domu, że do 
ataku na Irak nie jest konieczna upoważniająca decyzja Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, gdyż Irak złamał wiele rezolucji tego organu, w tym zwłaszcza rezolucję nr 
1441 (z 8 listopada 2002 roku). 21 stycznia 2003 roku prezydent USA G.W. Bush i 
premier Wielkiej Brytanii T. Blair oświadczyli, iż nie mają cienia wątpliwości, co do 
tego, że Irak posiada broń masowej zagłady i zapowiedzieli, że skoro Irak sam się 
nie rozbraja, musi zostać rozbrojony przez Zachód.  

Polska podzieliła ich stanowisko. Minister Spraw Zagranicznych W. Cimosze-
wicz oświadczył, że Polska była gotowa poprzeć, nie tylko politycznie, akcję anty-
iracką, nawet wówczas, gdy zostanie podjęta bez zgody ONZ. Poważnym incyden-
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tem w gronie sojuszników, którego współautorem była Polska, okazał się ogłoszo-
ny 30 stycznia 2003 roku w czołowych dziennikach europejskich tzw. List ośmiu, 
podpisany przez premierów Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Danii, 
Węgier, Polski oraz prezydenta Republiki Czeskiej. 

 List ten wzywał do „więzi transatlantyckiej" w uwolnieniu świata od „groźby, 
jaką stanowi broń masowego rażenia będąca w posiadaniu Saddama Husajna" i 
wyrażał zdecydowane poparcie dla ewentualnej interwencji zbrojnej Stanów Zjed-
noczonych wywołał konsternację w Unii Europejskiej i w tych krajach, które były 
przeciwne wojnie; przyczynił się do pogłębienia podziałów między sojusznikami. W 
rezultacie nie powiodły się usilne próby Waszyngtonu i Londynu dążących do prze-
forsowania na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ rezolucji upoważniającej do uży-
cia siły wobec Iraku. W Polsce krytycznie o zachowaniu się premiera, mającego 
poparcie prezydenta, wypowiedzieli się niektórzy politycy z opozycji politycznej 
oraz takie autorytety, jak T. Mazowiecki i J. Nowak-Jeziorański, a także publicy-
ści.

18
 
Tymczasem kierownictwo polityczne kraju coraz bardziej wspierało dążenie 

prezydenta USA do rozpoczęcia wojny z Irakiem. Polska uznała wątpliwe, jak się 
później okazało, sfabrykowane przez wywiad amerykański „dowody" na posiadanie 
przez Irak broni masowego rażenia, jakie przedstawił (na posiedzeniu Rady Bez-
pieczeństwa ONZ) 5 lutego 2003 roku sekretarz stanu USA O Powell. Przeby-
wający w tym dniu w Waszyngtonie premier L. Miller podczas spotkania z Prezy-
dentem USA zadeklarował, że poprze politykę Waszyngtonu wobec Bagdadu. 
G.W. Bush osobiście poinformował go o głównych elementach wystąpienia sekre-
tarza stanu. Premier RP uznał, że wystąpienie Powella rzuciło nowe światło na 
kryzys iracki, gdyż zostały ujawnione „konkretne dowody" łamania rezolucji 1441. 
„Wiele wskazuje na to, że Husajn ukrywa przed inspektorami broń masowego ra-
żenia, oszukując Radę Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodową opinię publiczną" 
― powiedział rzecznik rządu Michał Fober.

19
 

W zachowaniu władz Polski jeszcze przed wybuchem wojny widoczna była 
chęć nie tylko przypodobania się swojemu najsilniejszemu sojusznikowi i zbicia na 
tym kapitału politycznego, ale także osiągnięcia ekonomicznych korzyści ze spad-
ku po Saddamie. Jak pisał „Financial Times", Polska zabiegała w Waszyngtonie, 
aby jej firmy zdobyły kontrakty na odbudowę Iraku po obaleniu Saddama Husajna. 
Przedstawiciele rządu skomentowali tę informację stwierdzeniem, że jest za wcze-
śnie, żeby o tym mówić. Jednak nie ukrywali, iż liczą na zamówienie z Iraku, a 
polskie firmy miały dużą szansę powrotu na iracki rynek.

20
 

R. Kuźniar zauważa, iż w kategoriach teorii strategii takie zachowanie określa 
się jako bandwagoning. Oznacza to uznanie, iż to, co jest dobre dla USA, jest tak-
że dobre dla Polski, nawet, jeśli nie jest dobre dla reszty świata czy Europy. Sła-
bość takiego stanowiska polegała m.in. na życzeniowym odczytaniu amerykańskiej 
wizji świata, której konsekwencją była także wojna z Irakiem, przyłączeniu się do 
gry, na której przebieg i rezultaty Polska nie miała żadnego wpływu, i również ży-
czeniowej kalkulacji krótko- i długofalowych zysków związanych z udziałem w tej 
wojnie.  Frustrujący bilans tej polityki sprawił, iż od połowy 2004 roku nastąpił po-
wrót do nieco bardziej zróżnicowanej orientacji strategicznej. Stawiając nadal bar-
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dzo wyraźne na USA, nasi politycy bronili się jednocześnie przed świadomością 
konieczności dokonywania niekiedy „wyboru między mamusią i tatusiem" (jak to 
często żargonowo określano), czyli Europą a Ameryką; było to świadectwem pew-
nej infantylizacji przestrzegania polityki, która jest przecież zawsze obszarem do-
konywania wyborów ze świadomością bilansu korzyści i strat, jakie tym wyborom 
towarzyszą.

21
 

 
2. Udział Polski w walce z terroryzmem  
Wprawdzie Polska uniknęła terroryzmu politycznego i stylu rozwiązywania 

złożonych problemów za pomocą aktów terroru i zabójstw osób prominentnych (jak 
to się zdarzyło w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, na Bliskim 
Wschodzie i Stanach Zjednoczonych), to jednak odebrano sygnały wskazujące na 
możliwość pojawienia się podobnych przestępstw (zgłoszenia o podłożeniu mate-
riałów wybuchowych w różnych obiektach i zabójstwa przy użyciu ładunków wybu-
chowych). 

Począwszy od 1992 roku coraz częściej przez Polskę zaczynają prowadzić 
szlaki narkotykowe, wykorzystywane przez międzynarodowe grupy przestępcze. 
Nowe terytorium traktuje się nie tylko jako dobry rynek, ale i punkt przerzutowy, 
przechowalnię narkotyków, leków i materiałów radioaktywnych; miejsce, gdzie 
towar jest przepakowywany i w mniejszych ilościach wysyłany na Zachód. Uznaje 
się też Polskę (obok Holandii) za znaczącego producenta halucynogennych synte-
tyków. Wytworzył się profesjonalnie zorganizowany rynek narkotyczny z wyspecja-
lizowaną siecią dealerów, którzy działają w mafijnych strukturach, często przy 
udziale czynnika zagranicznego.

22
 

Po 11 września nie można było milczeć i zachowywać obojętności wobec 
wielkiej tragedii terroryzmu. W Polsce zapanowała psychoza strachu. Pod amba-
sadami w Warszawie ustawiono antyterrorystów, ogłoszono alarm w jednostce 
specjalnej GROM, przeprowadzono wyjątkowo dokładne kontrole pasażerów i 
bagażu na lotniskach. Służby specjalne nasiliły swoją aktywność, poszukując 
ewentualnych zagrożeń. W godzinach wieczornych premier Jerzy Buzek zwołał 
naradę z udziałem funkcjonariuszy państwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; 
ministrów obrony i spraw wewnętrznych, szefów służb specjalnych, doradców woj-
skowych, przedstawicieli straży pożarnej i granicznej. W naradzie wziął też udział 
ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Celem spotkania było zabezpie-
czenie kraju na wypadek ataku terrorystycznego. Podczas narady były premier 
powiedział: „Wiemy, że każdemu zagraża plaga, której na imię terroryzm. Dzisiaj 
każdy może stać się ofiarą takich zamachów”.

23
  

Możemy zadać sobie pytanie: Czy Polska jest przygotowana na atak terrory-
styczny?. Myślę, że to pytanie zostanie bez odpowiedzi do czasu, kiedy dojdzie do 
takiego ataku. Faktem jest, że działania w kierunku jak najlepszego przygotowania 
się na takie zdarzenie są prowadzone intensywnie. Nie zmienia to jednak faktu, że 
nadal są pewne „dziury” w tym systemie.  

Przykładem może być kwestia użycia wojsk na terenie kraju bez wprowadze-
nia stanu nadzwyczajnego, czy też brak jednolitego systemu łączności. Niedocią-
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gnięcia te z całą pewnością nie są spowodowane złą wolą osób odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie tego systemu. Główny powód takiego stanu rzeczy to kwestie 
finansowe. Innym powodem jest niewielka liczba specjalistów, zajmujących się 
problemem terroryzmu oraz fakt, że jeszcze kilka lat temu praktycznie żaden ośro-
dek naukowy nie prowadził badań związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi. 

W Polskim Sejmie w atmosferze powagi, posłowie wyrazili pogląd, że atak na 
Stany Zjednoczone jest zbrodnią przeciwko ludzkości i jednocześnie potępili atak 
terroryzmu. „Atak na Stany Zjednoczone to agresja wymierzona także we wszyst-
kie państwa, którym bliskie są wartości wolności i demokracji”. Terroryzm nazwano 
„zbrodnią przeciwko ludzkości”. Na pierwszy plan wysunęła się jednak dyskusja o 
zagrożeniach naszego kraju i o mankamentach polskiego systemu obronnego, 
przepisów prawnych i przygotowania odpowiednich instrukcji.

24
 

W Polsce w ciągu ostatnich 15 lat nie odnotowano typowych ataków terrory-
stycznych o podłożu politycznym, religijnym i ideologicznym. Rozpoznaniem za-
grożenia terroryzmu zajmuje się w Polsce Urząd Ochrony Państwa oraz Policja. 
Prowadzone intensywnie czynności operacyjne mające na celu rozpoznanie za-
grożeń terroryzmem, niewskazująca możliwość wystąpienia na terenie Polski ata-
ków o charakterze terrorystycznym. Nie odnotowano również sygnałów o próbie 
organizowania odwetowych akcji o podłożu terrorystycznym związanych z wyjaz-
dem polskich sił zbrojnych do Afganistanu. Posiadane informacje operacyjne mogą 
świadczyć o próbie podejmowania działalności przestępczej przez osoby wyznania 
muzułmańskiego w zakresie przestępczości pospolitej, jak i ekonomicznej. Osoby 
te mogą nawiązywać kontakty przestępcze ze zorganizowanymi grupami przestęp-
czymi na terenie Polski. Akty terrorystyczne mogą mieć również motyw kryminalny. 
Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy jednostki lub grupy osób posługują się takty-
ką spektakularnych, widowiskowych czynów gwałtownych, a motywy i cele tego 
działania nie pozostają w żadnym stosunku do zagadnień politycznych, ekono-
micznych lub społecznych w jakimkolwiek kraju. Należy podkreślić, że jest to defi-
nicja najbardziej odpowiadająca aktualnej sytuacji w Polsce.

25
 

Przestępstwa związane z użyciem materiałów wybuchowych, noszące zna-
miona aktów terroryzmu kryminalnego, pojawiły się w Polsce w 1990r. wraz z nową 
kategorią czynów, określonych umownie jako „przestępstwa porachunkowe”. Za 
datę dającą początek polskiemu terroryzmowi kryminalnemu można uznać noc z 5 
na 6 października 1990r, kiedy to nieznani sprawcy zdetonowali ładunki wybucho-
we w dwóch warszawskich punktach firmy „Kodak”. Pierwsze bomby wybuchały 
zwykle w nocy. Detonacje niszczyły sklepy, restauracje, samochody. Nie miały 
zabijać, lecz ostrzegać.  
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Tabela nr 1. Liczba przypadków detonacji w latach 1990-2001  
 

ROK Liczba przypadków 

1990 21 

1991 22 

1992 53 

1993 86 

1994 122 

1995 118 

1996 106 

1997 118 

1998 194 

1999 187 

2000 161 

2001 88 

2002 87 

2003 84 

Źródło: D. Deptała: Terroryzm. Studia z sesji naukowej. Warszawa 2004, s.125. 

 
Od kilku lat obserwujemy dużą liczbę osób rannych i zabitych w wyniku eks-

plozji materiałów i urządzeń wybuchowych. Pomimo że ataki bombowe skierowane 
są na konkretne cele, powodują zagrożenie dla niewinnych, postronnych osób. W 
Polsce sprawcy używają najczęściej bomb domowej konstrukcji zawierających 
małe ilości materiałów wybuchowych. W 2001r. na 88 (161 w 2000r) przypadków 
wybuchów materiałów i urządzeń wybuchowych 63 (141 w 2000r) nosiło cechy 
ataku terroryzmu kryminalnego, pozostałe zdarzenia to nieszczęśliwe wypadki, 
związane z niewybuchami pochodzącymi z II wojny światowej, których ofiarami 
były najczęściej dzieci.

26
 W zdarzeniach noszących cechy aktu terroryzmu krymi-

nalnego, sprawcy w 44 przypadkach użyli samodziałowych urządzeń wybucho-
wych, w 10 przypadkach granatów, w 12 przypadkach petard wojskowych, w 10 
niewybuchów, zapalników i detonatorów w 4. 

W Polsce celami ataków „bombowych” są najczęściej samochody (22), pose-
sje prywatne (12), bloki mieszkalne i ich okolice, sklepy oraz pawilony handlowe ― 
po 2 przypadki. W Polsce w 2004 roku na skutek eksplozji urządzeń wybuchowych 
śmierć poniosło 12 osób. Śmierć tych osób była następstwem: 

− zamachów bombowych ― 2 osoby;  
− odkładania urządzeń wybuchowych ― 1 osoba; 
− manipulowania przy niewybuchach ― 7 osób; 
− nieszczęśliwe wypadki ― 1 osoba; 
− samobójstwa ― 1 osoba. 
W 2004 roku zostało rannych 31 osób w wyniku: 
− zamachów bombowych ― 11 osób; 
− manipulowania przy samodziałowych urządzeniach wybuchowych ― 3 

osoby; 
− manipulowania przy granatach ― 12 osób; 
− próby z materiałami wybuchowymi ― 5 osób; 

                                                           
26

 Ibidem: 125 



 

 
 

 

 
49 

− nieszczęśliwe wypadki ― 4 osoby.
27

 
W działaniach policyjnych 2004 roku zatrzymano 224 osób podejrzanych  

o działania przestępcze, mające związek z materiałami i urządzeniami wybucho-
wymi. 

Najczęstszymi motywami działania sprawców były: 
− porachunki pomiędzy osobami ze środowisk przestępczych; 
− demonstracja siły i zastraszanie osób prowadzących działalność go-

spodarczą celem wymuszenia „haraczy” lub „odzyskania długów; 
− fizyczna likwidacja osób, zagrażających interesom grypy przestępczej 

lub pozbycie się niewygodnych świadków; 
− wywieranie nacisków i wprowadzanie psychozy strachu u osób z okre-

ślonych grup zawodowych np. prokuratorów czy policjantów; 
− czyny o charakterze chuligańskim. 

Do przyczyn dużej liczby przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych za-
liczamy: 

− łatwość dostępu do materiałów wybuchowych pochodzących z niewy-
buchów, zarówno z II wojny światowej, jak i poligonów wojskowych; 

− swobodny dostęp do opisów konstrukcji urządzeń wybuchowych  
np. przez Internet; 

− „moda” na posługiwanie się urządzeniami wybuchowymi; 
− poczucie bezpieczeństwa sprawców. 

Fakt przystąpienia Polski do NATO oraz Unii Europejskiej może spowodować, 
że kraj nasz będzie postrzegany przez ugrupowania terrorystyczne, wywodzące 
się z krajów muzułmańskich jako „państwo zachodnie”, współpracujące z ww. 
strukturami, a w szczególności z USA. Nie można pominąć zagrożenia płynącego 
ze strony obywateli regionów wschodnich, np. narodowości czeczeńskiej, którzy 
kierując się motywami polityczno-religijnymi oraz dla zysku przemycają, jak i będą 
próbowali przemycić do Polski materiały wybuchowe, jak również stanowią poten-
cjalną grupę wykonawczą zleceń przestępczych.

28
 

W listopadzie 2001r. Polska była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji 
Terroryzmu. Uczestnicy omówili inicjatywy współpracy regionalnej, które mają być 
podjęte w ramieniu międzynarodowym. Udzielili poparcia działaniom NATO i Unii 
Europejskiej, wyrazili chęć współpracy i swoje zaangażowanie. Ponadto ustalili, że 
zarekomendują swoim rządom wsparcie następującym inicjatywom i instrumentom 
(w obszarach wywiadu, współpracy, zwalczania finansowania terroryzmu): 

1. Wyrażenie zainteresowania pogłębioną współpracą, umożliwiającą 
szybką wymianę informacji na temat źródeł międzynarodowego terroryzmu; 

2. Gotowość przyjęcia i propagowania form i metod walki z terroryzmem 
międzynarodowym z rozporządzeniami Unii Europejskiej i rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego: 

a) w dziedzinie ustawodawstwa, instytucji i gospodarki; 
b) w dziedzinie wymiany informacji i wywiadu: wzmocnienie współpracy 

między państwami koalicji antyterrorystycznej, 
c) w dziedzinie przepływu osób, towarów i informacji w oparciu o przepisy 

Unijne, 
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d) w dziedzinie instytucjonalnej: lepsze wykorzystanie ram współpracy 
Regionalnego Centrum na rzecz Zwalczania Przestępczości. 

3. Poparcie inicjatywy zwołania Konferencji na temat Tolerancji i kształce-
nia. 

4. Rozpatrzenie inicjatywy utworzenia Międzynarodowego Instytutu Badań 
nad terroryzmem. 

5. Rozważenie utworzenia Fundacji Pomocy Ofiarom terroryzmu na świe-
cie. 

6. Wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia jednostek antyterrory-
stycznych . 

7. Wdrażanie systemu monitorowania problematyki związanej z terrory-
zmem międzynarodowym.  
Obowiązujące w Polsce prawo z dnia 16 listopada 2000r. pozwala monitoro-

wać podejrzane transakcje finansowe. Dodatkowo polski Kodeks Karny definiuje 
pojęcie „prania brudnych pieniędzy”. Polska podpisała 4 października 2001r. mię-
dzynarodową Konwencję o zwalczaniu terroryzmu, rozpoczęty został także proces 
jej ratyfikacji.

29
 

Jak zaznaczono wcześniej Polska od początku wojny z terroryzmem z pełnym 
zaangażowaniem opowiedziała się po stronie USA, wspierając to państwo tak na 
arenie politycznej jak i w operacjach wojskowych,

30
 przez co jest postrzegana jako 

jeden z bardziej wiarygodnych sojuszników Ameryki.
31

 Takie postępowanie jest 
zgodne z ogólnie przyjętymi założeniami polityki obronnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Uczestnictwo Polski w międzynarodowych systemach bezpieczeństwa zakła-
da możliwość jej militarnego zaangażowania w rozwiązanie konfliktów poza teryto-
rium naszego kraju na podstawie wiążących nas traktatów i decyzji właściwych 
organów międzynarodowych. Wojsko polskie musi, więc być stale przygotowane 
do formowania zgrupowań operacyjnych w celu wykonania różnorodnych zadań w 
ramach misji i ekspedycji zbrojnych w składzie wielonarodowych sił sojuszni-
czych.

27
 

21 listopada 2001 roku Amerykanie zwrócili się do rządu polskiego z prośbą o 
wydzielenie sił do wsparcia operacji antyterrorystycznej w Afganistanie. Już na-
stępnego dnia zapadła decyzja o wysłaniu polskich żołnierzy do Afganistanu. Kon-
tyngent polski miał obejmować: 

− 80 żołnierzy GROM-u; 
− pluton logistyczny z 10 B Log (Opole); 
− pluton przeciwchemiczny (Brodnica); 
− pluton Saperów z I Bsap (Brzeg); 
− zespół rozpoznania bakteriologicznego (Puławy); 
− okręt zabezpieczenia logistycznego „Kontradmirał Xawery Czernicki". 

W sumie przewidziano udział 300 żołnierzy w Polskim Kontyngencie Wojsko-
wym, a jego wyjazd został zaplanowany na połowę stycznia 2002 roku.

28
  

Po wielu negocjacjach i problemach dotyczących wielkości kontyngentu i spo-
sobu przerzutu polskich wojsk do Afganistanu w dniu 17 marca 2002 roku do bazy 
Bagram odleciało pierwszych 24 żołnierzy. Łącznie w ciągu tygodnia do Afganista-
nu dotarł cały kontyngent w liczbie 87 żołnierzy i około 500 ton sprzętu wojskowe-
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go. Podczas pożegnania na wrocławskim lotnisku Starachowice premier Leszek 
Miller powiedział m.in „Polska ma dość siły, aby udowodnić, że jest godna chronić 
pokój na świecie.”

32
 

Po 11 wrześniu stało się oczywiste, że o bezpieczeństwo kraju trzeba zabie-
gać także poza jego granicami. Żołnierze jadący do Afganistanu będą tam walczyć 
o bezpieczeństwo Polski. W ataku na Nowy Jork zginęli także Polacy. Powinniśmy 
upominać się o życie każdego obywatela naszego kraju.

30
  

Polski Kontyngent Wojskowy w operacji „Enduring Freedom" miał obejmować 
komponenty: inżynieryjno-saperski (39 żołnierzy), obrony przeciwchemicznej, logi-
styczny oraz rozpoznawczy. W skład tych komponentów włączony został również 
sześcioosobowy zespół medyczny, psycholog i kapelan. (Należy dodać, że 19 
kwietnia 2002 roku 20 żołnierzy GROM-u i FROMOZ-y zostało, przetransportowa-
nych do bazy Camp Doha w Kuwejcie).

 33
  

Polscy oficerowie brali również udział w planowaniu w operacji w dowództwie 
operacji antyterrorystycznej w Tampie na Florydzie. Ponadto oficerowie łącznikowi 
przebywali w Bahrajnie. ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki" wykonuje zadanie 
logistycznego zabezpieczenia działań sił specjalnych USA. Przewidywano, że prio-
rytetowych zadań wykonywanych przez polskich żołnierzy na rzecz innych kon-
tyngentów sil antyterrorystycznej koalicji będzie należeć: 

− rozminowanie lotniska w Bagram oraz terenu przyległego do obozowiska 
PKW; 

− rozbudowa infrastruktury obozowiska; 
− rozbudowa fortyfikacyjna obozowiska; 
− dystrybucja paliwa oraz wody dla jednostek amerykańskich; 
− sprawdzenie pod względem zagrożenia minowego budynku oraz ich 

wstępna adaptacja dla potrzeb personelu amerykańskiego. 
Z chwilą przybycia pierwszych transportów do Bagram przystąpiono do orga-

nizacji polskiego obozu i jednocześnie realizacji zadań na rzecz innych kontyngen-
tów międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej. Dotychczas, realizując swoje 
zadania mandatowe, żołnierze pierwszej zmiany PKW m.in.: 

− przygotowali do zniszczenia około 3 tysięcy sztuk min i innych niewypałów; 
− oznakowali około 70 km dróg w polach minowych otaczających lotnisko 

Bagram; 
− prowadzili rozbudowę fortyfikacyjną w obozowiskach żołnierzy amerykań-

skich, austriackich, kanadyjskich, norweskich, włoskich, brytyjskich obejmującą 
wykonanie stanowisk obronnych, ogrodzenia z drutu Concertina, ustawianie zapór 
mało widocznych oraz systemu min „Płomień"; 

− dystrybuowali paliwo i wodę dla wszystkich innych kontyngentów; 
− zrealizowali projekt „Kościuszko" obejmujący budowę sieci posterunków 

obserwacyjnych wokół bazy Bagram
33

. 
Podczas misji w Afganistanie wydarzyły się dwa wypadki, w których ranni zo-

stali saperzy-żołnierze.
34

 Półroczne koszty udziału Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego ocenia się na około 35 milionów złotych. Kolejnym zadaniem, jakie stanę-
ło przed Silami Zbrojnymi RP był udział w rozpoczętej 20 IV 2003 roku operacji 
irackiej. W skład polskiego kontyngentu wszedł okręt „Kontradmirał Xawery Czer-
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nicki" oraz grupa specjalna Grom. Istotnym czynnikiem udziału okrętu ORP „Kontr-
admirał Xawery Czernicki" były następujące postawy prawne jego działania w 
składzie polskiego kontyngentu wojskowego na Morzu Arabskim: 

− postanowienie Prezydenta RP z dnia 22.11.2001 roku o użyciu PKW w 
składzie sił sojuszniczych w islamskim państwie Afganistanu, Emiracie 
Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i 
Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim;

35
 

− decyzja nr 117 MON z dnia 08.05.2002 roku w sprawie użycia PKW w ra-
mach operacji pk. „Enduring Freedom"; 

− rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf 514/Oper/P-3 z dnia 
21.12.2003 roku w sprawie przygotowania, przemieszczenia oraz zabez-
pieczenia warunków funkcjonowania w rejonie działania PKW w ramach 
operacji sił sojuszniczych pk. „Enduring Freedom"; 

− rozkaz dowódcy MW RP nr Pf 7/Oper/G-3 z dnia 11.01.2002 roku w spra-
wie przygotowania, przemieszczenia oraz zabezpieczenia warunków funk-
cjonowania ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki" w ramach udziału w 
operacji sił sojuszniczych przeciwko. „Enduring Freedom". 

W następstwie podjętych decyzji zawarte zostało Porozumienie o statusie sił 
(SOFA). Integralną częścią tego porozumienia była zawarta umowa polsko-
amerykańska (ACSA), dotycząca wzajemnego świadczenia usług. Na bazie wy-
mienionych dokumentów oraz zawartych porozumień opracowano stosowną doku-
mentację organizacyjno-planistyczną, dotyczącą przygotowania oraz udziału okrętu 
w operacji „Enduring Freedom". 

Proces przygotowania wydzielonych elementów MW do udziału w operacji 
przeciwko. „Enduring Freedom" obejmował: 

− w odniesieniu do okrętu - dodatkowe wyposażenie w sprzęt łączności, 
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia i sprzęt zabezpieczający realizację 
zadań; dodatkowe normy zapasów środków bojowych i materiałowych oraz 
części zapasowych (rejon działania nie jest typowy dla sił MW RP); 

− obsadę okrętu stanowiła etatowa załoga jednostki oraz zaokrętowani na 
czas trwania operacji: sekcja działań specjalnych (6 osób), lekarz okrętowy, 
kapelan, oficer WSI. Skład osobowy PKW przeszedł proces badań i szcze-
pień oraz został zapoznany z tradycją, kulturą i wzorami życia w krajach mu-
zułmańskich; 

− obsadę grupy oficerów łączników tworzono z uwzględnieniem planowanych 
zadań, mających na celu koordynację działań i zabezpieczenie okrętu pod-
czas misji. 

Od dnia przejęcia odpowiedzialności za polską strefę w Iraku polska dywizja 
uczestniczyła w programie skupu uzbrojenia plot. Zakupiono 93 zestawy przeciw-
lotnicze na łączną sumę prawie 27 tys. dolarów oraz skonfiskowano 2 978 egz. 
broni strzeleckiej, 44 miny, 157 granatów ręcznych oraz 265 kg materiału wybu-
chowego i ponad 160 300 sztuk amunicji. Jednakże osiągnięcia te przyćmiła pol-
ska nieudolność w kontaktach z mediami przy niszczeniu pocisków „Roland".  

Pododdziały inżynieryjne wielonarodowej dywizji rozminowały 300 000 m
2
 po-

wierzchni, unieszkodliwiły 640 000 niewybuchów i niewypałów oraz zniszczyły 1 
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400 ton amunicji byłej armii irackiej, zapoczątkowały również proces likwidacji 
składów amunicji i materiałów wybuchowych po byłej armii irackiej i tworzenie jed-
nego, zintegrowanego składu w pobliżu An Najaf.  

Oprócz działań typowo stabilizacyjnych dywizja przeprowadziła kilkadziesiąt 
bojowych operacji zaczepnych, tzw. Operacji chirurgicznych. Ale prowadzone one 
były tylko wówczas, gdy były wiarygodne informacje o przeciwniku i terenie, gdy 
ryzyko strat własnych było niewielkie, a prawdopodobieństwo sukcesu duże. Dzia-
łania te były prowadzone w formie rajdów siłami do wzmocnionej kompanii lub 
okrążenia i przeszukania przeciwnika siłami batalionu. Polacy realizowali je po-
czątkowo z amerykańską jednostką specjalną „Alfa", a później coraz częściej sa-
modzielnie. W trakcie prowadzenia tych działań żołnierze nie odnieśli żadnych 
obrażeń, a sukces został osiągnięty przez całkowite zaskoczenie przeciwnika i 
działania psychologiczne.

36
  

Zapewniając bezpieczeństwo i odbudowę Iraku, organizowano, szkolono i 
wyposażano nowe irackie siły bezpieczeństwa, tworząc trzy bataliony Korpusu 
Obrony Cywilnej w składzie ponad 2 700 żołnierzy, dwa bataliony Policji Granicz-
nej z 535 funkcjonariuszami, Służbę Ochrony Obiektów z trawie dwunastoma ty-
siącami strażników chroniących 1 200 obiektów oraz nową iracką policję wyposa-
żoną z funduszy sił koalicji w 499 wozów patrolowych.  

Z chwilą przejęcia obowiązków w strefie odpowiedzialności przez drugą zmia-
nę ogólna sytuacja była stabilna. Po centralistycznym systemie nakazowo-
rozdzielczym sterowanym z Bagdadu, delegowanie odpowiedzialności na poziom 
prowincji okazało się bardzo trudne. Nie dysponują też one odpowiednimi środkami 
finansowymi. Wśród miejscowej ludności stwarza to poczucie, iż została pozosta-
wiona sama sobie, co z kolei powoduje bezradność i pasywność oraz oczekiwanie 
na pomoc międzynarodową.  

Okazało się, że autorytet władz centralnych na prowincji jest niewielki. Wraże-
nie to potęguje niski stan bezpieczeństwa publicznego. Sytuacja socjalno-
gospodarcza w strefie nie jest najlepsza. W czasie wojny prawie wszystkie instytu-
cje zostały ograbione i niewiele z nich zostało. Sklepy nie działają, ludzie zaopatru-
ją się na bazarach, kwitnie szara strefa. Biorąc udział w poszczególnych etapach 
tak walki z terrorystami jak i stabilizacji Iraku wojsko polskie ma szansę zdobyć 
olbrzymie doświadczenie tak podczas wojny, jak i w sposobie wdrażania różnorod-
nych systemów bezpieczeństwa.  

Udział wojsk polskich to jednak oprócz korzyści związanych z możliwością 
udziału firm polskich w odbudowie Iraku, to również pewne niedogodności związa-
ne z dużymi kosztami finansowymi operacji, jak również z możliwością zwrócenia 
uwagi organizacji terrorystycznych na Polskę i chęci przeprowadzenia na jej teryto-
rium zamachów. Dlatego tak ważnym elementem jest wybór właściwej metody 
zwalczania terroryzmu na terenie kraju. I to nie tylko przez duże „t" czyli na pozio-
mie międzynarodowym ale również tego zwykłego ― określanego jako terroryzm 
kryminalny ― lokalny, stosowanego przez różnorakie grupy przestępcze.  
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Jednakże, zdaniem K. Jałoszyńskiego, tak jak nie można stawiać znaku rów-
ności pomiędzy pojęciami „terror" i „terroryzm", tak też nie można uważać za toż-
same pojęć „przestępczość zorganizowana" i „terroryzm".

37
 Jego zdaniem fakt, że 

zorganizowane grupy przestępcze sięgają po metody, jakimi posługują się terrory-
ści, nie jest dostateczną przesłanką, co już kilkakrotnie podkreślano, aby mówić o 
terroryzmie kryminalnym.  

Najistotniejsza różnica pomiędzy przestępczością zorganizowaną a terrory-
zmem leży w celu działania obranym przez liderów obu działalności kryminalnych. 
W pierwszym wypadku celem nie jest obalenie czy też destrukcja władzy, a pod-
porządkowanie sobie jej działalności (między innymi przez korumpowanie polity-
ków, przenikanie do ośrodków decydenckich w państwie itp.) w drugim zaś obale-
nie lub destabilizacja (uniemożliwienie normalnego funkcjonowania) istniejącego w 
państwie porządku: prawnego, konstytucyjnego, ekonomicznego itp. Nie można 
stwierdzić, że tam gdzie jest terroryzm, nie ma przestępczości zorganizowanej i 
odwrotnie. Te dwa zjawiska, chociaż wykorzystujące niejednokrotnie podobne 
metody działania, są od siebie niezależne.

38
 

 
3. Stosowane metody zwalczania terroryzmu  
Zdaniem A. D. Rotfelda zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona 

majątku narodowego i granic Polski stają się w coraz większym stopniu domeną 
instytucji i służb działających w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
Istota zagrożeń nowego typu polega na tym, że ich źródła tkwią niejednokrotnie w 
geograficznie oddalonych miejscach, mogą się natomiast zmaterializować na tery-
torium kraju po niekontrolowanym przeniknięciu przez granice.  

Tym samym wzrasta znaczenie instytucji odpowiedzialnych za tradycyjnie 
wewnętrzny aspekt bezpieczeństwa państwa. Skuteczność polskiej strategii bez-
pieczeństwa zależy od harmonijnego współdziałania wszystkich instytucji pań-
stwowych, tworzenie kompleksowego systemu reagowania kryzysowego, działań 
integrujących odpowiednie systemy, jak również spójnego uregulowania zadań i 
kompetencji organów i instytucji państwowych. Skuteczność ta wymaga również 
dbałości o solidność zaplecza społeczno-gospodarczego.

39
 Zdrowa gospodarka 

jest we współczesnych warunkach jedną z podstawowych rękojmi bezpieczeństwa. 
A.D. Rotfeld podkreśla, iż terroryzm międzynarodowy ― to najważniejsze no-

we zagrożenie dla systemu międzynarodowego i Polski. Przybrało ono zupełnie 
nowy jakościowo charakter — jest to globalny w swej skali zakres, którego organi-
zatorzy i wykonawcy dysponują środkami i sposobami działania wymykającymi się 
z klasycznych wyobrażeń o terroryzmie XIX i XX wieku.  

Działania terrorystów są wymierzone w wartości, instytucje i interesy większo-
ści z państw strefy euroatlantyckiej, przygotowane z użyciem nowoczesnych tech-
nik oraz charakteryzują się łatwością przemieszczania się i prowadzenia operacji 
finansowych. Przede wszystkim jednak terroryzm globalny ― uwidoczniony np. w 
operacjach siatki Al-Kaidy ― ma bezwzględny charakter, obliczony na wywołanie 
maksimum zniszczenia i strachu. Realizowany przez pozapaństwowe struktury, 
destabilizuje cały system międzynarodowy i zagraża całym państwom. Niekontro-
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lowana proliferacja broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia ― jest 
kolejnym zagrożeniem dla poszczególnych państw, całych regionów, a także ― w 
szczególnych okolicznościach ― całego układu globalnego. Nadal prowadzone są 
w kilku państwach programy zmierzające do stworzenia potencjału broni masowe-
go rażenia oraz programy systemów rakietowych, które sprawiają, że terytorium 
Polski może znaleźć się w najbliższych latach w zasięgu rakiet balistycznych spoza 
Europy.

40
 Niebezpieczeństwa z tym związane wynikają także z coraz bardziej real-

nego ryzyka wejścia w posiadanie tego rodzaju broni i środków jej przenoszenia 
przez organizacje terrorystyczne oraz przestępcze. Zorganizowana przestępczość 
międzynarodowa ― jest również nowym poważnym zagrożeniem dla naszego 
kraju. W tym kontekście dotyka nas zarówno charakter działalności przestępców 
(przemyt broni, niebezpiecznych materiałów oraz ludzi, narkobiznes), jak również 
sposób ich działania (poprzez korupcję, czy pranie brudnych pieniędzy).  

Obszar Polski, także ze względu na tranzytowe położenie, staje się przedmio-
tem rosnącego zainteresowania zorganizowanych międzynarodowych grup prze-
stępczych, nawet z odległych rejonów Azji.

41
 Główne niebezpieczeństwo ze strony 

przestępczości zorganizowanej polega na tym, że jest ona elastyczna oraz wielo-
postaciowa. Wyniki prowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, że od prze-
stępczości zorganizowanej do terroryzmu (terroru) kryminalnego droga nie jest 
daleka. Autojurysdykcja rozszerza się wówczas, kiedy państwo mające monopol 
na wymierzanie sprawiedliwości jest słabe, a należy się liczyć z tym, że terror mo-
że również objąć świat polityków.

56
 Przestępczość zorganizowana stanowi poten-

cjalne zagrożenie dla demokratycznych struktur państwa, społeczeństwa obywa-
telskiego, rządów prawa i gospodarki rynkowej. Od zagrożeń tych nie są wolne 
zachodnie społeczeństwa znajdujące się w okresie transformacji systemowej.

42
 

Z powyższej analizy można wyciągnąć wniosek, iż mylne są założenia, że 
walka ze współczesnym terroryzmem, czy tym międzynarodowym, czy też lokal-
nym będzie wystarczająca, jeżeli będzie się miało sprawne siły zbrojne, które zwal-
czając przeciwnika daleko poza obszarom danego kraju zniwelują możliwość ataku 
na swoim terytorium, o czym boleśnie przekonali się Hiszpanie 11 marca 2004 
roku.

43
 

Jest rzeczą oczywistą, że tak naprawdę nie można uniknąć zamachu. To ter-
roryści wybierają czas i miejsce oraz sposób jego przeprowadzenia. Właśnie, dla-
tego tak wielkiego znaczenia nabiera zabezpieczenie samego terytorium kraju, 
obiektów o znaczeniu strategicznym i budynków użyteczności publicznej, a także 
stworzenie sił mogących zarówno odpowiedzieć na zaistniałe zagrożenie, jak i 
przeciwdziałać mu, realizując zadania określone jako kontrterrorystyczne. 

Zamach z 11 września, bez względu jak analizowany pokazał, iż istnieją ol-
brzymie zaniedbania w tej dziedzinie.

44
 Przesadna wiara we własne siły jak i niewy-

ciąganie wniosków z poprzednich zamachów musiało pociągnąć konsekwencje w 
postaci zamachu.

45
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Zdaniem T. Tokarza realizując strategię bezpieczeństwa dotyczącą zwalcza-
nia terroryzmu, zapomina się często, iż wojna z terroryzmem nie toczy się w Iraku, 
USA czy Afganistanie. Toczy się wszędzie, tak samo w Madrycie jak i w Warsza-
wie. Doświadczenia tej wojny mówią, że jedyną skuteczną bronią są siły specjalne 
działające wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Jednak do skutecznego 
działania nie wystarczy wyszkolenie, wyposażenie i męstwo. Dowodzenie, logisty-
ka i współdziałanie ― to klucz do sukcesu sił specjalnych i poprawy bezpieczeń-
stwa.

46
 

Podsumowując powyższe rozważania należy przyjąć, iż w ramach wojny z ter-
roryzmem każdy kraj, w tym Polska, powinny wdrożyć programy bezpieczeństwa 
wewnętrznego dla obrony przed zagrożeniami.

47
 Idealny byłby wspólny w ramach 

Unii Program. Zupełnym nieporozumieniem bowiem jest rozpoczynanie działań 
zbrojnych bez zabezpieczonego zaplecza, o czym boleśnie przekonali się Hiszpa-
nie. Argument, iż to państwo od dawna było zagrożone terroryzmem nie jest racjo-
nalny, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż to nie miejscowi, a przede wszystkim 
muzułmańscy terroryści stali za tym zamachem. Historia konfliktów udowadnia, iż 
wojna na dwa fronty, w tym przypadku wewnętrzny i zewnętrzny, jest z góry ska-
zana na porażkę, dlatego zminimalizowanie zagrożeń wewnętrznych jest koniecz-
nym, choć niewystarczającym warunkiem zwalczania terrorystów.  

Każdy inny sposób, inna metoda nieuwzględniająca powyższych postulatów 
może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. I o tym mu-
szą pamiętać żołnierze i politycy przy formułowaniu zasad strategii i wyborze me-
tody walki z terroryzmem. Również, a może przede wszystkim w Polsce, państwie 
jeszcze niezagrożonym atakiem, ale ze względu na sojusz z USA mogącym się 
nim stać. 
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 T. Tokarz: Budowanie bezpieczeństwa, „Komandos Militarny Magazyn Specjalny" 2004 nr 5, s. 26 
47

 G. Easterbrook: Nazbyt przyjazne niebo. Refleksje nad bezpieczeństwem, (w:)11 września..., op.cit., s. 
125-139". Por.: W. Śmiałek, Wielostronna współpraca wojskowa Rzeczpospolitej Polskiej, w procesie globali-
zacji i regionalizacji bezpieczeństwa, (w:) Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji, red. 
J. Świniarski, J. Tymanowski. Toruń 2003, s. 266-275 
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Grzegorz TOKARZ 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych 
 
III RZECZPOSPOLITA A SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA PO 1989 R. 

 
Streszczenie 
Syria należy do ważnych państw Bliskiego Wschodu, rozwiązanie konfliktów w 

tym regionie bez jej udziału jest niemożliwe. Tematem artykułu jest próba opisu 
miejsca Syrii w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. Autor opisał stosunki go-
spodarcze między obu krajami, jakie towary dominują we wzajemnej wymianie. 
Przeanalizował stosunki polityczne, jakie wizyty złożyły sobie przedstawiciele rządu 
lub parlamentu obu państw. Szeroko opisał działania polskiej ambasady w Da-
maszku, jakie podejmuje inicjatywy na polu gospodarczym i kulturalnym, aby przy-
bliżyć syryjskiemu społeczeństwu Polskę. 

 
Abstract 
Syria is one of the major countries of the Middle East, the resolution of con-

flicts in the region without its participation is impossible. The subject of the article is 
an attempt to describe the place of Syria in Polish foreign policy after 1989. Author 
described economic relations between both countries, which dominate the goods in 
a mutual exchange. He analysed the political, which made the visit representatives 
of the government or parliament of both countries. Widely described the actions of 
the Polish embassy in Damascus to take the initiative in the economic and cultural 
life, to bring the Syrian society of Poland. 

 
Syria jest państwem leżącym na Bliskim Wschodzie, obejmuje 185,2 tys. km 

kwadratowych, zamieszkanych przez 22,2 miliona mieszkańców. Dominują w nim 
Arabowie, około 92 % populacji, reszta to Kurdowie, Ormianie, Czerkiesi i Turkme-
ni. W takich miastach jak Damaszek (4 mln. mieszkańców), Aleppo (4,2), Homs 
(1,6) i Hama (1,4) zamieszkuje prawie połowa obywateli tego kraju. Państwo to 
graniczy z Turcją, Irakiem, Jordanią, Izraelem oraz Libanem. Obfituje w złoża ropy 
naftowej (sprzedaż tego surowca i produktów ropopochodnych stanowi około 40 % 
eksportu tego kraju) i fosforyty. Biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, zauwa-
żyć należy, że PKB w 2009 r. wynosiło 51,5 mld USD, PKB na głowę mieszkańca 
― 4 563 dolary, zadłużenie zagraniczne ― 7,7 miliarda dolarów, przy rezerwach 
dewizowych 6,3 miliarda dolarów. Państwo to eksportuje towary za 11,8 mld, a 
importuje za 13,3 mld , bezrobocie wynosi 9,2 %, inflacja 3,8%.

1
 

Zauważyć należy, że jedną z ważniejszych umów, która reguluje stosunki go-
spodarcze między III Rzeczpospolitą a Syrią jest Umowa o współpracy między 
Syrią a Unią Europejską, którą zawarto w 1977 r. W momencie, kiedy Polska we-
szła w struktury Wspólnoty, zaczęło ją obowiązywać powyższe porozumienie.  

 
 
 

                                                           
1
 Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, 
www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+... 
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Wymianę handlową Syrii z Polską przedstawia poniższa tabela  

W mln 
USD 

2006 2007 2008 2009 Dynamika 
% 2008=100 

Obroty 34,2 60,1 80,9 86,4 106,7 

Eksport 18,1 37,5 35,4 60,2 169,9 

Import 16,1 22,6 45,5 26,1 57,5 

Saldo 2,0 15,0 -10,0 34,1 ------------- 

Tabela nr 1. Wymiana handlowa Syrii z Polską 
Źródło GUS 

 
Przy czym III Rzeczpospolita sprzedaje do Syrii przede wszystkim wyroby z 

metali nieszlachetnych, artykuły spożywcze (przeważają przy tym wyroby tytonio-
we), różnego rodzaju urządzenia mechaniczne i elektryczne, a także środki trans-
portu (głównie ciągniki, pojazdy do transportu). Polacy z Syrii sprowadzają głównie 
produkty mineralne, materiały włókiennicze i tworzywa sztuczne.

2
  

Ważną umową o charakterze ekonomicznym była Konwencja w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu. Podpisano ją w stolicy Syrii, Damaszku 15 
sierpnia 2001 r., na czas nieokreślony. Jednocześnie zawarto w niej zapis, iż po 5 
latach jej obowiązywania jedna ze stron może ją wypowiedzieć. Jednak wycofanie 
się z tego porozumienia musi nastąpić co najmniej 6 miesięcy przed upływem roku 
kalendarzowego. Wyraźnie określono, iż ,,postanowienia Konwencji będą miały 
zastosowanie w odniesieniu a) do podatków pobieranych u źródła ― do kwot za-
płaconych lub zapisanych na dobro rachunku w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w 
roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Konwencja weszła w życie 
(…) do innych podatków od dochodu ― do podatków naliczanych za każdy okres 
podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalenda-
rzowym następującym po roku, w którym Konwencja weszła w życie’’.

3
  

Ustawą z dnia 21 maja 2003 r. ratyfikowano powyższą Konwencję, przy czym 
miała zacząć obowiązywać 14 dni od jej ogłoszenia.

4
  

Szczególnie ważnym porozumieniem była Umowa w sprawie spłaty i restruk-
turyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Odpowiednie porozumienie zdecydowano się podpisać 16 grudnia 2004 r. w 
Damaszku. Strona polska stwierdziła w nim, że suma, jaką Syria jest jej winna 
wynosi 261 756 440,06 USD. Przy czym jest ona konsekwencją następujących, 
zawartych w przeszłości porozumień: Umowy między PRL i Syrią o rozwoju współ-
pracy w dziedzinie dostaw sprzętu specjalnego w latach 1986-1990 (zawartej w 
sierpniu 1985 r.) i porozumień między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem 

                                                           
2
 Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, 
www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+... 

3
 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu, ,,Dziennik Ustaw’’, 2004, nr 193, poz. 1972 

4
 Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 
sierpnia 2001, ,,Dziennik Ustaw’’, 2003, nr 130, poz. 1185 
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Syrii (z kwietnia i czerwca 1986 r.), Umowy handlowo-płatniczej (z sierpnia 1974 
r.), technicznego porozumienia bankowego, jaki zawarły ze sobą Bank Handlowy i 
Centralny Bank Syrii o zakończeniu rozliczeń clearingowych i rozpoczęciu rozli-
czeń wolnodewizowych (z sierpnia 1974 r.), Umowy o współpracy gospodarczej 
(sierpień 1973 r.) i porozumienia między wspomnianymi wyżej bankami (z sierpnia 
1973 r.).  

Z kolei strona syryjska zobowiązała się w art. 3, że spłaci 1 643 583,29 USD 
do 23 grudnia 2004 r, w art. 4 zaś, że w ratach spłaci zadłużenie w wysokości 
170 088 647,22 USD w ratach począwszy od 2004 r. (do 23 grudnia 4 250 000), 
2005 (do 31 marca 4 250 000, do 31 października 4 250 000), 2006 (do 31 marca 
4 250 00, do 31 października 2 125 000), 2007 (do 31 marca 2 125 000, do 31 
października 2 125 000) i 2008 r. (do 31 marca 2 125 000). W art. 8 strona polska i 
syryjska uznały, że jeśli powyższe kwoty zostaną spłacone w terminie, wtedy umo-
rzeniu będzie podlegać pozostały dług. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajo-
wego i Centralny Bank Syrii w ciągu 30 dni od podpisania powyższej Umowy po-
winny porozumieć się w sprawie kwestii technicznych, dotyczących wzajemnych 
rozliczeń.

5
  

Tymczasem 31 października 2006 r. strona syryjska i polska podpisały kolejne 
Porozumienie, dotyczące zmiany w Umowie w sprawie spłaty i restrukturyzacji 
zadłużenia z grudnia 2004 r.). Postanowiono, że spłaty sum (z art. 4), jakich doko-
nuje państwo syryjskie będą uiszczane w euro. Zapis ten wchodzi w życie w mo-
mencie podpisania powyższej umowy.

6
 

Wspomnieć należy o Porozumieniu z 18 lipca 2004 r., które dotyczyło zmiany 
jednego z artykułów (12) Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, 
która została zawarta w kwietniu 1978 r. Ustalono, że rozliczenia i inne płatności 
wynikające z Umowy, ,,będą dokonywane w walutach wymienialnych'', wcześniej 
obowiązywał zapis, iż ,,będą dokonywane zgodnie z umowami płatniczymi''.

7
  

Zauważyć trzeba, że dużą aktywnością w dziedzinie promowania polskiej go-
spodarki pełni w państwie syryjskim Ambasada III Rzeczpospolitej. Uaktywniła się 
między innymi w maju 2007 r., kiedy to w Syrii miały miejsce XIII Międzynarodowe 
Targi Przemysłowe SIMA Industrial Expo. Powyższe Targi można zaliczyć do jed-
nych z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych o charakterze przemysłowym. 
Dość wspomnieć, że otwarli je przedstawiciele rządu syryjskiego (przemysłu i 
energetyki). Polska Ambasada wystawiła stoisko o charakterze informacyjnym, 
oprócz promowania Polski jako kraju atrakcyjnego do inwestowania, reklamowano 
polskie firmy, między innymi APS Energia, Apator, Domex i inne. Targi te, umiej-
scowione w Damaszku, zgromadziły bardzo wielu wystawców, głównie z Turcji, 

                                                           
5
 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie 
spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, 
,,Monitor Polski’’, 2005, nr 55, poz. 751 

6
 Porozumienie z dnia 31 października 2006 r. miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arab-
skiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r., ,,Monitor 
Polski’’, 2007, nr 93, poz. 1011 i 1012 

7
Porozumienie z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej 
Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między  Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej 
w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r. ,,Monitor Polski'', 2004, nr 39, poz. 689 
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Iranu, czy krajów Dalekiego Wschodu. W sumie w imprezie tej uczestniczyły firmy 
(około 380) z 52 krajów.

8
 

W następnym roku, również w maju i w Damaszku miały XIV Międzynarodowe 
Targi Przemysłowe SIMA Industrial Expo. Miały już mniejszy zasięg, biorąc pod 
uwagę fakt, iż uczestniczyli w nich przedstawiciele około 40 państw (200 wystaw-
ców). Ambasada III Rzeczpospolitej ponownie zorganizowała na tych targach sto-
isko, efektem było zainteresowanie (czego przejawem były odpowiednie rozmowy) 
około 100 przedstawicieli firm syryjskich prowadzeniem interesów z państwem 
polskim.

9
 

W 2010 r. w maju miały miejsce następnie, XVI już Międzynarodowe Targi 
Przemysłowe SIMA Industrial Expo. Tak jak w czasie poprzednich imprez, stoisko 
polskie zorganizowała Ambasada, która starała się zareklamować około 30 pol-
skich firm, zainteresowanych współpracą z partnerami syryjskimi. Wspomnieć na-
leży, że na Targi swoich przedstawicieli wysłało 30 państw (około 350 firm).

10
  

Innym ważnym wydarzeniem o charakterze gospodarczym, były XIV Między-
narodowe Targi Budowlane BUILDEX, wzięli w nich udział przedstawiciele 50 kra-
jów (około 600 firm). Również ambasada polska zaangażowała się w promowanie 
państwa polskiego na powyższej imprezie. Przy czym nie ograniczyło się to jedynie 
do wystawienia stoiska informacyjnego, według danych polskiej placówki dyploma-
tycznej, przedstawiciele ponad 140 firm syryjskich rozpoczęli rozmowy dotyczące 
ewentualnej współpracy z partnerem polskim.

11
 

W październiku 2010 miały miejsce Międzynarodowe Targi Przemysłowe ,,Big 
4 Show'', uczestniczyła w nich Ambasada, która ukazała odwiedzającym tę impre-
zę ofertę kilkudziesięciu polskich firm. Zadaniem, jakie stawiali sobie twórcy pol-
skiego stoiska, było zaprezentowanie państwa polskiego jako dobrego partnera dla 
przedsiębiorców syryjskich. W tym kontekście wspomnieć należy, że polskim sto-
iskiem zainteresował się syryjski minister przemysłu, który był jego gościem. Nie 
należy również zapominać, że Polacy wzbudzili zainteresowanie wśród innych 
gości, polską wystawę odwiedziło około 5 tys. osób.

12
 

Ważnym wydarzeniem zwiększającym możliwości współpracy gospodarczej 
polsko-syryjskiej była wizyta delegacji Krajowej Izby Gospodarczej na czele z An-
drzejem Arendarskim w Damaszku w listopadzie 2006 r. Strona polska spotkała się 
z przedstawicielami około 90 firm syryjskich, które mogłyby nawiązać korzystne dla 
obu stron kontakty ekonomiczne. Wśród osób, które zaprosiły polskiego szefa KIG 
na rozmowę był również wicepremier do spraw gospodarczych Syrii, a także pre-
zes Międzynarodowej Izby Handlowej-Syria. Efektem tego przyjazdu było podpisa-
nie między polską Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Syryjskich Izb Handlo-
wych umowy o współpracy. W tym kontekście powinno się wspomnieć, że wice-
prezydent syryjskiej Federacji pełnił także funkcję wiceministra gospodarki Syrii.

13
  

                                                           
8 Udział Ambasady RP w Targach Przemysłowych SIMA Industrial EXP, 

http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=98.  
9 Stoiska Ambasady RP w Damaszku na targach SIMA, 

http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=98
 

10  
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=212

 

11 
Stoisko Ambasady RP w Damaszku na targach BUILDEX, 
http://www.damaszdk.polemb.net/index.php?document=97

 

12 
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=227

 

13 
Misja Handlowa KIG w Syrii, http://www.damaszdk.polemb.net/index.php?document=59 
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Innym wydarzeniem, które mogło mieć wpływ na zintensyfikowanie kontaktów 
gospodarczych między III Rzeczpospolitą a Syrią było Polsko-Syryjskie Forum 
Biznesu, które miało miejsce w marcu 2009 r. Stronę polską reprezentowali wice-
premier Waldemar Pawlak, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, pracownicy 
ministerstwa rolnictwa, infrastruktury, parlamentu, a także około 100 osób repre-
zentujących polskie firmy. Państwo syryjskie reprezentował tamtejszy wicepremier 
Abdullah Al Dardari i członkowie Federacji Syryjskich Izb Turystyki, Federacji Sy-
ryjskich Izb Przemysłu a także Izby Morskiej. Oprócz delegacji urzędowej, strona 
syryjska ,,przywiozła’’ ze sobą przedstawicieli około 20 przedsiębiorstw. Polski 
wiceminister zauważył, że 80 % polskiej wymiany handlowej dotyczy krajów Unii 
Europejskiej. Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z panującym ówcześnie 
kryzysem, korzystnym jest dla III Rzeczpospolitej nawiązywanie ściślejszych kon-
taktów z innymi krajami z różnych części świata. Zauważył przy tym, że dotychcza-
sowe kontakty gospodarcze nie są imponujące, należałoby to zmienić. W tym kon-
tekście podkreślił potrzebę współpracy między innymi w dziedzinie infrastruktury 
czy budownictwa. Z kolei wicepremier syryjski zauważył, że biorąc pod uwagę 
panujący kryzys, wzmożenie relacji gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami 
może przynieść im wymierne korzyści. Owocem Forum było podpisanie kilku poro-
zumień, ― Umowy o Współpracy między Polską Izbą Turystyki i Federacją Syryj-
skich Izb Turystyki. Zdecydowano się parafować Umowę dotyczącą powołania do 
życia Syryjsko-Polskiej Rady Biznesu. Dwie firmy ― Geo-Poland i Syrian Company 
Arafeh Group postanowiły podpisać list intencyjny w sprawie współpracy.

14
 

Równie ważne co gospodarcze, wydają się kontakty polityczne między obu 
krajami. W październiku 2006 r. do stolicy syryjskiej z wizytą przybył podsekretarz 
stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski. Spotkał się z 
ministrem i wiceministrem spraw zagranicznych Syrii. Tematy rozmów dotyczyły 
dwóch płaszczyzn, pierwsza obejmowała sytuację polityczną i gospodarczą, jaka 
panuje w regionie bliskowschodnim, druga zaś wzajemne relacje między pań-
stwem polskim i syryjskim. W tym kontekście wspomnieć należy, że opinie W. 
Waszczykowskiego spotkały się z aprobatą władz i mediów syryjskich, te ostatnie z 
satysfakcją skonstatowały fakt, iż wiceminister spraw zagranicznych III Rzeczpo-
spolitej stwierdził, że nie można rozwiązać problemu konfliktu na Bliskim Wscho-
dzie bez udziału władz syryjskich.

15
 

W listopadzie 2008 r. w Syrii gościło przedstawicielstwo Sejmowej Komisji 
Spraw Zagranicznych: Krzysztof Lisek, Andrzej Grzyb, Paweł Kowal, Jolanta Szy-
manek-Deresz. Przyjęci zostali przez najważniejszych polityków tego państwa, 
czyli prezydenta, ministra spraw zagranicznych, przewodniczącego tamtejszego 
parlamentu i członków Komisji Spraw Zagranicznych. Omawiano możliwości po-
prawy relacji między obu państwami w różnych dziedzinach, między innymi gospo-
darczej i politycznej. Polscy parlamentarzyści wizytowali również polskich żołnie-
rzy, którzy sprawują służbę na Wzgórzach Golan (Polski Kontyngent Wojskowy).

16
  

                                                           
14

 Polsko-Syryjskie Forum Biznesowe w Warszawie, 
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=150 

15 
Polsko-syryjskie konsultacje polityczne w Damaszku, 
http://www.damaszdk.polemb.net/index.php?document=87 

16 
Wizyta sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w Syrii, 
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=115 
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Istotnym wydarzeniem we wzajemnych relacjach była wizyta w Polsce w mar-
cu 2009 r. wicepremiera Syrii A. Dardariego. Przyjazd ten był konsekwencją zapro-
szenia, jakie wystosował wicepremier W. Pawlak. 4 marca polityk syryjski został 
przyjęty przez premiera III Rzeczpospolitej Donalda Tuska. Omawiano kwestie 
związane ze wzajemną współpracą gospodarczą i polityczną. Ważnym tematem, 
który podjął polski premier była sprawa bezpieczeństwa energetycznego. Syryjski 
polityk namawiał do inwestowania na rynku syryjskim. Szereg kwestii podjęto na 
spotkaniu, w którym uczestniczyli wspomniany wyżej wicepremier syryjski i W. 
Pawlak. Omawiano pozycję obu krajów w ich regionie. Dużo miejsca poświecono 
sprawom związanym z energetyką, szczególnie zaś dostawom gazu ziemnego. 
Strona syryjska stwierdziła, że znajduje się wśród krajów, które chcą dostarczać 
surowiec przez rurociąg ,,Nabucco''. Wicepremier syryjski stwierdził, że górnictwo 
może być tą dziedziną, w której współpraca między obydwoma krajami może kwit-
nąc. Jego polski odpowiednik proponował, aby strona syryjska korzystała z do-
świadczenia polskich firm zajmujących się szeroko rozumianą energetyką, które 
działają na Bliskim Wschodzie, w tym kontekście wymienił PGNiG. Stwierdził, że 
korzystna dla obu stron może być wymiana w dziedzinie technologicznej.

17
 

Wspomniana już wyżej polska ambasada w Syrii próbuje ukazać w różnych 
mediach syryjskich w jak najlepszym świetle Polskę i jej możliwości gospodarcze i 
kulturalne. Przejawem tej aktywności było spotkanie ambasadora Polski w Syrii z 
tamtejszymi pracownikami środków masowego przekazu, które odbyło się w listo-
padzie 2009 r. Głównym tematem była obecna sytuacja polityczna III Rzeczpospo-
litej na arenie europejskiej i światowej, jakie cele stawiają sobie władze polskie, 
jaką rolę odgrywa Syria dla polskiego partnera.

18
 

Zauważyć należy, że polska ambasada w Syrii podejmuje również działania o 
charakterze kulturalno-rozwojowym. W tym kontekście wymienić należy projekt, 
którego się podjęli urzędnicy placówki, celem było polepszenie sytuacji w dziedzi-
nie edukacji dla niewidomych dzieci syryjskich. W jego ramach przeprowadzono 
szkolenie dla 25 nauczycieli syryjskich, zajęcia prowadzili wykładowcy z Polski. W 
październiku 2010 r. projekt ten został zakończony, w tym też miesiącu ambasador 
polski podarował Stowarzyszeniu Niewidomych w Damaszku 16 maszyn, dzięki 
którym można pisać alfabetem Braille'a.

19
 

Polska Ambasada w Damaszku stara się animować różnego rodzaju inicjaty-
wy, które by upowszechniły kulturę polską w tym kraju. Przejawem tej aktywności 
mogą być koncerty utworów Fryderyka Chopina, jakie miały miejsce w 2010 r., 
między innymi w Operze Damasceńskiej (27 październik) i Dar Al.-Tarbia Theatre 
w Aleppo (30 październik). Organizatorem była organizacja ECHO Musical Cultural 
Association, natomiast patronat objęła polska ambasada. Podkreślić w tym kontek-
ście trzeba, że impreza powyższa zgromadziła przedstawicieli elit politycznych 
państwa syryjskiego. Koncert w Damaszku uświetnił swoją obecnością minister 
zdrowia, utworów Chopina wysłuchali również wybrani przedstawiciele dyplomacji 

                                                           
 17

Spotkanie wicepremiera Waldemara Pawlaka z wicepremierem Syrii Abdullahem Dardarim, 
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=149. Spotkanie premiera Donalda Tuska z 
wicepremierem Syrii Abdullahem Darda-
rim,http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=148 

18
 http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=195 

19http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=223 
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syryjskiej. Niewątpliwie pozytywnym aspektem był również udział w tej imprezie 
tamtejszej Polonii.

20
  

Innym wydarzeniem o charakterze kulturalnym było wystawa (marzec 2010) 
ponad 50 prac artystycznych-obrazów, grafik, fotografii i rzeźby, których autorami 
byli artyści polscy (20). Wśród organizatorów tej imprezy była Agencja Adi Art z 
Łodzi. Wspomogła to wydarzenie polska Ambasada w Syrii.

21
  

Interesującą inicjatywą był koncert jazzowy, jaki odbył się w maju 2007 r. w 
Damaszku (budynek Opery), w wykonaniu polskiego artysty Artura Dutkiewicza. 
Okazją było święto 3 maja, podkreślić w tym kontekście należy, że ten rodzaj mu-
zyki nie należy do najczęściej reprezentowanych w Syrii. Zatem impreza ta miała 
szeroki oddźwięk wśród tamtejszych elit kulturalnych, dzięki temu wydarzeniu stro-
na polska mogła ,,zareklamować'' Polskę wśród mieszkańców tego kraju.

22
  

Zauważyć należy, że strona polska stara się również ukazać aktywność i suk-
cesy polskich archeologów, którzy pracowali w Syrii. We wrześniu 2010 r. w Da-
maszku, na tamtejszym Uniwersytecie miała miejsce wystawa EU-Syria Coopera-
tion Days. W założeniu, celem tej imprezy było przedstawienie szeregu różnych 
projektów, których autorami są poszczególne państwa należące do UE. Przedsta-
wiciele III Rzeczpospolitej pokazali efekty prac Polaków na stanowiskach w Hawar-
the, Tell Arbid, Tell Aramel oraz Palmyrze.

23
 

Ciekawym wydarzeniem było wspólne, polsko-niemieckie otwarcie (dokonali 
tego ambasador Polski i Niemiec) w listopadzie 2009 r. wystawy ,,Dekada Solid-
arności''. O ile imprezę tę zorganizował polski Ośrodek KARTA, to siedzibę użyczył 
Instytut Goethego.

24
 

Szczególnie ważnym aspektem kontaktów polsko-syryjskich jest udział Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej. W tym kontekście 
wspomnieć należy o postanowieniach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które 
były podstawą prawną przedłużenia działalności Polaków w tym regionie. Wymie-
nić należy Postanowienie z dnia 23 grudnia 2003 r., 25 czerwca 2004 r., (do 365 
osób), 23 grudnia 2004 r., 22 grudnia 2005 r., 18 grudnia 2006 r., 21 grudnia 2007 
r., 30 czerwca 2008 r., 24 grudnia 2008 r., 30 czerwca 2009 r. (do 367 osób). 

Zauważyć należy, że stosunki między III Rzeczpospolitą a Syrią pozostawiają 
jednak jeszcze wiele do życzenia. O ile relacje pomiędzy obu krajami od 1947 r. 
(kiedy to nawiązano stosunki dyplomatyczne) rozwijały się, to lata osiemdziesiąte i 
dziewięćdziesiąte przyniosły zastój. Tymczasem biorąc pod uwagę położenie geo-
polityczne tego kraju, znaczenie polityczne w regionie, ścisłe kontakty państwa 
polskiego z tym krajem muzułmańskim mogą Rzeczpospolitej przynieść szereg 
korzyści. Pojawić się musi pytanie, co Polska ma do zaoferowania, czy posiada 
wystarczający potencjał, który dla Syryjczyków byłby interesujący. Postawić można 
tezę, że dobre kontakty Syryjczyków z jednym z ważniejszych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej mogą być również korzystne. Oczywiście, kluczową rolą jest 
świadomość polskich elit politycznych, które powinny zdawać sobie sprawę, ze 
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 http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=225 
21

http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=207 
22

Koncert jazzowy z okazji Święta Konstytucji 3 maja, 
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=69 

23
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=221 

24
http://www.damaszek.polemb.net/index.php?document=194 
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Polska mogłaby rozpocząć swoistego rodzaju dyplomatyczną ofensywę na Bliskim 
Wschodzie, Syria wydaje się w tym kontekście dobrym początkiem. 

Syria należy do ważnych państw Bliskiego Wschodu, rozwiązanie konfliktów w 
tym regionie bez jej udziału jest niemożliwe. Tematem artykułu jest próba opisu 
miejsca Syrii w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. Autor opisał stosunki go-
spodarcze między obu krajami, jakie towary dominują we wzajemnej wymianie. 
Przeanalizował stosunki polityczne, jakie wizyty złożyły sobie przedstawiciele rządu 
lub parlamentu obu państw. Szeroko opisał działania polskiej ambasady w Da-
maszku, jakie podejmuje inicjatywy na polu gospodarczym i kulturalnym, aby przy-
bliżyć Syryjskiemu społeczeństwu Polskę. 
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Piotr KWIATKIEWICZ, Ryszard TOMCZAK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

WZROST CEN ROPY NAFTOWEJ  
A ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO.  

CASUS 2008 ROKU ― STUDIUM PRZYPADKU  
 

Streszczenie 
Ceny ropy naftowej wywierają przemożny wpływ na tempo rozwoju gospo-

darczego. Załamanie światowej koniunktury w połowie 2008 roku doskonale to 
dokumentuje. Rekordowo wysokie notowania cen baryłki ropy naftowej latem 2008 
roku poprzedziły giełdowy krach i fale upadłości w sektorze bankowym w drugiej 
jego połowie, jednak nie przyczyniły się do nich bezpośrednio. W dużej mierze 
wyniesienie cen ropy naftowej do wspomnianego poziomu stanowiło konsekwencje 
postrzegania przez inwestorów rynku surowcowego jako stosunkowo bezpieczne-
go i lokowania w nim środków wycofywanych pośpiesznie z ryzykownych przed-
sięwzięć kapitałowych w pierwszym półroczu 2008 roku. Mimo wszystko ciągły 
wzrost cen ropy naftowej w latach poprzednich stał się podstawą stagnacji ekono-
micznej i kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości. Zauważane już od 2007 
roku spowolnienie gospodarcze nadało tempa transferowi kapitału spekulacyjnego 
do rynków surowcowych 

 
Abstract 
The prices of crude oil exert major influence on the speed of economic devel-

opment. The downturn in mid 2008 illustrates this perfectly. Extremely high barrel 
quotations in the summer of 2008 preceded the stock market crash and waves of 
bankruptcy in the banking sector in the second half of the year. This, however, 
was not the direct cause of the latter events. Their direct reason was the fact that 
the investors perceived the raw materials market as safe, and hurried to invest 
there all their financial resources, which they had withdrawn from risky capital en-
terprises, in the first half of the year 2008. Nevertheless, the continuous growth of 
the prices of crude oil in the previous years was the basis of economic stagnation 
and crisis on the estate market in the USA. This process was already noticeable in 
the year 2007, and later gave rise to the above mentioned transfer of speculative 
capital onto the raw materials market.  
 

Ropa naftowa niezmiennie pozostaje od niemal wieku najważniejszym surow-
cem energetycznym. Znaczenie, jakie posiada we współczesnym życiu gospodar-
czym, zdaje się jednak nadal nie do końca właściwie doceniane. Wśród dziesiątek 
tysięcy zapisanych stron artykułów i opracowań analizujących przyczyny spowol-
nienia gospodarczego w latach 2008–2009, zaledwie część koncentruje swą uwa-
gę na rynkach naftowych. Niewykluczone, że pragnąc zachować należny temu 
zagadnieniu porządek rzeczy proporcje te należałoby odwrócić. 
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1. Wzrost konsumpcji i produkcji 
Od 2003 roku zużycie ropy naftowej wzrosło z 79,722 mln baryłek ropy nafto-

wej dziennie (bbl/d) do 82,511 mln bbl/d w 2004 roku.
1
 Zmiana o 2,789 mln ozna-

czała progres roczny rzędu 3,5 %. Nie pozostał on jednak bez wpływu na giełdowe 
notowania baryłki. Ceny surowca poszybowały w górę, a rok 2004 zapisany został 
w annałach jako wybitnie korzystny dla producentów.

2
  

W istocie rzeczy, wychodząc naprzeciw rosnącemu popytowi, podnieśli oni też 
swoje wydobycie z 79,601 mln bbl/d w 2003 roku do 83,105 mln bbl/d, czyli o ok. 
3,5 mln baryłek, co z kolei odpowiadało wzrostowi naftowej produkcji o 4,5 %.

3
 

Tempo wzrostu wydobycia, prócz ilustracji potencjału wydobywczego producen-
tów, stanowiło ― z jednej strony ― swoiste świadectwo siły oddziaływania i sku-
teczności presji, jaką Stany Zjednoczone wywierały na swych bliskowschodnich 
partnerów, a z drugiej ― brak wiary tych ostatnich w trwałość tendencji wzrostowej 
na rynku.  

 

Tabela nr 1. Światowa konsumpcja i produkcja (w mln bbl/d) 

 

Źródło: US Energy Information Administration  
 

Państwom producenckim nie tylko udało się w pełni zaspokoić szybko rosnący 
popyt, ale i pozostawić na rynku sporą nadwyżkę surowca. Sięgała ona niemal 600 
mln bbl, co odpowiada w przybliżeniu 3-letniemu zapotrzebowaniu naszego kraju 
na ropę naftową.

4
 To właśnie ona potwierdzała wspomnianą niepewność eksporte-

rów co do szans na utrzymanie w dłuższym przedziale czasowym korzystnego 
kursu baryłki. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, jakoby sami eksporterzy byli pod 

                                                           
1
 US Energy Administration Information ― Total Consumption of Petroleum Products na witrynie inte-
rentowej eia.doe. gov pod adresem 
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=54&aid=2&cid=&syid=1998&eyid
=2009&unit=TBPD aktualizacja ― 2010.12.01.  

2
 US Energy Administration Information ― Crude Oil Prices, Daily, January 2, 1997 ― Most Recent Day 
na witrynie interentowej eia.doe. gov pod adresem 
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilprice.html aktualizacja – 2010.12.01. 

3
 US Energy Administration Information ― Total Oil Supply ― Production na witrynie internetowej 
eia.doe. gov pod adresem 
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=&syid=2002&eyid
=2010&unit=TBPD aktualizacja – 2010.12.01. 

4
 BP Statistical Review of World Energy - June 2009, s. 11, na witrynie internetowej www.bp.com pod 
adresem 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/stat
istical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_ene
rgy_full_report_2009.pdf 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Konsumpcja 
79,722 82,511 84,105 85,166 85,842 85,759 

Produkcja 
79,593 83,098 84,589 84,652 84,535 85,478 
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pewnymi względami zaskoczeni sprzyjającym im poziomem cen. Owa ostrożność i 
dystans do zastanej sytuacji przebijał się wyraźnie tak w oficjalnych komunikatach 
OPEC, jak i w wypowiedziach poszczególnych reprezentantów państw członkow-
skich kartelu. 

 
2. Nieoczekiwany wzrost cen 
Gdy w następnym 2005 roku, mimo przewagi strony podażowej nad popyto-

wą, ceny ropy naftowej nadal pięły się w górę, stopniowo ustępowały obawy eks-
porterów przed odwróceniem trendu czy poważną korektą kursową. W 2006 roku 
Arabia Saudyjska zmniejszyła wydobycie o przeszło 0,4 mln bbl/d, a rok później o 
kolejne 0,3 mln bbl/d.

5
 W ślad za nią poszli i inni producenci. 

 

Tabela nr 2. Arabia Saudyjska ― wydobycie (w mln bbl/d) 
 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Wydobycie  
mln bbl/d 

10,077 10,496 11,096 10,665 10,249 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

W rezultacie światowe wydobycie ropy nominalnie przestało rosnąć w 2007 
roku, choć praktycznie stało się to już rok wcześniej, gdy wzrost wydobycia liczony 
rok do roku spadł do 0,01%.

6
 Przy utrzymującym się globalnym tempie rozwoju 

gospodarczego w 2006 roku wystąpił deficyt surowca na rynku. Podobna sytuacja 
miała już miejsce w 1999 roku i 2002 roku.

7
  

 

Tabela nr 3. Światowa konsumpcja i produkcja ropy naftowej w latach 1997 – 2002 (w 

mln bbl/d) 
 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Konsumpcja 73,436 74,079 75,791 76,772 77,512 78,160 

Produkcja 74,160 75,656 74,853 77,768 77,686 76,988 

 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

Każdorazowo deficyt surowca był impulsem wzrostu cen - w 1999 roku dwu-
krotnego,

8
 natomiast w 2002 roku o 80 %.

9
 O ile jednak uprzednio, za sprawą po-

                                                           
5
 US Energy Administration Information ― All Countries, Most Recent Annual Estimates, 1980-2007 na 
witrynie interentowej eia.doe. gov pod adresem 
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilproduction.html aktualizacja ― 2010.12.01 

6
 US Energy Administration Information―Total Oil Supply―Production na witrynie interentowej eia.doe. 
gov pod adresem 
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=&syid=2002&eyid
=2010&unit=TBPD aktualizacja ― 2010.12.01 

7
 Patrz Tabela nr 3 

8
 US Energy Administration Information – Crude Oil Prices, Daily, January 2, 1997 ― Most Recent Day 
na witrynie interentowej eia.doe. gov pod adresem 
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilprice.html aktualizacja ― 2010.12.01 

9
 Ibidem 



 

 
 

 
68 

tężnych rezerw nagromadzonych przez lata, miał on względnie ograniczone roz-
miary, o tyle teraz problem przedstawiał się znacznie bardziej skomplikowanie.  

 

Tabela nr 4. Ceny baryłki ropy naftowej w USD pod koniec kolejnych miesięcy w 1999 

i 2002 r. 
 

Rok i miesiąc Cena Rok i miesiąc Cena 

1999-styczeń 12,26 2002-styczeń 19,38 

1999-luty 12,40 2002-luty 20,80 

1999-marzec 15,64 2002-marzec 25,17 

1999-kwiecień 17,92 2002-kwiecień 26,62 

1999-maj 17,11 2002-maj 26,81 

1999-czerwiec 18,09 2002-czerwiec 26,65 

1999-lipiec 20,01 2002-lipiec 26,62 

1999-sierpień 21,22 2002-sierpień 29,33 

1999-wrzesień 24,50 2002-wrzesień 30,61 

1999-październik 22,60 2002-październik 27,94 

1999-listopad 26,79 2002-listopad 26,64 

1999-grudzień 26,04 2002-grudzień 32,23 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

 
Rysunek nr 1. Ceny baryłki ropy w latach 1984–2010 
Źródło: US Energy Information Administration 
 

3. Spekulacja i pierwsze symptomy spowolnienia 
W 2006 roku odnotowano pierwszy od lat spadek cen nieruchomości za oce-

anem. W następnym roku tzw. obligacje subprime okazały się papierami bez po-
krycia. Pociągnęło to za sobą pierwsze bankructwa. Początkowo ofiarami stały się 
fundusze inwestycyjne banku Bear Stearns, za nimi poszły kolejne im podobne. 
Inwestorzy zaczęli gorączkowo poszukiwać mniej ryzykownych pozycji, by lokować 
w nie środki wycofywane pośpiesznie z tych niepewnych przedsięwzięć kapitało-
wych. Tradycyjnie w takich okolicznościach uwaga graczy skoncentrowała się na 
rynku surowcowym. Złoto i ― w dalszej kolejności ― ropa naftowa stopniowo zaj-
mowały coraz większy udział procentowy w portfelach inwestycyjnych.  
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4. Zmniejszenie podaży 
Jak wspomniano, wydobycie wyraźnie ustępowało konsumpcji już w roku 

2006, chociaż znalazło się wtedy na najwyższym, nigdy dotąd nie odnotowanym 
poziomie. Różnica wynosiła przeszło 0,5 mln bbl/d. Popyt znacznie wykraczał poza 
wspomnianą wielkość, spora część inwestorów giełdowych, dostrzegając wyróżnia-
jący się potencjał wzrostowy cen ropy naftowej na tle innych walorów giełdowych, 
w tym surowców, uznała ją za świetną lokatę i środek tezauryzacji. W 2007 roku za 
sprawą m. in. Arabii Saudyjskiej światowe wydobycie ropy naftowej spadło.

10
 Tym-

czasem niesłabnące tempo rozwoju gospodarczego w świecie determinowało kon-
sumpcję w utrzymującym się niezmiennie trendzie wzrostowym. 

 
5. Dalszy wzrost cen 
Niepewność związana z przyszłością zaopatrzenia w surowiec w 2007 roku 

niepodzielnie owładnęła rynkiem. Nerwowa atmosfera udzielała się w giełdowych 
komentarzach na całym świecie. Ropy naftowej po prostu brakowało. Było jej zbyt 
mało nie tylko, by zrównoważyć nakręcony przez inwestorów i spekulantów popyt, 
ale też zwyczajnie zaspokoić zapotrzebowanie rynku, będące konsekwencją coraz 
większej konsumpcji. Zapotrzebowania na surowiec nie zmniejszyły nawet pierw-
sze symptomy kryzysu. Rozpędzona gospodarka światowa pochłaniała go coraz 
więcej. Ceny ropy naftowej biły kolejne historyczne rekordy. Zjawisku temu sprzyja-
ła stopniowa, acz sukcesywna, deprecjacja amerykańskiej waluty. Wzrost wydoby-
cia w 2008 roku średnio o niemal 1 mln bbl/d, głównie za sprawą wyników uzyska-
nych w pierwszych dwóch kwartałach,

 11
 oznaczał wyraźny progres w stosunku do 

stanu z 2007 roku i do najlepszego dotąd pod tym względem roku 2006.
12

  
 

Tabela nr 5. Światowa konsumpcja w 2008 roku (w mln bbl/d) 
 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

Dość niespodziewanie okazał się on nadal daleko nie wystarczający, by po-
wstrzymać pnący się w giełdowych notowaniach kurs baryłki. Każdy kolejny mie-
siąc pierwszej połowy 2008 roku wynosił je coraz wyżej. Ropa naftowa drożała, 
choć wraz z rosnącymi cenami zmniejszały się potrzeby konsumpcyjne. O ile spa-
dek ten w skali globalnej zdawał się ledwie odczuwalny, to w przypadku niektórych, 
lepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata zmiana była nader wyraźna. Przy-
kładowo w Japonii i Korei Płd. różnica między styczniem a czerwcem 2008 roku 
sięgała 20%.

13
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 US Energy Administration Information ― Total Oil Supply ― Production na witrynie interentowej 
eia.doe. gov pod adresem 
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=&syid=2002&eyid
=2010&unit=TBPD aktualizacja ― 2010.12.01. 

11
 Ibidem 

12
 Ibidem 

13
 US Energy Administration Information ―Total Consumption of Petroleum Products OECD na witrynie 
interentowej eia.doe. gov pod adresem 

Kwartały 
2008 

I II III IV 

Mln bbl/d 85,873 85,740 85,327 84,978 
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Tabela nr 6. Konsumpcja Japonii i Korei Płd. w pierwszym półroczu 2008 (w mln bbl/d) 
 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Japonia 5,410 5,926 5,062 5,040 4,494 4,387 

Korea Płd. 2,362 2,337 2,256 2,088 2,171 1,983 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

W drugim kwartale 2008 roku ropa naftowa drożała dosłownie z dnia na dzień. 
Testowaniu nowych, co rusz to wyższych, giełdowych pułapów kursu notowań 
baryłki, towarzyszył spadek zużycia surowca. Skala podwyżek w tych okoliczno-
ściach zdawała się być zjawiskiem całkowicie irracjonalnym, przynajmniej z eko-
nomicznego punktu widzenia. Pełna odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczy-
wała na kapitale spekulacyjnym, który, opuściwszy rynek nieruchomości, starał się 
zabezpieczyć swe aktywa w surowcach. Ropa naftowa pozostająca od 2003 roku 
w stałym trendzie wzrostowym,

14
 tak pod względem popytowym, jak i cenowym, 

stanowiła nie tylko dla niego świetną lokatę środków. Kusiła i przyciągała fundusze 
inwestycyjne oraz masy drobnych ciułaczy, zapewniając im, jak się miało okazać, 
dość złudne poczucie ochrony kapitału. W istocie, nawet w przypadku ziszczenia 
się najczarniejszych scenariuszy giełdowych, w przeciwieństwie do papierów war-
tościowych, mogła zostać tylko częściowo przeceniona. Co prawda, redukowała 
całkowicie właściwe dla inwestycji w surowce ryzyko tzw. pozostania z niczym, lecz 
nie zabezpieczała przed stratami. Do końca czerwca 2008 roku nie było na dobrą 
sprawę, przed czym. Ropa naftowa sukcesywnie drożała. Podobnie przez pierw-
sze dwa tygodnia lipca.

15
 

 

Tabela nr 7. Zmiany notowań ceny baryłki ropy naftowej (w tzw. górce) na przełomie 

czerwca i lipca 2008  
 

Data Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9-13.06.2008 134,35 131,31 136,38 136,74 134,86 

16-20.06.2008 134,61 134,01 136,68 131,93 134,62 

23-27.06.2008 136,74 137,00 134,55 139,64 140,21 

30.06-

04.07.2008 
140,00 140,97 143,57 145,29  

07-11.07.2008 141,37 136,04 136,05 141,65 145,08 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

 
 
 

                                                                                                                                                    
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=50&pid=54&aid=2 aktualizacja ― 
2010.12.01. 

14
 US Energy Administration Information ― Crude Oil Prices, Daily, January 2, 1997 ― Most Recent 
Day na witrynie interentowej eia.doe. gov pod adresem 
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilprice.html aktualizacja ― 2010.12.01. 
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6. Krach 
Sięgnięcie pułapu 145 USD za baryłkę stanowiło kres tego pochodu. Wysokie 

ceny surowca, drenując od miesięcy portfele konsumenckie za oceanem, osta-
tecznie dobiły amerykańską gospodarkę. Płynność finansowa klientów kredytów 
subprime, budząca już wcześniej wiele obaw, w wielu przypadkach legła w gru-
zach. Najzwyczajniej klienci nie brali pod uwagę podniesionych kosztów utrzyma-
nia, które spadły na nich dość nieoczekiwanie wraz z giełdowymi zwyżkami noto-
wań ropy naftowej. Ich niewypłacalność pociągnęła za sobą krach na rynku nieru-
chomości.  

Wyprzedaże i licytacje domów doprowadziły do znaczącej ich przeceny. Stra-
ciły banki, wstrzymane zostały inwestycje budowlane, doprowadzając do regresu w 
sektorze tradycyjnie stanowiącym koło zamachowe amerykańskiej gospodarki, w 
konsekwencji hamując rozwój całego kraju. Zapaść ta wkrótce przeniosła się na 
inne zakątki świata. 

Upadłość Lehman Brothers, inicjująca giełdowy krach i globalne załamanie w 
gospodarce światowej, z perspektywy czasu zdaje się być jedynie przerwaniem 
jednego z ogniw, nadwątlonego wywołanymi spekulacją wysokimi cenami ropy 
naftowej, a precyzyjniej uznaniem tego surowca za bezpieczniejszą pozycję portfe-
la inwestycyjnego niż ryzykowne papiery dłużne. 

Widmo globalnego kryzysu skutecznie przyczyniło się do przeceny ropy naf-
towej. W tygodniu przedświątecznym 2008 roku jej ceny obniżyły się do trzydziestu 
kilku dolarów, co oznaczało 75 % spadek w stosunku do notowań z połowy lata.

16
 

 

Tabela nr 8. Notowania ceny baryłki ropy naftowej (w tzw. dołku) 15-19 grudnia 2008 
 

Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

15-19 XII 

2008 
44,51 43,60 40,06 36,22 33,87 

 

Źródło: US Energy Information Administration 
 

7. A.D. 2010 
Nadal jednak nie brak powodów do obaw. Jednym z nich muszą być rosnące 

ceny ropy naftowej. Kurs, z początku października oscylujący wokół 80 USD za 
baryłkę, na pozór nie wydawał się niczym nadzwyczajnym. Daleko mu przecież do 
notowań z lipca 2008 roku. Jednak zgodnie z prawdą i biorąc pod uwagę koniunk-
turalne trendy rynku naftowego, miesiące wrzesień ― październik ― listopad to 
czas tradycyjnej przeceny surowca. Tymczasem wymieniona cena swą wartością 
zbliżona jest do notowań z lipca, a więc tradycyjnie najdroższego w roku miesiąca. 
Co gorsza, nawet koniec listopada nie przyniósł żadnych zmian. Sytuacja taka 
nigdy dotąd nie miała miejsca, wyjąwszy jesień 2007 roku, kiedy to, jak wspomnia-
no, ucieczka przed papierami subprime doprowadziła do napływu kapitału, głównie 
spekulacyjnego, na rynki naftowe. 

Dlaczego tak się dzieje ? Próbując odnaleźć odpowiedź, sięgnąć należy do 
danych makroekonomicznych. Wertując informacje giełdowe, raporty napływające 
z czołowych gospodarek świata, odnaleźć można jedynie poszlaki uzasadniające 
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ten stan rzeczy. Poprawa koniunktury i wyraźne ożywienie w wybranych pań-
stwach nie dają bowiem podstaw do aż tak gwałtownego podniesienia cen.

17
 Na-

wet jeśli brane będą pod uwagę jedynie te najbardziej optymistyczne wieści, jak 
choćby dane dotyczące bezrobocia z uważanych za lokomotywę europejskiej go-
spodarki Niemiec, to i tak przesłanki do ― licząc najskromniej ― 5% podwyżki 
ponad tempo deprecjacji dolara uznać należy za wychodzące daleko poza granice 
następstw przyśpieszonego rozwoju podobnych im światowych liderów.  

 

Tabela nr 9. Konsumpcja ropy naftowej kwartalnie w roku 2009 oraz 2010 (w mln 

bbl/d) 
 

Państwo 2009 2010 

 I II III IV I II III IV 

USA 18,86 18,57 18,72 18,93 18,82 19,01 - - 

JAPONIA 4,73 4,04 4,11 4,60 4,79 4,03 - - 

KOREA PD 2,31 2,14 2,03 2,26 2,31 2,18 - - 

NIEMCY 2,58 2,39 2,41 2,39 2,38 2,39 - - 

WŁOCHY 1,52 1,50 1,55 1,54 1,45 1,47 - - 

Źródło: Energy Information Administration 
 

Raporty na temat konsumpcji surowca tychże państw również nie mogą sta-
nowić tu wyjaśnienia. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia, Korea 
Południowa ― utrzymały na niezmienionym poziomie bądź nieznacznie ograniczy-
ły zużycie ropy w ciągu ostatniego roku.

 18
  

 
Tabela nr 10. Roczny wzrost konsumpcji ropy naftowej w II kwartale 2010 (w mld bbl) 
 

Świat USA Chiny Pozostałe kraje  
Azji bez WNP  

byłe ZSRR 

2,25 0,44   0,66   0,24 0,14 
 

Źródło: Na podstawie US Energy Information Administration 
 

Wyraźniejszy, choć nieznaczny, zważywszy na skalę wielkości, progres odno-
towano jedynie w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie konsumpcja w drugim 
kwartale wzrosła, mierząc rok do roku, o 0,44 mln bbl/d.

19
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 Rynek pracy: bezrobocie w Niemczech spada do prawie 3 milionów na witrynie internetowej 
Deutsche Welle DW-World.de pod adresem http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,6061962,00.html aktualizacja 2010.12.01  

18
 US Energy Administration Information ― Total Consumption of Petroleum Products na witrynie inter-
netowej eia.doe. gov pod adresem 
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=54&aid=2&cid=&syid=1998&eyid
=2009&unit=TBPD aktualizacja ― 2010.12.01. 
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Rysunek nr 2. Procentowy udział w rocznym wzroście konsumpcji ropy naftowej (II 

Kwartał 2010) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów US Energy Information Admini-

stration 
 

Zmiana ta, choć ilościowo odpowiada 75 % polskiego importu surowca, zdaje 
się zupełnie kosmetyczna. W skali globalnej stanowi bowiem jedynie 20% ogólne-
go wzrostu konsumpcji w świecie. Udział Chin sięga w tym przypadku niemal 30%. 
Pozostała część rosnącego zużycia w przeważającej mierze rozkłada się równo-
miernie między pozostałe dynamicznie rozwijające się gospodarki azjatyckie.  

 

Tabela nr 11. Konsumpcja ropy naftowej kwartalnie w roku 2009 oraz 2010 (w 
mln bbl/d) 

Państwo 2009 2010 

 I II III IV I II III IV 

Chiny 7,72 8,55 8,43 8,59 8,78 9,21 - - 

Azja 9,43 9,65 9,29 9,45 9,77 9,89 - - 

Byłe ZSRR 4,09 4,19 4,23 4,32 4,31 4,33 - - 

Świat łącznie 83,61 84,01 84,54 85,16 85,32 86,26 - - 

Źródło: Energy Information Administration  
 

Śladowe ilości przypisać można państwom powstałym po rozkładzie ZSRR. 
Co interesujące, w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej brak wyraźnego wzrostu 
zużycia ropy naftowej tłumaczyć należy m. in. większym niż gdziekolwiek indziej – 
wzorem Brazylii – wykorzystywaniem etanolu jako paliwa silnikowego oraz popu-
larnością CNG – np. w Argentynie.  
Tabela nr 12. Świat. Produkcja ropy naftowej kwartalnie w roku 2009 oraz 2010 (w mln bbl) 

 

2009 2010 

I II III IV I II III IV 

83,
593 

83,
721 

84,
782 

85,
442 

85,
954 

86,
059 

- - 

Źródło: US Energy Information Administration  
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Zwiększenie konsumpcji ropy naftowej o 2,25 mln bbl dziennie nominalnie to 
jedynie niespełna 3% wzrost. Nie jest to wydarzenie bezprecedensowe w dziejach. 
Niestety po raz kolejny pojawiły się obawy o powtórkę scenariusza z lat 2007- 
2008. Były też ku temu powody. 

W końcu września 2010 r. cena uncji złota sięgnęła najwyższego w historii no-
towań tego kruszcu pułapu, przekraczając 1300 USD, co tłumaczyć należy nie-
słabnącą cały czas awersją do ryzyka. Tendencję tę potwierdziło też wzmożone 
zainteresowanie srebrem.  

 

Rysunek nr 3. Notowania cen uncji złota w USD  

 
Źródło: Forex Markets, zestawienie: Swiss FX Brokerage House 
 

 
Rysunek nr 4. Notowania kursu srebra w USD  
Źródło: Forex Markets, zestawienie: Swiss FX Brokerage House 
 

Niestety, wspomniana niechęć do mniej bezpiecznych instrumentów finanso-
wych, skutkująca skupieniem uwagi inwestorów na rynku surowcowym, nie ominę-
ła i ropy naftowej.  

Wykresy notowań cen baryłki ropy z ostatnich miesięcy nie napawają optymi-
zmem. Od końca wakacji surowiec podrożał o circa 10%. Podobny ruch cen – 
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używając slangu giełdowego – „na północ” (strzałka notowań zwrócona w górę), 
wiosną uznano by za rzecz naturalną, natomiast jesienią, w czasie tradycyjnie 
zmniejszonego popytu, uznać można za zwiastun kłopotów. 

 

 
Rysunek nr 5. Notowania baryłki ropy w USD 
Źródło: Forex Markets, zestawienie: Swiss FX Brokerage House 
 

Podsumowanie  
Z pewnością lekkomyślne byłoby utożsamianie źródeł spowolnienia rozwoju 

gospodarczego w 2008 i 2009 roku wyłącznie z wzrostem cen surowców energe-
tycznych, stymulowanego poniekąd przez sytuację na rynkach naftowych. Podob-
ną, o ile nie większą, niefrasobliwością byłoby negowanie ogromnego wpływu, jaki 
wywierają na zachodzące ostatnimi czasy procesy w światowej ekonomii. Ich dy-
namika i złożoność wymuszają konieczność zachowania daleko posuniętej po-
wściągliwości w badaniu omawianej relacji przyczynowo-skutkowej. Stąd wszelkie 
oceny tego zagadnienia zdają się na dzień dzisiejszy daleko przedwczesne. 

Niemniej, samo istnienie związku między tempem rozwoju gospodarczego a 
cenami ropy naftowej nie podlega dyskusji. Kwestią otwartą pozostaje jedynie ska-
la ich wzajemnej determinacji. Sprowadza się ona między innymi do odpowiedzi na 
pytanie, o zakres negatywnego oddziaływania coraz to wyższych kosztów zakupu 
tego surowca przez klientów indywidualnych i podmioty prawne na perspektywy 
poprawy koniunktury. 
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Józef BUCZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 
TEORIA BEZPIECZEŃSTWA. ZAGROŻENIA A PROBLEMY BEZPIECZEŃ-

STWA  
Streszczenie 
W artykule podjąłem się próby przedstawienia, w dużym zarysie, spektrum po-

tencjalnych zagrożeń niemilitarnych dla bezpieczeństwa, istotnych ― w mojej oce-
nie ― dla bezpieczeństwa narodowego RP. Jako kanwę rozważań przyjąłem pod-
miotową typologię bezpieczeństwa i na tej bazie dokonałem analizy najważniej-
szych obszarów bezpieczeństwa narodowego, której wyniki posłużyły do identyfi-
kacji, swoistej specyfikacji zagrożeń w poszczególnych sektorach bezpieczeństwa 
(podejście przedmiotowe). Starałem się także nakreślić zależności, jakie występują 
pomiędzy poszczególnymi rodzajami zagrożeń, gdyż zagrożenia te komplementar-
nie się uzupełniają, tworząc swoistą przestrzeń zagrożeń bezpieczeństwa narodo-
wego. Świadomie, z uwagi na obszerność tematu, nie podjąłem się analizy zagro-
żeń militarnych. Szerzej nie scharakteryzowałem także zagrożeń cyberterrory-
stycznych i terrorystycznych, co było podyktowane pewnym dylematem, czy Polska 
jest w sferze tego rodzaju zagrożeń terrorystycznych, czy raczej w obszarze za-
grożeń o charakterze terrorystycznym?. To zagadnienie, samo w sobie, mogłobyby 
być bardzo ciekawym tematem badawczym. Mam nadzieję, że artykuł ten będzie 
swoistą inspiracją do zainteresowania się problematyką zagrożeń narodowego 
bezpieczeństwa, zachętą do studiowania obszernej literatury z tej dziedziny co 
powinno się przełożyć na inicjowanie badań podstawowych przez kadrę uczelni i 
formułowanie problemów badawczych, których finalne rozwiązanie zostanie zapre-
zentowane w pracach licencjackich oraz magisterskich naszych studentów 

 
Abstract  
The article is an attempt to present a spectrum of potential non-military threats 

to security, essential also to the security of Poland. It analyzes the most important 
areas of national security to identify and specify threats in particular security sec-
tors. It outlines interdependencies between various kinds of threats which are 
complementary and create a specific area of threats to national security.  

Security is an interdisciplinary notion which has been evolving and changing 
its meaning rapidly in all its dimensions. The essential determinant influencing that 
evolution were the changes in the international environment in the late 1980s and 
in the early 1990s. Those changes have made clear that the centre of gravity has 
shifted from military threats to the following non-military ones: 

 political threats; 

 economic threats; 

 energy security threats; 

 ecological threats; 

 social and social welfare threats; 

 information security threats; 

 cultural threats. 
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The Strategic Concept adopted at the NATO Summit in Lisbon in November 
2010 confirms the meaning and significance of the evolution of threats. The Stra-
tegic Concept recognizes the following threats, independently of hitherto existing 
ones, as the most important challenges to peace and international security:  

 energy security threats ( blue weapon – oil, gas ); 

 long-range ballistic missiles; 

 terrorism; 

 cyber terrorism – cyber wars. 
The article does not intentionally analyze military threats because of the ex-

tensiveness of the subject matter. It does not characterize the threats of cyber ter-
rorism and terrorism, either, which has been dictated by a dilemma whether Poland 
is threatened by the former or perhaps by the latter? That issue might be a very 
interesting area of research in itself.  

 
Bezpieczeństwo jest pojęciem interdyscyplinarnym. Jest ono w obszarze zain-

teresowań takich dziedzin nauki
1
 jak nauki humanistyczne, prawne, ekonomiczne 

czy wojskowe oraz szerokiego spektrum dyscyplin humanistycznych m.in. socjolo-
gii, historii, politologii, psychologii, nauki o zarządzaniu, co bezpośrednio przekłada 
się na kierunki studiów politologicznych, wśród których usytuowane są takie kie-
runki, jak : 

 bezpieczeństwo narodowe; 

 bezpieczeństwo międzynarodowe; 

 stosunki międzynarodowe; 

 europeistyka. 
czyli te obszary, które są bezpośrednio w sferze naszych zainteresowań ba-

dawczych.  
Pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało na przestrzeni wieków, w ostatnich la-

tach szczególnie szybko zmieniało znaczenia we wszystkich swoich wymiarach. 
Istotną determinantą wpływającą na tak szybką ewolucję tego pojęcia miały zmia-
ny, jakie zachodziły w środowisku międzynarodowym na przełomie lat 80/90 ubie-
głego wieku, które bezpośrednio przełożyły się nie tylko na postrzeganie i zmianę 
jakościową zagrożeń, ale również uwidoczniły, że ich środek ciężkości przesunął 
się z zagrożeń militarnych w kierunku niemilitarnych. Wśród tych ostatnich szcze-
gólne znaczenia nabrały zagrożenia: 

 polityczne; 

 ekonomiczne; 

 energetyczne; 

 ekologiczne; 

 społeczne i socjalne; 

 informacyjne; 

 kulturowe. 
O wysokiej randze, jaką przywiązuje się do ewolucji zagrożeń, najlepiej 

świadczy fakt, iż w Koncepcji Strategicznej Sojuszu Północnoatlatyckiego na XXI 
wiek przyjętej na szczycie NATO w Lizbonie (19-20.11.2010 r.) za najważniejsze 

                                                           
1
 Uchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 24.10.2005 r. 
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wyzwania dla pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa znano, niezależnie od 
dotychczasowych zagrożeń, także:  

 zagrożenia energetyczne (niebieska broń ― ropa, gaz ); 

 rakiety dalekiego zasięgu; 

 terroryzm; 

 cyberterroryzm ― wojny cybernetyczne, 
 
Zagrożenia polityczne 
Bezpieczeństwo polityczne to zdolność państwa do wykorzystania całego 

spektrum metod i środków działania ukierunkowanych na wykrycie, zapobieżenie i 
likwidację wszystkich zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na wynikające z 
racji stanu interesy polityczne państwa, jego integralność terytorialną, stabilność, 
porządek konstytucyjny, spokój społeczny czy stabilność funkcjonowania jego 
struktur administracyjnych i politycznych. Sfera zagrożeń politycznych bezpieczeń-
stwa państwa czy struktur międzynarodowych zmienia się ewolucyjnie. Wciąż po-
jawiają się jakościowo nowe wyzwania i problemy, które naruszają stabilność funk-
cjonowania struktur państwowych. Wśród całego spektrum tego rodzaju zagrożeń 
do szczególnie istotnych zalicza się: 

 słabość struktur państwowych oraz instytucji odpowiedzialnych za całą sfe-
rę bezpieczeństwa państwa ― np. Irak, Afganistan, Somalia, Sudan, Ko-
sowo; 

 naruszanie żywotnych interesów państw poprzez ingerencję innych pod-
miotów prawa międzynarodowego w ich sprawy wewnętrzne: suweren-
ność, system sprawowania władzy, integralność terytorialna, nienaruszal-
ność granic, bezpieczeństwo obywateli i przestrzeganie praw człowieka, 
funkcjonowanie porządku politycznego ― np. ChRL, KRLD, Iran  

 autorytaryzm sprawowania władzy. Władza oderwana od społeczeństwa; 
nie identyfikująca się i nie nadążająca za społeczeństwem, nie rozumiejąca 
jego potrzeb i aspiracji, a tym samy nie gwarantująca bezpieczeństwa i nie 
zapewniająca potrzeb rozwojowych ― np. Egipt, Tunezja, KRLD, Somalia, 
Irak, Kuba; 

 naruszanie zobowiązań wynikających z umów i traktatów międzynarodo-
wych które są kanwą międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa np. Kar-
ty Narodów Zjednoczonych;  

 fundamentalizm który może przybierać różne w tym np. formę ortodoksyj-
nego fundamentalizmu religijnego (islam, dżihad ) ― np. Bałkany, Afgani-
stan, Iran, Francja, Egipt, Rwanda; 

 terroryzm ― we wszystkich swoich odmianach zagraża strukturom poli-
tycznym i administracyjnym państwa gdyż to do nich są kierowane wszyst-
kie żądania i postulaty formułowane przez terrorystów; 

 militaryzacja dyplomacji ― ideologizacja polityki zagranicznej. Niesienie 
wzorców zachodniej demokracji i zachodnich standardów funkcjonowania 
państwa i jego instytucji do państw o kulturowo, historycznie i ideologicznie 
odmiennych korzeniach. Próba implementacji wartości, modeli funkcjono-
wania struktur państwowych itp. które jako obce kulturowo są odbierane 
jako bezpośrednie zagrożenie dla wielowiekowej tradycji i tym samym 
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istotnie naruszają historycznie ukształtowaną stabilność funkcjonowania 
państwa. 

 
Zagrożenia ekonomiczne.  
Jedną z głównych przesłanek tworzenia struktur państwowych było zapewnie-

nie warunków do zrównoważonego rozwoju i poczucia dobrobytu dla własnej spo-
łeczności, czyli zapewniania bezpieczeństwa ekonomicznego. Wyznacznikiem 
potęgi i prestiżu państwa na arenie międzynarodowej jest jego potencjał ekono-
miczny (gospodarczy), militarny i motywacyjny. Te trzy komponenty się wzajemnie 
uzupełniają, przenikają i wzbogacają tworząc razem ważny atrybut siły państwa z 
pozycji, której państwo nie tylko gwarantuje własne, wewnętrzne, bezpieczeństwo, 
ale także może się włączać w różne struktury organizacyjne kształtowania między-
narodowego bezpieczeństwa. Wśród zagrożeń mających wpływ na bezpieczeń-
stwo ekonomiczne państwa najczęściej wymienia się : 

 zróżnicowanie gospodarcze państw, regionów, a nawet i całych kontynen-
tów; 

 pogarszanie się standardów i poziomu dochodów, a tym samym bezpie-
czeństwa osobistego obywateli; 

 nierównomierność bogacenia się. Poczucie braku harmonijnie rozwijające-
go się społeczeństwa ― czy lepiej żeby wszyscy byli jednakowo biedni, 
czy lepiej żeby w społeczeństwie były grupy o istotnie zróżnicowanych do-
chodach? Jest to ciekawy dylemat badawczy, gdyż problem ten ma bardzo 
istotny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne niektórych państw ― np. 
ChRL czy nawet Polska; 

 sankcje gospodarcze, blokady, embarga; 

 kryzysy międzynarodowe oraz brak reform sektora finansowego i gospo-
darczego państwa; 

 globalizacja gospodarki ― izolacjonizm czy korporacyjna współpraca? 

 zadłużenie na międzynarodowych rynkach finansowych. 
 

Zagrożenia energetyczne 
Stan braku zagrożeń w stabilnej i nieprzerwanej dostawie paliw ― ropy nafto-

wej i gazu ― jest warunkiem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Pojęcie 
bezpieczeństwa energetycznego ewaluowało, a w ostatnich dziesięcioleciach 
szczególnie szybko zmieniało swoje znaczenie i nabrało wręcz strategicznego 
znaczenia. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne

2
 oraz w dokumencie Polityka 

energetyczna Polski do 2025 r. (powtórzenie za ustawą) zostało ono zdefiniowane 
jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapo-
trzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na 
środowisko i warunki życia społecznego.

3
 

Bezpieczeństwo energetyczne obecnie, w świetle dynamicznie rozwijających 
się, energochłonnych, wszystkich sektorów gospodarki wysuwa się na czoło w 
całym spektrum zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego każdego państwa. 
Najczęstszą metodą jego zapewnienia jest z jednej strony zwiększenie wydobycia 

                                                           
2
 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. 

3
 Polityka energetyczna Polski do 2025 r. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2005  
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różnych nośników energii ze złóż krajowych ― o ile istnieje taka możliwość ―, a z 
drugiej dywersyfikacja dostaw, poszukiwanie nowych złóż bądź alternatach źródeł 
energii na rynku wewnętrznym bądź zwiększenie dostaw z źródeł zewnętrznych w 
ramach kooperatywnej współpracy międzynarodowej. A gdzie tkwią zagrożenia dla 
tego rodzaju bezpieczeństwa? Wśród różnych ich przyczyn należy min. wymienić : 

 zbyt duże uzależnienie się od jednego dostawcy ropy, gazu bądź energii 
elektrycznej. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii. Pozyskiwanie su-
rowców z różnych regionów świata, od różnych dostawców przy wykorzy-
staniu różnych środków przesyłowych ― np. morskich i rurociągi;  

 drastyczny spadek zapasów wewnętrznych spowodowany np. ogranicze-
niem bądź wstrzymaniem dostaw przez producentów zewnętrznych z uwa-
gi np. na spory polityczne bądź konflikty w rejonie głównych eksporterów 
surowców energetycznych ― np. Irak, Egipt, Kuwejt, Rosja, Ameryka Po-
łudniowa, Afryka. Brak stabilności międzynarodowej; 

 terroryzm energetyczny którego egzemplifikacją jest np. piractwo morskie; 

 brak perspektywicznych planów oraz decyzji inwestycyjnych w sektorze 
energetycznym jak również zdolności do koalicyjnej współpracy w zakresie 
poszukiwania nowych złóż bądź pozyskiwania zewnętrznych dostawców 
energii; 

 zła kondycja systemu zaopatrywania państwa w energię (infrastruktury 
energetycznej ) np. zrywanie linii przesyłowych, ograniczone możliwość 
składowania paliw, stan zapasów i możliwość dostarczenia ich bezpośred-
nio do odbiorców; 

 zła struktura wykorzystania różnych nośników energii: ropa, gaz, węgiel, 
biopaliwa, energia elektryczne - elektrownie wodne, paliwowe, wiatrowe,  

 zła struktura własności sektora energetycznego ― przedsiębiorstwa pań-
stwowe, krajowi monopoliści prywatni bądź zagraniczne koncerny, 

 Wzrost cen na rynkach zewnętrznych, przy słabej kondycji finansowej pań-
stwa może bezpośrednio przełożyć się na zachwianie ciągłości zakupów, a 
tym samym i dostawa co może doprowadzić od ograniczenia „ suwerenno-
ści energetycznej ” państwa. 

 rozwój energetyki atomowej jako alternatywnego sposobu uzyskiwania 
energii. Panaceum na bezpieczeństwo energetyczne czy źródło zagroże-
nia dla międzynarodowego bezpieczeństwa ?. 

 
Zagrożenia ekologiczne 
Bezpieczeństwo ekologiczne jest to zespół działań gwarantujących zachowa-

nie swoistej homeostazy ― równowagi ― pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem 
naturalnym, która nie ogranicza się jedynie do przeciwdziałania zagrożeniom, ale 
również do popularyzacji pozytywnych zachowań, treści, metod i procedur służą-
cych eliminacji negatywnych działań mających wpływ na istnienie, rozwój i funkcjo-
nowanie ludzi, państw oraz całego środowiska międzynarodowego. 

Czym zatem są zagrożenia ekologiczne i jaki mogą mieć one charakter? Jed-
na z bardzo często używanych definicji mówi „ zagrożenie ekologiczne to taki sku-
tek działania, w wyniku którego może nastąpić niebezpieczeństwo dla istot żywych 
na skutek zmiany środowiska naturalnego ”

4
 

                                                           
4
 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002  
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W kreowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kluczową sprawą jest wielo-
aspektowość zagrożeń co sprawia dużą trudność nie tylko w ich typologii i klasyf i-
kacji, ale również i w prognozowaniu ich wystąpienia. Mogą one mieć charakter 
stały jak i zdarzeń niespodziewanych (losowych ), które zachodzą w środowisku 
naturalnym z przyczyn niezależnych od człowieka. Ich źródłem może być zarówno 
działalność pokojowa jak i sfera aktywności militarnej, do której można zaliczyć 
zarówno konflikty zbrojne jak i wciąż trwający wyścig zbrojeń.  

Do zagrożeń naturalnych zaliczamy m.in.: 

 powodzie – jako zjawisko przyrodnicze, bądź katastrofalne zatopienia które 
mogą być skutkiem losowych uszkodzeń urządzeń hydrotechnicznych np. 
Polska; 

 susze, huragany, trąby powietrzne, tornada np. USA, Australia; 

 długotrwałe mrozy; 

 trzęsienia ziemi np. Chiny, Haiti, Włochy;  

 wybuchy wulkanów np. Kostaryka;  

 pożary lasów na dużych obszarach np. Australia, Włochy, Grecja;  

 niekontrolowaną inwazję pasożytów roślin, zwierząt lub zagrażających 
zdrowiu i życiu człowieka; 

 katastrofy i awarie chemiczne, jądrowe np. Czarnobyl; 

 awarie tankowców, wież wiertniczych i wynikające z tego powodu zanie-
czyszczenia ropą naftową ― skażenie środowiska na olbrzymich obsza-
rach np. Zatoka Meksykańska; 

 awarie rurociągów transportujących ropę naftową, gaz;  

 emisję do środowiska szkodliwych substancji, pyłów wulkanicznych np. py-
ły wulkaniczne z Islandii;  

 handel materiałami rozszczepialnymi, radioaktywnymi bądź substancjami 
chemicznymi;  

 zanieczyszczenie odpadami ― wód, powietrza, ziemi;  

 wyniszczenie ziem uprawnych, np. poprzez zmniejszanie się zasobów 
wodnych; 

 brak integracji rozwoju wysoko rozwiniętych techniki i technologii z wymo-
gami środowiska naturalnego – odpady przemysłowe – co prowadzi do na-
ruszenia równowagi pomiędzy człowiekiem, a przyrodą; 

 eksplozję demograficzna; 

 zmiany klimatyczne –np. podwyższenie poziomu mórz, emisja CO2; 

 wśród zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego wywołanych aktywnością 
militarną szczególną uwagę zwraca się na: 

 zagrożenia, jakie może przynieść wciąż potencjalny konflikt nuklearny, któ-
ry może doprowadzić do olbrzymich zniszczeń w skali trudnej nawet do 
oszacowania; 

 charakter współczesnych konfliktów zbrojnych (Irak, Afganistan, Bałkany), 
które są wprawdzie prowadzone z wykorzystaniem broni konwencjonalnej, 
ale niosą ze sobą olbrzymie zniszczenia w środowisku naturalnym (np. pa-
lenie szybów naftowych w Iraku, niszczenie systemów nawadniających w 
Erytrei, używanie amunicji ze zubożonego uranu ― Kuwejt, Kosowo, za-
minowywanie olbrzymich obszarów ― Kambodża. Laos, Afganistan) 
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 eksploatację ponad miarę zasobów naturalnych w krajach, w których toczą 
się konflikty zbrojne; 

 skażenia biologiczne, chemiczne, promieniotwórcze;  

 pozostawianie po zakończeniu konfliktów zbrojnych wraków sprzętu i 
uzbrojenia wymagających utylizacji, z którą, z uwagi na bardzo wysokie 
koszty, nie mogą sobie poradzić ani państwa na terenie których były pro-
wadzone działania, ani społeczność międzynarodowa; 

 migrację ludności – zjawisko uchodźctwa – która wymusza organizowanie 
obozów przejściowych dla dużej liczby ludności na niewielkim terenie co 
prowadzi do jego wyniszczenia i degradacji. 

Przedstawione spektrum potencjalnych, naturalnych i militarnych, zagrożeń 
dla bezpieczeństwa ekologicznego wyraźnie wskazuje na olbrzymia skalę nega-
tywnego oddziałania nie tylko człowieka, ale i całych państw na środowisko natu-
ralne, co powoduje, że stały się one problemem i wyzwaniem globalnym. Tym sa-
mym bezpieczeństwo ekologiczne nie może być wyłącznie domeną poszczegól-
nych państw, lecz wymaga aktywnej współpracy międzynarodowej, do której włą-
czają się również inne podmioty prawa międzynarodowego. Wśród nich dużą rolę 
odgrywają ekologiczne organizacje pozarządowe i korporacje międzynarodowe. W 
coraz szerszym wymiarze wprowadza się problematykę bezpieczeństwa i zagro-
żeń ekologicznych do sfery problemów pilnych do rozwiązania zadań badawczych. 
Oznacza to, iż państwa, organizacje międzynarodowe czy nawet samorządy tery-
torialne problem zanieczyszczenia środowisko naturalnego stawiają wysoko w 
hierarchii celów, które dostrzegają i starają się rozwiązać z korzyścią dla między-
narodowej i lokalnej społeczności. Problem konieczności naukowego podejścia do 
identyfikacji, analizy i oceny skali zagrożeń ekologicznych dla bezpieczeństwa 
narodowego podyktowany jest również tym, że bardzo często posługujemy się 
subiektywnymi ocenami, brak jest natomiast obiektywnych, naukowo potwierdzo-
nych badań dotyczących wpływu określonych zagrożeń na środowisko naturalne, 
czego dobrym przykładem mogą być sprzeczne i często kontrowersyjne opinie 
oraz oceny dotyczące problemu globalnego ocieplenia.  

 
Zagrożenia społeczne i socjalne. 
Trudne, wręcz niemożliwe jest postawienie znaku równości pomiędzy tymi 

dwa rodzajami zagrożeń, a więc i bezpieczeństwa. Dlatego też w celach metodo-
logicznych tylko przypomnimy, że przymiotnik społeczny odnosi się do całego spo-
łeczeństwa, czyli wszystkich obywateli jako całości, natomiast przymiotnik socjalny 
odnosi się do obywatela jako jednostki lub określonej grupy społecznej. Taka ogól-
na definicja obu pojęć, pozwala na selektywne odnoszenie się do zagrożeń w tych 
dwóch sferach aktywności państwa, które powinno być swoistym gwarantem bez-
pieczeństwa swoich obywateli zarówno w wymiarze społecznym jak i socjalnym.  

Realizacja celów bezpieczeństwa społecznego i socjalnego państwa jest moż-
liwa dzięki podejmowaniu różnych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie 
problemów społecznych, czyli tych zjawisk, które są przez obywateli odbierane 
jako szczególnie dolegliwe. Problemów, które dla państwa są wymagającym roz-
wiązania wyzwaniem, a przez obywateli jak i ogół społeczeństwa są odbierane 
jako zagrożenia dla ich bytu, egzystencji, a tym samym gwarancji dla odczuwalnej 
poprawy jakości życia i zaspokojenia aspiracji do harmonijnego rozwoju. Należy 
również podkreślić, że powszechnie panuje przekonanie, że nie tylko państwo, ale 
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i rodzina jest bardzo istotnym kreatorem, a zarazem i realizatorem bezpieczeństwa 
społecznego (socjalnego) we współczesnym świecie.  

Wśród najczęściej wymienianych zagrożeń dla społecznego bezpieczeństwa 
wymienia się : 

 poszerzającą się sferę ubóstwa i obszarów wykluczenia społecznego;  

 bezrobocie i słaby, niewydolny, system zabezpieczenia socjalnego obywa-
teli;  

 brak harmonijnego rozwoju społeczeństwa ― nierównomierny wzrost do-
chodów poszczególnych grup społecznych oraz zwiększające się bezrobo-
cie. Brak programów aktywizacji zawodowej. Pogłębianie się różnic cywili-
zacyjnych pomiędzy miastem, a wsią oraz pomiędzy poszczególnymi rejo-
nami kraju; 

 migracja ludności za pracą ― szczególnie młodego pokolenia; 

 problemy demograficzne, starzenie się społeczeństwa (emeryci i renciści), 
niski przyrost naturalny; 

 osłabienie więzi rodzinnych, wzrost rozwodów, małżeństwa na odległość; 

 poszerzająca się skala bezdomności i innych form wykluczenia społeczne-
go; 

 patologie społeczne ― alkoholizm, narkotyki, przemoc domowa; 

 przestępczość; 

 korupcję ― nadużywanie stanowisk publicznych do uzyskiwania korzyści 
osobistych; 

 nepotyzm ― preferowanie członków rodziny przez obsadzaniu stanowisk; 

 ograniczony dostęp do systemu kształcenia na wszystkich poziomach edu-
kacyjnych oraz zerwanie więzi systemu szkolnictwa wyższego z rynkiem 
pracy, w tym z kierunkami rozwoju gospodarki oraz potrzebami administra-
cji publicznej; 

 ograniczony bądź bardzo kosztowny dostęp do świadczeń medycznych dla 
ogółu społeczeństwa; 

 ograniczony dostęp do dóbr kultury w tym kultury fizycznej która jest waż-
nym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia społeczeństwa co bezpo-
średnio przekłada się na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.  

Dostrzegając bardzo istotny wpływ zagrożeń społecznych na bezpieczeństwo 
narodowe, podejmuje się wiele inicjatyw i programów badawczych ukierunkowa-
nych na opracowanie założeń polityki społecznej, która z jednej strony ma sprostać 
oczekiwaniom i aspiracjom społeczeństwa, a z drugiej będzie zsynchronizowana z 
kondycją finansową państwa. Badania te i programy muszą być poprzedzone po-
głębioną diagnozą, analizą identyfikacyjną, całego spektrum dynamicznie zmienia-
jących się w wymiarze ilościowym i jakościowym zagrożeń oraz oceną ich wpływu 
na bezpieczeństwo społeczne i socjalne państwa. 

Badania te i analizy są podejmowane na wszystkich szczeblach administracji 
rządowej i samorządowej oraz przez wiele organizacji pozarządowych, a ich wyni-
ki, w postaci wdrożonych do realizacji, stosownych programów bądź planów dzia-
łania mają być swoistym panaceum na rozwiązanie wszystkich problemów spo-
łecznych, a tym samym gwarantem stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa społecz-
nego państwa. 
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Zagrożenia informacyjne 
W dobie globalizacji, powszechnej informatyzacji i komputeryzacji całej prze-

strzeni funkcjonowania państwa zarówno w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej, 
problem bezpieczeństwa informacyjnego, a tym samym i potencjalnych zagrożeń 
nabiera szczególnego znaczenia. Bezpieczeństwo informacyjne może być definio-
wane na wiele różnych sposobów np. w ujęciu pozytywnym lub negatywnym, bądź 
wąskim lub szerokim. 

Klasyczna definicja bezpieczeństwa informacyjnego mówi, że jest to działanie 
zmierzające do zabezpieczenia zasobów informacyjnych w pamięciach kompute-
rów oraz w sieciach teleinformatycznych. Inaczej jest to zbiór reguł i procedur doty-
czących bezpieczeństwa informacji.

5
 W podejściu wąskim bezpieczeństwo infor-

macyjne odnosi się tylko do informacji opatrzonych np. klauzulą tajności, więc stra-
tegicznych dla funkcjonowania państwa i jego instytucji, w ujęciu szerokim nato-
miast dotyczy wszystkich informacji mających istotne znaczenie dla systemu naro-
dowego bezpieczeństwa . 

Gdy mówimy natomiast o podejściu negatywnym do bezpieczeństwa informa-
cyjnego, najczęściej mamy na myśli właśnie ochronę informacji przed niepożąda-
nym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem itp. czyli mówimy o eliminowaniu za-
grożeń,  a zatem o swoistej walce informacyjnej ― walce z zagrożeniami informa-
cyjnymi. Podejście pozytywne jest natomiast ukierunkowane na projektowanie i 
budowę systemów informatycznych (protekcja bezpieczeństwa informacyjnego) 
zapewniających bezpieczne funkcjonowanie i tym samym ochronę zasobów infor-
macyjnych w tych systemach gromadzonych i przetwarzanych.  

Należy również podkreślić, że z pojęciem bezpieczeństwa i zagrożeń informa-
cyjnych bardzo blisko powiązane są takie kategorie jak cyberterroryzm, cyberprze-
stępcześć, cyberszpiegostwo, przestępstwa internetowe czy cyberwojny lub zagro-
żenia dla sieciocentryczności współczesnego pola walki .O wielkim znaczeniu, 
jakie przywiązuje się do przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym najlepiej 
świadczy to, iż w Białobrzegach k. Warszawy powstało Centrum Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego MON z zadaniem ochrony MON oraz dowództw rodzajów sił 
zbrojnych przed atakami hakerskimi oraz że w 2011 r. MON zamierza wydać na 
stworzenie tzw. batalionu cyfrowego, w którym żołnierze i dowództwo będą w cza-
sie rzeczywistym otrzymywać informacje z pola walki, ponad 1 mld zł. 

Panuje powszechne przekonanie, że istotą bezpieczeństwa informacyjnego 
jest ochrona wszelkich informacji (np. kodów dostępu, danych osobowych, PIN itp.) 
będących w zasobach informacyjnych państwa, które leżą u podstaw wypracowy-
wania i podejmowania decyzji istotnych dla aktywności politycznej, gospodarczej, 
militarnej czy odnoszących się do wszystkich sfer życia społecznego państwa.  

Systematycznie poszerza się spektrum zagrożeń bezpieczeństwa informacyj-
nego wśród których szczególnego znaczenia nabierają zagrożenia : 

1. Spowodowane (wywołane) przez człowieka  

 złe intencje, zagrożenia związane z atakami i włamaniami do systemów 
komputerowych – wywiadownie gospodarcze, szpiegostwo komputerowe, 
cyberprzestępcy, cyberterroryści, hakerzy (osoby, których ideą działania 
jest poszukiwanie i przełamywanie zabezpieczeń systemów informacyj-
nych ― traktują to jako swoiste wyzwanie i działają najczęściej dla własnej 

                                                           
5
 P. Tyrała: Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko – bezpieczeństwo – obronność. Toruń 2001 
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przyjemności bądź sławy), krakersy (osoby, które celowo chcą dokonać jak 
największych zniszczeń m.in. poprzez celowe wysyłanie wirusów lub wła-
mania do systemów i niszczenia zasobów informacyjnych). Wśród niebez-
pieczeństw jakie czekają na wszystkich użytkowników sieci wymienia się 
m.in.: wirusy komputerowe, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie 
szpiegujące, pishing ( np. pozyskiwanie loginu lub kodu dostępu celem 
osiągnięcia korzyści finansowych), pharming (przejmowanie wpisywanych 
przez użytkownika haseł i numerów kart kredytowych);  

 bez złych intencji ― braki w wyszkoleniu personelu obsługującego działa-
nie systemów komputerowych, ludzkie błędy i pomyłki, zagrożenia wynika-
jące z błędnych bądź niewystarczających rozwiązań organizacyjnych bądź 
strukturalnych, błędy nieumyślne;  

2. Nie spowodowane (wywołane) przez człowieka ― np. awarie sieci energe-
tycznych, zwykłe awarie techniczne systemu, wadliwa infrastruktura tech-
niczna bądź informacyjna systemu; 

3. Spowodowane działaniami losowymi ― pożary lasów, powodzie, trzęsienia 
ziemi, huragany, tornada które niszczą infrastrukturę informacyjną 

4. Wynikające z nieuczciwej konkurencji ― sprzedaż informacji, działania 
niezadowolonych (nieuczciwych) pracowników, ingerencja służb specjal-
nych, wywiadownie gospodarcze, działania korupcyjne oraz inne patologie, 
np. sprzedaż kodów dostępu, celowe projektowanie wadliwej infrastruktury 
technicznej, informacyjnej i programowej systemów komputerowych. 

Podano tylko spektrum potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informa-
cyjnego państwa, na przykładzie którego widać jak wielkim są one wyzwaniem dla 
służb, instytucji i osób odpowiedzialnych za ten wymiar zapewnienia narodowego 
bezpieczeństwa. Ich działalność koncentruje się zarówno na przeciwdziałaniu 
wszelkim próbom destrukcyjnego oddziaływania na infrastrukturę informacyjną 
państwa , minimalizacji skutków ewentualnych ataków, przywracaniem stanu ( 
odtwarzaniu ) pełnej sprawności systemów informacyjnych jak i na projektowaniu, 
budowie i wdrażaniu do eksploatacji rozwiązań (systemów) informatycznych o 
najwyższych standardach bezpieczeństwa.  

 
Zagrożenia kulturowe 
Teoria bezpieczeństwa wymienia wiele jego kategorii, a tym samym i rodza-

jów zagrożeń, wśród których coraz większe znaczenie przywiązuje się do bezpie-
czeństwa kulturowego. Przyczyn tego jest wiele. Szczególną uwagę zwraca się na 
globalizację i tym samym na coraz większą otwartość kulturową, na jej wielkie 
zróżnicowanie narodowościowe, społeczne czy etniczne, w całej przestrzeni sto-
sunków i relacji międzynarodowych. Ta otwartość niesie ze sobą określone wy-
zwania i zagrożenia, z którymi przychodzi się zmierzyć i którym należy sprostać by 
zapewnić bezpieczeństwo i harmonijny rozwój państwa. 

Mówiąc o bezpieczeństwie kulturowym najczęściej przywołujemy takie pojęcia 
jak kultura, cywilizacja, tożsamość narodowa, dziedzictwo narodowe, historia, do-
robek materialny i duchowy określonej społeczności (narodu, grupy etnicznej), 
środki i umiejętności produkcji dóbr materialnych, religia lub równoważny system 
filozoficzno-aksjologiczny np. tak popularny od stuleci w Chinach konfucjanizm 
który m.in. przekłada się na inne niż obowiązujące w demokracjach zachodnich 
podejście do problematyki praw przestrzegania praw człowieka. Są to tzw. aksjolo-
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giczne atrybuty kultury narodowej które mają charakter niematerialny, ale niosą 
one w sobie ładunek najważniejszych wartości dla danego ludu, narodu, czy spo-
łeczności. Czym zatem jest ten wymiar bezpieczeństwa kulturowego w wymiarze 
realizacyjnym ? To nic innego jak zespół sił i środków gwarantujących, że ogół 
społeczeństwa danego państwa może swobodnie, bez żadnych przeszkód, szykan 
i restrykcji, utrwalać, kultywować i pielęgnować wszystkie w/w wartości i tym sa-
mym rozwijać własną tożsamość narodową, kulturową, cywilizacyjną i religijną. 

Innym obszarem bezpieczeństwa kulturowego jest ochrona dóbr kultury naro-
dowej (zabytków architektury, muzeów, kościołów, dzieł sztuki, zbiorów bibliotecz-
nych itp.), które mają szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego narodu, a 
często nawet i dla całej ludzkości. Są to tzw. dobra materialne kultury narodowej, 
które symbolizują dziedzictwo pokoleń, charakteryzują historię, są powodem do 
dumy i swoistym spoiwem jedności i tożsamości narodowej każdego społeczeń-
stwa. Wśród czynników w istotny sposób wpływających na wzrost zagrożeń dla 
bezpieczeństwa kulturowego najczęściej zwraca się uwagę na zwiększoną dyna-
mikę życia społecznego, systematycznie poszerzającą się sferę kontaktów między-
ludzkich, zarówno w wewnętrznym jak i zewnętrznym, międzynarodowym, wymia-
rze. Kontakty te uzewnętrzniają swoistą dyferencjację kultur, zachowań, religii, 
narodowości, ras ― kolorów skóry, historii, ambicji i aspiracji wynikających z okre-
ślonych tożsamości narodowych, czy etnicznych, co przy braku lub przy niewystar-
czających gwarancjach prawnych swobody i wolności do ich kultywowania powo-
duje, że określone grypy społeczeństwa odbierają, iż ich bezpieczeństwo kulturo-
we jest zagrożone. Gdy mowa o zagrożeniach dla bezpieczeństwa kulturowego 
państwa to, wśród wielu które są bardzo istotne, szczególną uwagę należy zwrócić 
na : 

 osłabianie się więzi społecznych w ramach podstawowych, dotychczas zin-
tegrowanych wokół wspólnych idei i wartości grup, jaką jest rodzina, klasa 
społeczna czy ta sama wspólnota wiernych. Można powiedzieć, że na tle 
społeczności zachodnich cywilizacji w których ten rodzaj zagrożeń jest 
szczególnie widoczny swoisty renesans przechodzą społeczności muzuł-
mańskie których wizja tożsamości narodowej i kulturowej jest budowana 
wręcz w opozycji do wzorców zachodniej demokracji;  

 ksenofobię – wrogość, niechęć, obawę lub wręcz strach przed wszystkimi 
obcymi, wobec ich kultury, zachowań, wyglądu, religii itp. Posuwanie się do 
napadów na imigrantów, niszczenie ich domów, podpalanie ich świątyń; 

 nacjonalizm – który gloryfikuje wyłącznie własny naród, własny dorobek 
cywilizacyjny i tożsamość narodową. Ma on zarówno wewnętrzny jak i ze-
wnętrzny wymiar. Szczególnie jest on niebezpieczny, jeżeli przekłada się 
na ortodoksyjnie artykułowaną i realizowaną w stosunkach międzynarodo-
wych rację stanu, gdyż wtenczas staje się zagrożeniem nie tylko dla bez-
pieczeństwa kulturowego danego państwa, ale i międzynarodowego poko-
ju i bezpieczeństwa; 

 szowinizm – skrajnie, konserwatywną i agresywną odmianę nacjonalizmu 
którego ideą jest solidarna integracja wszystkich grup społecznych danego 
narodu wobec wszystkich, o odmiennej tożsamości narodowej;  

 konflikty narodowościowe, etniczne, religijne. Rasizm ― niechęć, uprze-
dzenia, wrogość wobec wszystkich osób o odmiennym kolorze skóry, brak 
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tolerancji religijnych ― np. walka o miejsce krzyża w przestrzeni publicz-
nej, noszenie chust przez muzułmanki we Francji;  

 rozwój społeczeństwa informacyjnego ― pojęcie tzw. globalnej wioski ― 
co prowadzi, przy tendencyjnym wykorzystaniu całego spektrum współcze-
snych środków masowego przekazu (telewizja satelitarna, Internet itp.) do 
szerzenia sprzecznych bądź odmiennie odbieranych idei, systemów warto-
ści, modeli rządzenia bądź przestrzegania praw człowieka. Zagrożenie to 
określane jest najczęściej mianem „ wędrówki idei ” bądź „ dezinformacją 
ideologiczna ”, lub „ dywersją propagandową ”. Tkanką tych medialnych 
przekazów są najczęściej kłamstwa, półprawdy, pomówienia, insynuacje i 
fałszerstwa bądź odmienne kulturowo poglądy kierowane do określonych 
grup społecznych przez niektórych ortodoksyjnych ― nacjonalistycznych 
― polityków, lub przywódców religijnych celem dezintegracji więzi spo-
łecznych i zachwiania bezpieczeństwem państwa lub społeczności mię-
dzynarodowej, 

Z racji szczególnych wartości dóbr materialnych kultury narodowej instytucje 
państwowe i całe społeczeństwo podejmuje wiele, wysiłków ukierunkowanych na 
zapewnienie ich bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami zarówno czasu 
pokoju jak i wojny. Ten obszar dziedzictwa narodowego jest chroniony całym pa-
kietem konwencji, traktatów i traktatów międzynarodowych (np. UNESCO, Kon-
wencja haska z 1954 r.) jak narodowych norm prawnych. I tak Konstytucja RP z 
1997 r. mówi w art. 5, że „RP strzeże dziedzictwa narodowego na równi z ochroną 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium ” czyli nadaje temu rodzajowi 
bezpieczeństwa najwyższą rangę i wysoki priorytet.  
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Bernard RZECZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

EKOLOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 
 
 
Streszczenie 
Praca rozważa tylko niektóre istotne aspekty funkcji, miejsca i aplikacji ekolo-

gii (w różnych obszarach, takich np. jak: ekonomicznym, inżynieryjnym, logistycz-
nym, politycznym i, społecznym) w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa, z nac i-
skiem na Polskę. W szczególności analizowane są następujące kwestie: 

1.Podstawowe problemy współczesnych zagrożeń ekologicznych; 
2.Aksjologia i imitacja bezpieczeństwa; 
3.Polska polityka bezpieczeństwa ekologicznego państwa; 
4.Wiktymologia jako afirmacja ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Abstract  
The paper discusses only some essential aspects of function, place and appli-

cation of ecology (in different areas like e.g. economic, engineering, logistic, politi-
cal and social ones) for assurance of state safety, dealing emphasis on Poland. In 
particular, there are analyzed following questions: 

1.Fundamental problems of contemporary ecological threats; 
2.Safety axiology and imitation; 
3.Polish policy of state ecological safety; 
4.Victimology as risk affirmation of public safety threat. 
 
Wprowadzenie  
Ekologia jest immanentnie związana z człowiekiem i jego środowiskiem od za-

rania dziejów ludzkości. Współczesne zainteresowanie się nią odwołuje się do 
przypomnienia jej wartości w 1868 r. przez niemieckiego biologa Haeckla (Ernst 
Haeckel, 1834-1919) jako „dziedziny biologii badającej wzajemne stosunki między 
organizmami a otaczającym je środowiskiem” [Mała 1971:362]. W ostatnim czasie 
notuje się znaczne rozszerzenie jej semantycznego pojęcia, gdyż stała się ona 
ideologią, światopoglądem, stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości, prymi-
tywnym sposobem na biznes a nawet orężem politycznym. W warstwie wyrażają-
cej stosunek do otaczającej nas rzeczywistości, należy widzieć zachowania jedno-
stek, społeczności, podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, partii politycz-
nych oraz państwa wobec środowiska i praw nim rządzących.  

Naczelną funkcją celu ekologii jest – a w każdym razie winno być – zapewnie-
nie człowiekowi możliwości bezpiecznego bytowania i rozwoju społecznego w wa-
runkach kulturowych jego środowiska. Bezpieczeństwo jest najczęstszym 
ze stosowanych pojęć w organizacji i funkcjonowaniu społeczeństwa. W piramidzie 
hierarchii potrzeb człowieka według Abrahama Maslowa [Hierarchia], potrzeby 
bezpieczeństwa (rozumiane jako: zależność, opieka i oparcie, protekcja, wygoda, 
spokój, wolność od strachu [tamże], ład [Potrzeba] są najważniejszymi po zapew-
nieniu potrzeb fizjologicznych. Jawią się one jako czynniki fizyczne i psychiczne. 
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Prawną formą organizacji społeczeństwa
1
 jako spójnych bytów fundamentalnych: 

politycznego, suwerennego, terytorialnego i obligatoryjnego, jest instytucja pań-
stwa [Państwo] i na niej spoczywa powinność dbałości o bezpieczeństwo tych by-
tów, w tym szczegółowiej o ochronę środowiska, a więc o bezpieczeństwo ekolo-
giczne.

2
 

 
Podstawowe problemy współczesnych zagrożeń ekologicznych 
Do czasu raportu Narodów Zjednoczonych Człowiek i jego środowisko [Raport 

1969]
3
, świat nie reagował globalnie na skutki przekształceń środowiska człowieka 

wywoływane technicyzacją bytu i gospodarki, rabunkową eksploatacją zasobów 
naturalnych, zwłaszcza w koloniach zewnętrznych i wewnętrznych państw impe-
rialnych oraz pełzającą urbanizacją wiodącą do wynaturzeń w gospodarce prze-
strzennej wielu aglomeracji i obszarów metropolitalnych. 

Środowisko to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w 
wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, 
powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat [Ustawa 2001:art.3.39]. Najważ-
niejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie, to [Raport 1969]: 

  brak powiązania wysoko rozwiniętej techniki i technologii z wymogami 
środowiska; 

  wyniszczenie ziem uprawnych; 

  bezplanowy rozwój stref miejskich; 

  zmniejszanie się powierzchni wolnych, otwartych terenów; 

  znikanie wielu form życia zwierzęcego i roślinnego; 

  zatruwanie i zanieczyszczanie środowiska; 

  konieczność ochrony takich elementów środowiska jak gleba, woda i po-
wietrze.  

W 1992 r. Polska przystąpiła do międzynarodowego programu Odpowiedzial-
ność i Troska (Responsible Care) [Program 1999], zainicjowanego w 1984 r. i pro-
klamowanego przez Narody Zjednoczone, w którego deklaracji działania znalazł się 
m. in. taki zapis: „Zrobię wszystko, by zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko, 
chronić inne stworzenia i uszanować piękno Ziemi.” Podstawowym adresatem tych 
słów jest każdy współczesny człowiek, którego filozofia ekspansywnego bytu winna 
uwzględniać racjonalną eksploatację środowiska i jego zasobów, czyli etyczną zasa-
dę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój, to taki rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, go-
spodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało-
ści podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 

                                                           
1
 Stosowane bywa zamiennie lub równoznacznie pojęcie narodu. Jest jednak istotna różnica aksjolo-
giczna, bowiem społeczeństwo bywa traktowane przez jednostki zwykle instrumentalnie, natomiast 
naród jest dla jego członków wartością autoteliczną [wg Naród]. 

2
 Zob.np.: [Konstytucja RP 1997:art.5]: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, 
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowa-
żonego rozwoju. 

3
 Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta przedstawiony na sesji Zgromadzenia Ogólnego 26 
maja 1969 r., zatytułowany The problems of human environment (wg innych źródeł: Men and his hu-
man environment), wyrażony w rezolucji nr 2390 
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zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń [Ustawa 
2001:art.3.50]. 

Podejmowane w ostatnim dziesięcioleciach próby wspierania rozwoju społeczne-
go i powstrzymania degradacji środowiska naturalnego okazały się, ogólnie rzecz bio-
rąc, nieskuteczne. Niedostatek zasobów, brak politycznej woli, wycinkowe i nieskoor-
dynowane działania oraz utrzymujące się nieracjonalne wzorce produkcji i konsumpcji 
to czynniki, które sprzysięgły się, by zdławić wysiłki na rzecz  zrównoważonego rozwo-
ju. Te defekty odczuwane są dotkliwie w obszarach osadniczych, szczególnie zaś 
silnie w zurbanizowanych. 

 
Aksjologia i imitacja bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo definiuje się najczęściej jako stan poczucia pewności i gwa-

rancji jego zachowania oraz szansy na jego doskonalenie, jako sytuację odznacza-
jącą się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, np. zdrowia, 
pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych, czy ogólniej jako brakiem określonych 
zagrożeń.  

Poczucie bezpieczeństwa i stan realny bezpieczeństwa są często rozumiane 
jako pojęcia tożsame, nawet przez polityków

4
. Poczucie bezpieczeństwa to stan 

subiektywny, który może ― ale nie musi ― opierać się na bezpieczeństwie fak-
tycznie istniejącym. Można je wytworzyć sztucznie, np. poprzez  przedstawienie 
danej osobie lub grupie osób fałszywych przesłanek i utrudnienie postrzegania 
faktów albo ich zrozumienia. Działania takie podejmowane są często, zwłaszcza w 
sytuacji, gdy zapewnienie faktycznego bezpieczeństwa nie jest możliwe. Zatem 
poczucie bezpieczeństwa to ― nierzadko ― jedynie złudzenie bezpieczeństwa [wg 
Bukiel 2002: 3127-3130]. Takim postępowaniem jest np. dowodzenie przez policję, 
że wobec zmniejszenia liczby wypadków drogowych w 2009 r. w porównaniu do 
poprzednich lat, „na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają [m.in.] samo-
chody, które są coraz nowsze i coraz bardziej bezpieczne drogi (podkr. ― BR), 
które buduje się w naszym kraju”. [Karaczun 2010 wg KG Policji]. Tymczasem: 

 według Banku Światowego jednym z problemów bezpieczeństwa 
na drogach Polski „(…) jest także to, że kierowcy jeżdżą starymi samochoda-
mi, o konstrukcji niespełniającej współczesnych standardów ochrony pasaże-
rów [a] stan rozwoju dróg nie nadąża za tempem, w jakim zwiększa się ruch 
drogowy” [Kublik 2010

2
]; 

 w 2009 r. sprzedano 270,0 tys. nowych aut a import używanych 
wyniósł 693,3 tys. [wg Kublik 2010

1
]; 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stwierdza, że „po-
nad 40 % sieci dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego rodzaju 
remontów ― od wzmocnień poprzez wyrównania kolein po zwykłe łatanie 
dziur; połowę potrzeb remontowych stanowią zabiegi, które należy wykonać 
natychmiast, a druga połowa powinna być zaplanowana do wykonania w cią-
gu najbliższych kilku lat” [DGP 2010].

5
 

                                                           
4
 24 maja 2010 r. europoseł Zbigniew Ziobro w wywiadzie TVP nt. powodzi mówił: „(…) bezpieczeń-
stwo, poczucie bezpieczeństwa (…)!” 

5
 To odnosi się do stanu sprzed powodzi w maju 2010 r. Z atlasu ryzyka na drogach krajowych w Polsce 
w latach 2006-2008 wynika, że 86 % stanowią odcinki o najwyższym poziomie ryzyka [86 proc. 2009]. 
Stan techniczny dróg zamiejskich niższych kategorii i w miastach jest znacznie gorszy. Np. według 
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Bywa też, że poczucie bezpieczeństwa determinuje się wybiórczo, w sposób 
ewidentnie zawężony. Centrum Badania Opinii Społecznej czyni to na podstawie 
deklaracji mieszkańców (w 2009 r. próba N=1094), przy czym rozumie przez to 
pojęcie [CBOS 2009] zaledwie następujące (zgrupowane) sytuacje: (1) czy w Pol-
sce żyje się bezpiecznie a miejsce zamieszkania można nazwać bezpiecznym i 
spokojnym? (2) czy zachodzi obawa, że można stać się ofiarą przestępstwa oraz 
czy w ostatnich pięciu latach przydarzyły się m.in.: kradzież, włamanie do domu, 
napad i obrabowanie oraz pobicie lub umyślne zranienie? (3) czy z działalności 
policji w miejscu zamieszkania jest się zadowolonym, a jej patrole w najbliższej 
okolicy są wystarczające? 

Niekiedy ludzie źle rozumieją wpływ określonych działań, np. spowolnienia ru-
chu samochodowego w mieście do 30 km/h na rzekomą poprawę sytuacji bezpie-
czeństwa pieszych, konstatując m.in. [Wielkopolska 2010]: „Ograniczenie [prędko-
ści] pozwoli odetchnąć pieszym, (…) teraz zanim przejdę przez pasy, wielokrotnie 
muszę się cofać (?-BR), żeby nie być potrącona przez jakiegoś pirata”. 

Bezpieczeństwo jest zjawiskiem dynamicznym, zarówno w czasie jak i prze-
strzeni, postrzeganym jako proces. Istotna jest architektura bezpieczeństwa, jawią-
ca się zarówno w obszarze wiedzy, jak i działalności praktycznej a obejmująca 
ogół form i sposobów organizowania i kształtowania przestrzeni dla zapewnienia 
pokojowych warunków bytu ludzi. Uwzględnia ona istniejącą rzeczywistość na 
danym etapie jej rozwoju, przyjęte formy więzów organizacyjnych i przewidywany 
ich rozwój. W oparciu o nie organizuje i kształtuje warunki służące przeciwdziałaniu 
i likwidowaniu  kryzysów i  konfliktów oraz zapewnieniu pokojowego bytu na okre-
ślonym obszarze realnej rzeczywistości [wg Kaczmarek 1997:1]. 

W Szwecji, w kształtowaniu przestrzeni bytu i pracy implementowana jest sze-
roko zasada, zwana trygghet, co dosłownie oznacza bezpieczeństwo, ale jego 
treść jest bardziej pojemna, obejmując potrzebę współczesnego człowieka w za-
pewnieniu mu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa w każdym wymiarze 
miejsca i czasu [Parteka 1984:48]. 

Anatomia pojęcia trygghet ma cztery aspekty: 

 pierwszy ― poczucie bezpieczeństwa w miejscu przebywania, a więc w 
środowisku zamieszkania, pracy, wypoczynku (czysta woda, świeże powie-
trze, redukcja wypadków drogowych); 

 drugi ― bezpieczeństwo ekonomiczne: pełne zatrudnienie, stabilizacja go-
spodarcza, jasne perspektywy; 

 trzeci ― bezpieczeństwo społeczne: mieszkanie, opieka zdrowotna; 

 czwarty ― bezpieczeństwo polityczne, stabilna sytuacja polityczna wobec 
sąsiadów (i całego świata). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
Najwyższej Izby Kontroli naprawy jezdni i chodników wymaga blisko 50 % dróg w Łodzi i Wrocławiu, 
w Gdańsku i Krakowie 60 % a w Warszawie aż 71% [NIK 2009] 
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Polska polityka bezpieczeństwa ekologicznego państwa 
Cele bezpieczeństwa ekologicznego państwa zdefiniowane są na dwóch pozio-

mach działań: strategicznym [Strategia 2007: rozdz.3.7 (poz.75-77)]
6
 i operacyjnym 

[Program 2007].
7
 Ich zdefiniowanie jest intelektualnie płytkie, a w kontekście rozmiaru i 

skutków powodzi w maju 2010 r. zupełnie nie wyciągające wniosków ze zniszczeń w 
środowisku, infrastrukturze, mieniu i psychice obywateli, dokonanych powodzią w 1997 
r. i mniejszymi katastrofami wodnymi w latach późniejszych, odnośnie do powinności 
państwa skutecznego zabezpieczenia jego obywateli i terytorium kraju przed powtór-
kami historii technologii zagrożeń ekologicznych. A powinności te zostały zdefiniowane 
w postaci zadań inwestycyjnych w polityce ekologicznej państwa w 2002 r. [Program 
2002, rozdz.2.2 (25-26)],

8
 acz w nikłym stopniu zrealizowane. Te zadania powtórzono 

jako priorytety operacyjne [zob.: Program 2007:],
9
 ze skutkiem jak wyżej. 

Aktualną politykę ekologiczną państwa określono w 2008 r. [Polityka 2008], a jej 
celem średniookresowym do 2016 r. „jest stworzenie systemu prewencyjnego, mają-
cego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość 
wystąpienia szkody”[tamże: poz.2.6.2]. Jej wykładnią może być zasada przezorno-
ści zdefiniowana w 2000 r. [II Polityka 2000:rozdz.1.2.,poz.13], stanowiąca, że 
„rozwiązywanie pojawiających się problemów powinno następować po ‘bezpiecz-
nej stronie’, tj. że odpowiednie działania powinny być podejmowane już wtedy, gdy 
pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, iż problem wymaga rozwiązania, a 
nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie”.

10
 Syntetycznie 

i dobitnie zachowania proekologiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa wyzna-
czone są konstytucyjną powinnością kierowania się zasadą zrównoważonego roz-
woju [Konstytucja RP 1997:art.5].  

W polskich dokumentach wagi państwowej, ekologia (ochrona środowiska, 
polityka ekologiczna, bezpieczeństwo ekologiczne) postrzegana jest głównie w 
odniesieniu do trzech następujących obszarów, uznawanych za wyłącznie i jed-
noznacznie określające przestrzeń ekologiczną człowieka (w kolejności wysokości 
nakładów finansowych) [wg Polityka 2008:rozdz.5]:

11
 (1) ochrona wód i gospodarka 

wodna; (2) ochrona powietrza atmosferycznego i (3) gospodarka odpadami. 

                                                           
6
 Nadrzędnym celem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego jest zapewnienie 
obywatelom warunków do lepszego życia w zdrowym środowisku poprzez ochronę przyrody, w tym 
stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju [tamże:poz.75]. 

7
 „Wszędzie, gdzie ma to uzasadnienie, kierowane będą środki na odtwarzanie, modernizowanie zabu-
dowy hydrotechnicznej, zwłaszcza w przypadku jej wielofunkcyjności. Jednocześnie priorytetowo pre-
ferowane będą projekty dotyczące renaturyzacji, przywracające funkcjonalność przyrodniczą, hamu-
jące odpływ wody, zwiększające naturalną retencję i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zwłaszcza 
tam, gdzie nie ma to wpływu na pogorszenie żeglowności rzek. Dodatkowo wspierane będą projekty 
prowadzące do wzrostu dyspozycyjnych zasobów wody, a także w zakresie zapobiegania i przeciw-
działania poważnym awariom i monitorowania stanu środowiska.” [tamże: Cele Programu w sektorze 
Środowisko: ograniczenie ryzyka zagrożeń ekologicznych] 

8
 Zob. [tamże:25]: „Zadania inwestycyjne obejmują (…) budowę wielozadaniowych zbiorników retencyj-
nych, stopni wodnych i innych obiektów zabudowy i regulacji, a także budowę i modernizację wałów i 
innych urządzeń ochrony przed powodzią.” 

9
 Zob.[tamże: Priorytet 3: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska]: 
 Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

10
 Związana z nią zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska zakłada, że „stosowanie zasad pre-
wencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego po-
ziom ochrony środowiska”. [tamże] 

11
 Pozostałymi, mniej kapitałochłonne (łącznie poniżej kwoty dla (3)) są: ochrona przed hałasem i polami 
elektromagnetycznymi, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody, różnorodności przyrodniczej i 
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Ekologia w obszarze komunikacji jest ledwo wzmiankowana oddziaływaniem 
hałasu „stanowiącym jedno z najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń środowiska w 
miastach i wzdłuż szlaków komunikacyjnych”, przy czym 80 % tej uciążliwości,

12
 na 

którą narażonych jest około 13 mln osób, czyli 35 % ludności kraju, ma źródło na 
drogach publicznych[tamże: rozdz.4.5]. O zanieczyszczaniu powietrza przemysło-
wymi pyłami i toksynami wytwarzanymi w kraju i ich napływem na jego obszar (nie 
tylko z krajów ościennych, ale ― jak wykazują pomiary ― nawet z tak odległych 
jak Francja i Wielka Brytania (np. SO2, NOx [Mill 2009:11]) oraz o przestrzennym 
rozkładzie i stanie depozycji cichutko. A przecież nie pozostaje to bez wpływu na 
zdrowie ludności, skażenie upraw rolnych i sadowniczych, erozję konstrukcji bu-
dowlanych itd. Lakoniczne, sygnalne jest tam potraktowanie racjonalizacji spożyt-
kowania gospodarczego odpadów, związku stanu infrastruktury transportowej z 
jakością a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu, potrzebą intensyfikacji rozwoju sys-
temów transportu przyjaznego środowisku, szczególnie publicznego, przyspiesze-
niem eksploatacji odnawialnych źródeł energii itd. Tyle dla scharakteryzowania 
wirtualnego zaangażowania się państwa w sferze ekologii determinującej kondycję 
jego faktycznego bezpieczeństwa. 

 
Wiktymologia jako afirmacja ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa publiczne-

go 
Wiktymologia zajmuje się sprawstwem ofiary w doznaniu szkody. Jest ona wyni-

kiem czynu samobójczego lub irracjonalnego a tragicznym jego objawem,  który za-
pewne wejdzie do annałów obłędu wiktymologicznego, wywoływanego dewiacją psy-
chologistyczną, jest bilans humanitarny i polityczny katastrofy lotniczej pod Smoleń-
skiem 10 maja 2010 r.

13
  

Afirmacją wiktymologii objawiającej się ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa pu-
blicznego, jest powszechność irracjonalności w ruchu drogowym, zwłaszcza w prze-
stępczym postępowaniu  automobilistów. W 2009 r. zmalała nieco względem 2008 r. 
liczba wypadków drogowych oraz jej skutki, co odtrąbiono jako poprawę stanu bezpie-
czeństwa na drogach. W 44080 wypadkach zginęło 4564 osób, a rannych było 55 906. 
[Karaczun 2010]. Koszty opieki nad ofiarami wypadków, ubezpieczeń i utraty pro-
duktywności sięgają w Polsce według bardzo ostrożnych szacunków Banku Świa-
towego do 2 % PKB, czyli 10 mld USD [Kublik 2010]. Może warto porównać się z 
Unią Europejską UE-27, by ocknąć się z samozadowolenia. Polska jest jednym z 
krajów o bardzo wysokim ryzyku zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. W staty-
styce dla 2007 r. liczba zabitych na drodze w 2007 r. w stosunku do 1 mln ludności 
wyniosła 146 (przy średniej dla UE-27 = 86), w odniesieniu do 1 mln samochodów 

                                                                                                                                                    
krajobrazu, działalność badawczo-rozwojowa w ochronie środowiska, monitoring oraz pozostała dzia-
łalność w ochronie środowiska (poważne awarie, chemikalia, biotechnologie i GMO, promieniowanie 
jonizujące). 

12
 O poziomie ponadnormatywnym 60 dB w dzień i 50 dB nocą 

13
 Takie postępowanie sugeruje hiszpańska agencja EFE (dokładnie: „naciskanie Lecha Kaczyńskiego 
na pilotów, by lądowali w trudnych warunkach”), które odpiera Jarosław Kaczyński, bo „zarzuty, że 
mój brat  mógł się [tak] zachować (…) są nieuzasadnione” [zob.: Kaczyński 2010]. Niestety dowodu 
na nieuzasadnienie zabrakło, zapewne dlatego, że jest to „oczywista oczywistość”. Upublicznienie 1 
czerwca 2010 r. zapisu czarnych skrzynek ze samolotu prezydenckiego [zob. treść w języku polskim: 
Transkrypcja 2010: godz.8.30.32,7: „Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić (dyrektor Ka-
zana”)] dowodzi, kto decydował na pokładzie samolotu! 
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osobowych 413 (= 187), a do 100 mln osobo-km 229 (= 88) [obl. wg European 
2009 rozdz.7:54].  

W zakresie realizacji celu UE-27 zmniejszenia do połowy liczby śmierci na 
drogach względem stanu w 2010 r., Polska, z Węgrami, Rumunią i Litwą jest na 
końcu rankingu dokonania tego, najwcześniej prawdopodobnie dopiero w 2025 r., 
podczas gdy Francja, Luksemburg i Portugalia już to osiągnęły [wg tamże:58]. W 
zakresie ochronienia życia (zmniejszenia śmiertelności) w wypadkach drogowych 
w 2007 r. względem stanu w 2001 r., Polska jest również w ogonie opóźniających 
się, dokładnie jest pod kreską [wg tamże:57]. Taki jest efekt zaniku wyobraźni o 
tym, że życie jest treścią ekologii i bez wątpienia kategorią wartości bezpieczeń-
stwa zdrowotnego, niebagatelnego dla państwa. 

Inną, równie zadziwiającą beztroską społeczeństwa i ekonomii państwa jest 
gospodarka odpadami, a w istocie znacząca obojętność na higienę środowiska i 
wprowadzanie wartości surowcowych i materiałowych odpadów do ponownego 
obiegu gospodarczego. Lasy i przydrożne rowy są częstym obrazem porzuconych 
śmieci, wody zanieczyszczane są ściekami komunalnymi i przemysłowymi, świa-
domie z powodu niedostatku lub braku ich oczyszczania albo wskutek lichych 
urządzeń zabezpieczenia przed niekontrolowanymi zrzutami bądź awariami, nara-
sta dokuczliwość zdrowotna (nie tylko alergiczna) zapylenia miast i to nie tylko 
pyłem wulkanicznym z Islandii, ale wskutek ich zanieczyszczania pyłami z erozji 
gleby w otoczeniu ogołacanym z lasów, których tereny przeznacza się na zabeto-
nowane pustynie podmiejskich osiedli. Państwo przyzwala na to, ponieważ od 
wielu lat deliberuje się nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 1 stycznia 2003 r. unieważniono dotychczasowe plany miejscowe 
[Ustawa 2003], co było najmniej przemyślanym pociągnięciem w historii planowa-
nia przestrzennego na świecie [Kolipiński 2004:37]. Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, który jest dla gminy prawem miejscowym i postępowanie na pod-
stawie innych dokumentów prawnych

14
 to nie tylko bezhołowie (by nie rzec niedo-

puszczalność) w gospodarowaniu przestrzenią, to nierzadko realizowana pokusa 
zrobienia na tym dobrego biznesu.  

Miernikiem wskazującym na dążność do pełnego ładu w zagospodarowaniu 
przestrzennym gmin jest udział powierzchni kraju objętej planami miejscowymi, a 
ten jest niewystarczający. Przy obecnym tempie ich realizacji, dla osiągnięcia 
miernika 50 % trzeba 12 lat i to przy nierealistycznym założeniu, że plany te nie 
będą ulegały dezaktualizacji. Pokrycie planami miejscowymi ogólnej powierzchni 
Polski w 2007 r. wynosiło tylko 24,2 % [wg Śleszyński 2009:111-112]. W zabezpie-
czeniu ładu przestrzennego i dbałości o bezpieczeństwo ekologiczne, państwo 
czynnie działa wiktymologicznie, dokonuje na swym organizmie seppuku. 

 
Zakończenie 
W pracy poruszono tylko niektóre istotne aspekty funkcji, miejsca i aplikacji 

ekologii (w konstytucji ekonomicznej, inżynieryjnej, logistycznej, politycznej, spo-
łecznej i in.) w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa, z naciskiem na Polskę. 
Obywatele i państwo, tutaj rozumiane jako aparat zarządzający na wszystkich 

                                                           
14

 Dokonywane i potrzebne Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
[Rozporządzenie 2004] są tylko nieodzownym wstępem do tych planów i nie stanowią jak plany, pra-
wa miejscowego. 
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szczeblach od sołtysa i gminy po naczelne władze ustawodawcze i wykonawcze 
oraz organa wymiaru sprawiedliwości, mają powinność codziennej dbałości o reali-
zację zasady zrównoważonego rozwoju środowiska kulturowego człowieka. Cza-
sem przyspieszonym odkryciem ogromu skutków zaniku tej powinności są katakli-
zmy ekologiczne. Zagrożenie bezpieczeństwa bytu państwa w wymiarze społecz-
no-ekonomicznym dokonuje się codziennie przez nierespektowanie logiki ekolo-
gicznej, przez polski syndrom „jakoś to będzie” (by nie rzec „tumiwisizmu”). Oto 
kilka przypadków dla refleksji, tylko z powodzi 2010 r. : 

 w Poznaniu powódź odsłoniła nieremontowany mur oporowy nad 
Wartą, przy którym wzniesiono kompleks mieszkalno-biurowy i ani inwestor, 
ani też miasto nie kwapią się, by budynki nie runęły do wody; zwyciężyła łap-
czywość finansowa dewelopera, zaniedbania urzędników miejskich i karygod-
ność obu tych stron [Ten 2010]; 

 we Wrocławiu w 1996 r. zaprojektowano uzupełnienie osiedla Ko-
zanów nowymi obiektami mieszkalnymi; decyzja o realizacji zapadła w 1997 
r., jeszcze przed powodzią, pozwolenie na budowę wydano w 1999 r., a za-
siedlanie rozpoczęto w 2002 r.; projektu obwałowania osiedla dotąd nie zreali-
zowano ze względu na protesty, właściciela jednej z działek, na których miał 
powstać (według prezydenta R. Dutkiewicza [wg Harłukowicz 2010]);

15
 a w 

2010 r. Kozanów ponownie pod wodą; 

 większa część Małopolski leży na tzw. fliszu karpackim, podłożu 
łupkowym, sprzyjającym tworzeniu się osuwisk; po przesyceniu go wodą, traci 
on spójność i zaczyna zsuwać się ze zbocza i w ten sposób powódź spowo-
dowała zniszczenie kilkadziesiąt budynków i uszkodzenie kilkaset, wzniesio-
nych tam bez uwzględnienia tego zagrożenia i za zgodą państwowego nadzo-
ru budowlanego; zbocze, które raz się osunęło, długo nie będzie stabilne, 
więc domy trzeba będzie zbudować od nowa, niestety w wielu przypadkach 
już w innym miejscu [wg Piłat 2010].

16
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Krystian CUBER 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
 
 
Streszczenie 
Artykuł charakteryzuje miejsce i rolę sił zbrojnych w realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego. Wyszczególnia zadania z zakresu zarządzania kryzy-
sowego wykonywane przez pododdziały i oddziały sił zbrojnych oraz charakteryzu-
je procedury aktywacji sił i środków sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. 

Abstract 
The article characterizes a place and role of military forces in the course of a 

crisis management accomplishment. It specializes various tasks in the range of 
crisis management assigned to sub and full squads of military forces. More, the 
article characterizes procedures of activating military forces and their means in 
critical situations. 

 
Problematyka zarządzania kryzysowego w Siłach Zbrojnych obejmuje swym 

zakresem wiele różnych przedsięwzięć planistycznych, technicznych i organizacyj-
nych. Dla pełnego obrazu, poruszanych w artykule problemów, w pierwszej kolej-
ności przedstawiono formalno-prawne podstawy udziału Sił Zbrojnych RP w sytu-
acjach kryzysowych,

1
 w tym ogólne zasady wykonania zapisów ustawy o zarzą-

dzaniu kryzysowym,
2
 na szczeblu państwa i w siłach zbrojnych. Następnie, wska-

zano miejsce i rolę Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu Obrony Narodowej 
w Krajowym Systemie Zarządzania Kryzysowego oraz w części końcowej artykułu 
skupiono się na zadaniach realizowanych przez Siły Zbrojne RP w sytuacji kryzy-
sowej, w ramach wsparcia władz cywilnych oraz z procedurami aktywacji Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siły Zbrojne RP mogą i powinny być użyte zawsze, gdy zagrożone jest mienie 
i życie ludzkie. Z drugiej zaś strony, na szczeblu państwa do niedawna brak było 
dokumentu formalno ― prawnego regulującego w sposób kompleksowy problema-
tykę zarządzania kryzysowego.

3
 Obowiązującą ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

jest ważnym dokumentem regulującym ten niezwykle istotny dla poczucia bezpie-
czeństwa obywateli obszar funkcjonowania Państwa. Oczywiście w dalszym ciągu 

                                                           
1
 sytuacja kryzysowa ― należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpie-
czeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w 
działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił 
i środków, Art. 3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) 

3
 zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowa-
nia bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygoto-
waniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej, Art. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
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obowiązują inne akty prawne, między innymi tj: Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ustawy, np.: o stanie klęski żywiołowej, o powszechnym obowiązku obrony 
RP, o stanie wojennym, o ochronie granicy państwowej, o stanie wyjątkowym,  
o policji; rozporządzenia, np.: w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uży-
cia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia bez-
pieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego; w sprawie szcze-
gółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu 
wyjątkowego; w sprawie szczegółowych zasad udziału oddziałów i pododdziałów 
Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu  
i porozumienia międzyresortowe, np.: o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej 
czy w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych RP z Policją w zakresie przeciwdziała-
nia sytuacjom kryzysowym, wyznaczające obszary zadań i zasady użycia Sił 
Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych. Należy jednak pamiętać, że nie ujmują 
one tej problematyki w sposób całościowy i najczęściej tylko pośrednio regulują 
zasady udziału Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych.  

Należy wyraźnie podkreślić, że według ww. dokumentów, z ustawą o za-
rządzaniu kryzysowym włącznie, Siły Zbrojne RP będą zawsze elementem 
wspierającym, siły i środki służb i władz cywilnych w sytuacjach kryzyso-
wych. Ustawę o zarządzaniu kryzysowym

4
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

podpisał 26 kwietnia 2007 r., a jej zapisy weszły w życie z dniem 26 lipca 2007 r. 
Zgodnie z założeniami legislacyjnymi, ustawa stanowi podstawę do: 

 wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego opartego na 
zasadach prymatu układu terytorialnego; 

 wprowadzenia stałego monitoringu zagrożeń kryzysowych; 

 budowy systemu ratownictwa w oparciu o profesjonalne służby; 

 użycia Sił Zbrojnych RP do wsparcia służb cywilnych w sytuacji kryzyso-
wej; 

 wielostopniowego i wielowątkowego planowania cywilnego działań; 

 zapewnienia służbom stosownych instrumentów wykonawczych; 

 ochrony infrastruktury krytycznej Państwa. 
Ustawodawca uregulował zarówno kwestie planowania cywilnego, ciągłego  

monitorowania sytuacji bieżącej, ochrony infrastruktury krytycznej, spójnej struktury 
systemu zarządzania jak i zasady działania sił zbrojnych w sytuacjach kryzyso-
wych. Należy podkreślić, że istotną zaletą przyjętej w ustawie o zarządzaniu kryzy-
sowym, struktury funkcjonalnej Systemu Zarządzania Kryzysowego Państwa jest 
fakt, że obejmuje on planowanie i przygotowanie oraz procedury współpracy za-
równo organów administracji rządowej i samorządowej, jak i sił zbrojnych oraz 
wybranych podmiotów sektora prywatnego (właścicieli i posiadaczy infrastruktury 
krytycznej

5
) na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz reagowanie 

na takie zagrożenia i usuwanie ich skutków. 

                                                           
4
 Omawiana ustawa zmienia ustawy: dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalcza-
nia klęsk żywiołowych, ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, ustawę z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, 
Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

5
 infrastruktura krytyczna - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane 
ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla 
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania orga-
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Ustawodawca wyraziście określił miejsce i rolę sił zbrojnych w realizacji zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego. W art. 25.1 zapisano, że „jeżeli w sytuacji 
kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może się okazać niewy-
starczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, 
na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddzia-
ły Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej oddziałami Sił Zbrojnych, 
wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzyso-
wego.”  

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczone dla pododdziałów  
i oddziałów sił zbrojnych, organy administracji państwowej przekazują wyłącznie 
ich dowódcom, a dowodzenie pododdziałami i oddziałami sił zbrojnych odbywa się 
na zasadach określonych w regulaminach wojskowych i według procedur obowią-
zujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W realizacji zadań, zazwy-
czaj uczestniczą pododdziały sił zbrojnych, odpowiednio specjalistycznie przygo-
towane (w składzie etatowym albo jako tworzone doraźnie zgrupowania zadanio-
we) na podstawie zawczasu opracowanego wojewódzkiego planu zarządzania 
kryzysowego. Jako zasadę przyjmuje się, że użycie pododdziałów i oddziałów sił 
zbrojnych w sytuacjach kryzysowych nie może zagrozić ich zdolności do realizacji 
zadań wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
i ratyfikowanych umów międzynarodowych. Do głównych zadań z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego wykonywanych przez pododdziały i oddziały sił zbrojnych 
należy: 

 współudział w monitorowaniu zagrożeń; 

 wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na 
obszarze występowania zagrożeń; 

 wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 

 ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 

 wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do cza-
sowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 

 współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania 
zagrożeń; 

 izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji 
ratowniczej; 

 wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy 
zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; 

 prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu tech-
nicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił Zbroj-
nych RP; 

 usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzy-
staniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP; 

  likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 

 usuwanie skażeń promieniotwórczych; 

 wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury 
technicznej; 

                                                                                                                                
nów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, Art. 3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
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 współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 

 udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicz-
nych i przeciwepidemicznych; 

Użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych uregulowały decyzje Mini-
stra Obrony Narodowej w sprawie Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu 
obrony narodowej i w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Sztabu Kryzy-
sowego MON oraz rozkazy Szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie funkcjono-
wania Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu Obrony Narodowej i w sprawie 
wprowadzenia do użytku w SZ RP Planu użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Przedmiotowe dokumenty określa-
ją strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Resortowego Syste-
mu Zarządzania Kryzysowego oraz zapewniają utrzymywanie w stałej gotowości 
wydzielone siły i środki sił zbrojnych (wojska) do udziału w przypadku wystąpienia 
takich sytuacji.  

Na rysunku poniżej, przedstawiono obowiązujący resortowy system zarzą-
dzania kryzysowego wraz z wkomponowaniem jego w struktury zarządzania kryzy-
sowych Państwa. W resortach oraz na wszystkich poziomach administracji pań-
stwowej i samorządowej istnieją stałe lub doraźnie powoływane organa zarządza-
nia kryzysowego. Poszczególne elementy Krajowego Systemu Zarządzania Kry-
zysowego realizują również zadania na rzecz Ministra Obrony Narodowej, przede 
wszystkim w czasie reagowania państwa na kryzysy polityczno-militarne, również 
w ramach UE i NATO oraz koordynują udział sił i środków resortu Obrony Narodo-
wej we wsparciu struktur cywilnych w reagowaniu na kryzysy pozamilitarne. 

 

 
Rysunek nr 1. System Zarządzania Kryzysowego resortu Obrony Narodowej  

w Systemie Zarządzania Kryzysowego Państwa 
Źródło: opracowanie własne 
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Krajowy System Zarządzania Kryzysowego formalnie funkcjonuje tylko w sy-
tuacji ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Rolę szefa pełni Minister MSWiA, a rolę 
sztabu Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KC-
KRiOL). 

W siłach zbrojnych RP, rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych w wypadku wy-
stępowania zagrożeń kieruje Minister Obrony Narodowej, którego organem dorad-
czym jest Zespół Kierownictwa MON, w razie potrzeby poszerzony odpowiednio o 
dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz szefów komórek organizacyjnych Minister-
stwa Obrony Narodowej. Zazwyczaj w skład Systemu Zarządzania Kryzysowego 
resortu Obrony Narodowej, oprócz Zespołu Kierownictwa MON wchodzą:  

 Sztab Kryzysowy MON;  

 Grupy Reagowania Kryzysowego rodzajów sił zbrojnych, Dowództwa 
Operacyjnego Sił Zbrojnych i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;  

 Grupy Operacyjne dowództw okręgów wojskowych, Dowództwa Garni-
zonu Warszawa, korpusów, dowództw związków taktycznych oraz Wojewódz-
kich Sztabów Wojskowych; 

 Zespoły Operacyjne. 
 

 
Rysunek nr 2. System Zarządzania Kryzysowego resortu ON 
Źródło: opracowanie własne 

 

Celem funkcjonowania Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym MON 
jest efektywne reagowanie na militarne, pozamilitarne, zewnętrzne i wewnętrzne 
zagrożenia oraz udział w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. 
W razie potrzeby, elementy Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym MON 
stanowią bazę do rozwinięcia Wojennego Systemu Dowodzenia SZ RP.  
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System Zarządzania Kryzysowego resortu ON aktywuje się w sytuacji nara-
stania kryzysu. Natomiast ocena sytuacji kryzysowej jest procesem ciągłym, który 
w działalności bieżącej realizowany jest poprzez system Dyżurnych Służb Opera-
cyjnych zbierających i analizujących informacje o stanie bezpieczeństwa państwa z 
wojskowych i cywilnych organów monitorujących. Aktywacja sił i środków podod-
działów i oddziałów (wojskowych zespołów zadaniowych) sił zbrojnych do udziału 
w sytuacjach kryzysowych, uzależniona jest od charakteru, tempa rozwoju i gwał-
towności narastania sytuacji kryzysowej. Rozróżniamy trzy procedury aktywacji sił i 
środków sił zbrojnych RP: podstawowa, nakazowa i alarmowa. 

Podstawowa procedura polega na tym, że przedstawiciel określonego 
szczebla administracji państwowej rejonu, w którym nastąpiło zagrożenie, powia-
damia swoje ogniwa nadrzędne do szczebla wojewody. Wojewoda poprzez Woje-
wódzki Sztab Wojskowy powiadamia właściwe dowództwo rodzaju sił zbrojnych, 
okręgu wojskowego lub związku taktycznego. Powiadomienie takie powinno być 
poparte pisemnym wnioskiem wojewody. Następnie poszczególne dowództwa z 
kolei zarządzają przystąpienie do akcji określonych jednostek wojskowych. Szef 
Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz dowództwa odpowiednich szczebli powołują 
Grupy Operacyjne jako swoje organy pomocnicze podczas koordynowania prze-
biegiem akcji. 

 

 
Rysunek nr 3. Aktywacja sił i środków sił zbrojnych RP ― procedura podstawowa 

Źródło: opracowanie własne 
 

Nakazowa procedura polega na włączaniu kolejnych, wyznaczonych jedno-
stek wojskowych do akcji na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub na 
rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP. Podstawę do takiej decyzji stanowić będzie 
prośba od przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub 
Plan użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia 
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sytuacji kryzysowych. Włączanie wyznaczonych jednostek wojskowych do akcji 
może nastąpić także w ramach współdziałania pomiędzy Sztabem Kryzysowym 
MON oraz pozostałymi elementami Systemu Kierowania Zarządzaniem Kryzyso-
wym resortu ON, a Rządowym Zespołem Koordynacji Kryzysowej. 

 

 
Rysunek nr 4. Aktywacja sił i środków sił zbrojnych RP ― procedura nakazowa 
Źródło: opracowanie własne 
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Alarmowa procedura stosowana jest podczas gwałtownego rozwoju sytuacji 
kryzysowej o lokalnym zasięgu. Polega na tym, że dowódca jednostki wojskowej  
(w wypadkach szczególnych lub na żądanie z terenu), samodzielnie podejmuje 
decyzję o przystąpieniu do akcji, a następnie melduje o powyższym fakcie do do-
wództwa okręgu wojskowego. 

 

 
Rysunek nr 5 Aktywacja sił i środków sił zbrojnych RP ― procedura alarmowa 
Źródło: opracowanie własne 
 
Zharmonizowanie udziału pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych w realizacji 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w zależności od obszaru występowa-
nia zagrożeń, zapewniają odpowiednio: 

 wojewoda ― na terenie województwa; 

 starosta jako przewodniczący zarządu powiatu ― na obszarze powiatu; 

 prezydent miasta, burmistrz, wójt ― na terenie gminy. 
Obejmuje ono przedsięwzięcia mające na celu sprawne włączenie pododdzia-

łów i oddziałów sił zbrojnych do realizacji zadań, z uwzględnieniem czasu i miejsca 
ich użycia oraz sposobu współdziałania z innymi podmiotami. 
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PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  
W KONTEKŚCIE  

WSPÓŁPRACY KLIENTA Z FIRMĄ SZKOLENIOWO-DORADCZĄ  
 
 
Streszczenie 
Zarządzanie jakością trudno nazwać dzisiaj wyzwaniem globalnym. Praktycy 

oceniają ten model zarządzania jako standard działania każdej organizacji. Mówi 
się nawet o konieczności posiadania w niektórych branżach systemów zarządzania 
jakością „już na starcie”. ISO stało się standardem, o czym świadczy znaczny 
wzrost w ostatnich latach wydawanych certyfikatów przez jednostki certyfikujące. 
Według J. Łańcuckiego

1
 stanowi ono podstawowy warunek konkurencyjności pol-

skich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 
 
Abstract 

Nowadays it is hard to say that quality management is a global challenge. Busi-
ness people recognize this 'model of management' as a standard of functioning in 
every organisation. In some sectors it seems to be a necessity to have quality 
management system from the very start. ISO became a standard which proves the 
number of certifications issued in recent years. Currently, the problem is lack of 
control and easy access to the training and consultancy market by pseudo-
consultants. They implement quality systems which are copies of systems already 
existing in other companies and in reality rather do harm than help the organisa-
tions. 
 

Wprowadzenie 
Każdy z pracowników danej organizacji odczuwa w codziennej pracy skutki 

dokonujących się zmian. Dotyczą one struktury organizacyjnej firmy, wymagań 
klientów co do jakości i ilości produktów lub usług oraz wymagań pracodawcy od-
nośnie wykształcenia, doświadczenia i kompetencji pracowników. Klienci stawiając 
coraz większe wymagania jakościowe, oczekują ich spełnienia w sposób komplek-
sowy i szybki. Zjawiska te zmuszają właścicieli firm do rozwijania nowoczesnych 
technologii, do inwestowania w jakość poprzez stwarzanie warunków do obniżenia 
kosztów braków jak i poprawy przebiegu wszystkich zachodzących w przedsiębior-
stwie procesów. 

Wskutek globalnego przeplatania się rynków, żaden kraj nie produkuje dziś 
tylko dla zaspokojenia swoich wewnętrznych potrzeb. Dzisiejsze przedsiębiorstwo 
produkcyjne i usługowe posiada nie tylko klientów krajowych, ale i zagranicznych. 
Autorzy wielu publikacji na temat zarządzania jakością, a także i praktycy już do-
wiedli, że jakość jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukce-
sie gospodarczym przedsiębiorstwa. Tylko stała poprawa jakości wyrobów i usług 

                                                           
1
 J. Łańcucki: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM . Poznań s. 93 
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oraz doskonalenie systemu organizacyjnego, poprzez obniżenie wadliwości pro-
dukcji i wyrobów, zmniejszy koszty ich usuwania, a w efekcie umożliwi spełnienie 
oczekiwań klientów i zagwarantuje zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
na rynku. Osiągnięcie tego celu nastąpi w wyniku wdrożenia systemu zarządzania 
jakością, zadaniem którego jest: 

 uregulowanie odpowiedzialności i uprawnień;  

 stwierdzenie jak należy przeprowadzać poszczególne działania i jak są 
one ze sobą wzajemnie powiązane (przebiegi procesów); 

 zdefiniowanie niezbędnych środków finansowych, personelu, urządzeń, 
wyposażenia i metod;  

 stworzenie przejrzystości organizacyjnej i klarownych powiązań organiza-
cyjnych;  

 wyeliminowanie nieefektywnych praktyk i dublujących się procesów pro-
dukcyjnych; 

 zredukowanie ilości wadliwych wyrobów lub świadczonych usług;  

 obniżenie kosztów napraw gwarancyjnych i reklamacji;  

 poprawienie dotrzymywania terminów umów, skracania czasu wprowadza-
nia zmian na życzenie klientów.

2
 

System zarządzania jakością może być wdrażany samodzielnie przez przed-
siębiorstwa lub przy pomocy firm (doradców) zewnętrznych. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian, jakie się dokonały w ostat-
nich latach we współpracy między firmami szkoleniowo–doradczymi (zewnętrzny-
mi) a ich klientami, w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością. Kiedy 
można mówić o poprawnym wdrożeniu systemu zarządzania jakością? 

Duże przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują bardziej rozbudowanego sys-
temu (szerszy zakres dokumentacji systemowej) niż małe organizacje usługowe. 
Jednak każda organizacja (w tym uczelnia, szkoła), niezależnie od swojej wielkości 
powinna stworzyć i rozwijać indywidualny system zarządzania jakością, który bę-
dzie odpowiadać jej własnym potrzebom.  

Według normy ISO 9001 system zarządzania jakością może zostać poddany 
certyfikacji tylko wtedy, jeżeli przedstawiona zostanie wymagana dokumentacja. 
Dokumentacja ta stanowi podstawę systemu zarządzania jakością i dowodzi zdol-
ności jakościowej przedsiębiorstwa. Służy również jako księga organizacyjna 
przedsiębiorstwa stając się instrumentem zarządzania nim we wszystkich ważniej-
szych zagadnieniach jakości. Dokumentacja ta winna zawierać regulacje związane 
z jakością dotyczące:

3
  

 budowy i struktury przedsiębiorstwa;  

 przebiegów organizacyjnych procesów i sposobów postępowania;  

 kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień. 
W skład dokumentacji jakości wchodzą: księga jakości, procedury postępo-

wania, instrukcje operacyjne i instrukcje przeprowadzania badań.  
 

 

                                                           
2
 TUV Akademie Rheinland: Podstawy zarządzania jakością – materiały szkoleniowe; QB – Pełnomoc-
nik Jakości  

3
 TUV Akademie Rheinland: Dokumentacja systemu zarządzania jakością – materiały szkoleniowe; QB 
– Pełnomocnik Jakości 
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Rysunek nr 1. Piramida dokumentacji systemu zarządzania jakością 

Źródło: TUV Akademie Rheinland: Dokumentacja systemu zarządzania jako-
ścią – materiały szkoleniowe; QB – Pełnomocnik Jakości 

 

Aby zgodnie z punktem normy 4.1. Wymagania ogólne 
4
 – „ustanowić, udo-

kumentować, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością” potrzebna jest w 
większości przypadków przedsiębiorstwu (organizacji w rozumieniu normy) pomoc 
zewnętrzna. Potrzeba ta spowodowała widoczny w latach 1998-2005 znaczny 
wzrost ilości firm szkoleniowo–doradczych, zajmujących się wdrażaniem systemów 
zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną 
pracy oraz HACCP. 

Potencjalny klient takiej firmy staje przed problemem: Czyją ofertę wy-
brać? Jakimi kryteriami się kierować przy jej wyborze?  

Przeglądając oferty firm konsultingowych z zakresu wdrażania systemów za-
rządzania, łatwo zauważyć ich ogromne zróżnicowanie. Dlatego wybierając ofertę, 
należy wiedzieć, iż najważniejszy jest oferowany sposób współpracy, czyli „harmo-
nogram prac”. Poprawnie sporządzony harmonogram przy wdrożeniu systemu 
zarządzania jakością winien obejmować następujące etapy:

5
  

ETAP 1 – Przygotowanie do opracowania systemu zarządzania jakością 

1. Przegląd, weryfikacja i zatwierdzenie przyjętego harmonogramu; 
2. Powołanie Przedstawiciela Kierownictwa – Pełnomocnika jakości;  
3. Sformułowanie polityki jakości, określenie celów i zadań; 
4. Zdefiniowanie procesów, wyznaczenie zakresów odpowiedzialno-

ści, określenie kryteriów oceny procesów; 
5. Szkolenie Kierownictwa Zarządzającego Firmą; 
6. Szkolenie Kadry Kierowniczej – Operacyjnej; 
7. Określenie wykazu procedur zamierzonych do opracowania, wery-

fikacja i ostateczne ułożenie szczegółowego harmonogramu ich realizacji. 

                                                           
4
 Norma EN ISO 9001 – punkt 4.1. 

5
 Harmonogram opracowany przez konsultantów firmy „SYMAK” Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 
w 2002 roku 
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ETAP 2 – Opracowanie i wdrożenie dokumentów systemu zarządzania 

jakością 

1. Opracowanie, zatwierdzenie przy współudziale specjalistów firmy, 
wydanie i sukcesywne wdrażanie dokumentów SZJ (procedur, formularzy, in-
strukcji, księgi jakości – przewodnik po systemie), pod nadzorem konsultanta 
firmy doradczej. 

2. Weryfikacja dotychczas przyznanych odpowiedzialności i upraw-
nień personelu do zapisów zawartych w procedurach. 

3. Szkolenia wdrożeniowe załogi firmy, prowadzone przez autorów 
procedur pod nadzorem firmy doradczej w obszarach obowiązywania proce-
dur (personel komórek organizacyjnych realizujący procedury). 
ETAP 3 – Wdrożenie systemu zarządzania jakością 

1. Powołanie audytorów wewnętrznych. 
2. Szkolenie audytorów wewnętrznych. 
3. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych w całym obszarze przed-

siębiorstwa, dla oceny wdrożenia systemu i jego skuteczności. 
4. Podjęcie działań doskonalących, korygujących i zapobiegawczych. 
5. Przeprowadzenie przeglądu systemu i jego ocena przez Kierownic-

two. 
6. Ustalenie celów i zadań na okres następny. 

ETAP 4 – Przygotowanie do certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania ja-
kością 

1. Szkolenia przygotowujące do procesu certyfikacji w komórkach or-
ganizacyjnych dla ich personelu. 

2. Porządkowanie infrastruktury i środowiska pracy, zgodnie z ustale-
niami zawartymi w Etapie 3. 

3. Przygotowanie wniosku o certyfikację. 
4. Współudział w procesie certyfikacji, który przeprowadzi jednostka 

certyfikująca. 
Tylko tak opracowany i obustronnie zaakceptowany harmonogram prac może 

stanowić podstawę do wyznaczenia (oszacowania) czasu potrzebnego do jego 
realizacji. Na czas realizacji projektu wdrożenia systemu zarządzania jakością 
wpływ mają także takie czynniki jak: 

 ilość zatrudnionych osób, 

 ilość oddziałów i ich odległość od siebie i od centrali, 

 specyfika prowadzonej działalności gospodarczej, 

 osoba pełnomocnika jakości powołanego przez zarząd.  
W zależności od nich przyjęło się w praktyce przyjmować średni czas wdroże-

nia systemu zarządzania jakością w przedziale od 4 do 10 miesięcy. Drugim waż-
nym czynnikiem przy wyborze firmy zewnętrznej jest lista referencyjna, czyli wykaz 
przedsiębiorstw, w których dana firma wdrażała system zarządzania jakością. Ana-
lizując powyższe listy, zauważyć można budzące niepokój zjawisko: łatwość zało-
żenia firmy szkoleniowo-doradczej w Polsce, brak barier prawnych, wymagań, co 
do właścicieli takich organizacji i osób nimi zarządzających, a także co do konsul-
tantów ds. wdrożeń powoduje, że „ISO każdy wdrażać może”. Co więcej, chęć 
maksymalnego obniżenia ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę preferuje 



 

 
 

 

 
114 

podpisywanie umów o współpracę z konsultantami, którzy prowadzą własną dzia-
łalność gospodarczą i współpracują już z kilkoma firmami konsultingowymi. Prowa-
dzi to do sytuacji, w której kilka firm szkoleniowo-doradczych chwali się tym samym 
konsultantem i posiada prawie identyczną listę referencyjną, w której umiejętnie 
zamieszcza się sformułowanie: „nasi konsultanci wdrażali między innymi w:….”.  

  Również przy określaniu potrzebnego czasu realizacji prac przy wdrożeniu 
systemu zarządzania jakością, spotkać możemy jego znaczne różnice. Poza pro-
fesjonalnymi firmami szkoleniowo-doradczymi, które w ramach umowy o wdrożenie 
systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO, przeprowadzają około 4-8 
szkoleń dla wszystkich pracowników i dodatkowo około 6-12 konsultacji (dni robo-
czych) w siedzibie zleceniodawcy, napotykamy także na oferty wdrożenia systemu 
zarządzania jakością w 2 tygodnie. Ponieważ w okresie dwóch tygodni nie jest 
możliwe prawidłowe wdrożenie nawet najprostszego systemu jakości, sprowadza 
się on do sporządzenia dokumentacji, w której metodą zapisu „wstecz” uprawdo-
podabnia się prowadzenie wdrożenia w dłuższym, wymaganym okresie. Metoda ta 
zapewnia jednak, firmie wdrażającej szybkie poszerzenie listy referencyjnej. 

 

 
Rysunek nr 2. Skracanie czasu świadczenia usługi szkoleniowo – doradczej 

z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ofert i przeprowadzo-

nych wywiadów z konsultantami ds. systemów zarządzania jakością  
Powodem tych patologicznych zachowań jest brak przepisów prawnych doty-

czących osób i jednostek wdrażających systemy zarządzania jakością, oraz brak 
nałożenia na jednostki certyfikujące obowiązku sprawdzenia pod względem mery-
torycznym i wiarygodności procesu wdrożenia systemu zarządzania. Dużym fir-
mom szkoleniowo-doradczym, o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadającym 
stałą kadrę, która ma odpowiednie wykształcenie i uprawnienia (certyfikaty pełno-
mocników lub audytorów jakości) oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, bar-
dzo trudno jest w takich warunkach konkurować z „firmami wirtualnymi”. Dlatego 
dla klienta nadal decydującym kryterium wyboru firmy zewnętrznej jest cena i krótki 
okres wdrożenia. Bardzo często spotykam się w codziennej pracy z wymaganiem 
klienta, aby w jak najszybszym czasie uzyskać certyfikat jakości, mniej zależy mu 
na prawidłowo funkcjonującym systemie zarządzania jakością, który usprawni dzia-
łanie zachodzących procesów i wpłynie na poprawę jakości produkowanych wyro-
bów lub świadczonych usług. Nadal chęć posiadania przez właściciela (prezesa) 
wiszącego nad biurkiem „błyszczącego certyfikatu”, podnoszącego image firmy, 
spycha na dalszy plan sens i filozofię oraz efekty zarządzania przez jakość.  



 

 
 

 

 
115 

 
Podsumowanie 
Poprawnie wdrożony system zarządzania jakością według norm ISO jest wte-

dy, kiedy zostały zrealizowane wszystkie podstawowe etapy zaprezentowanego w 
artykule harmonogramu prac (procesu wdrażania). Aby proces ten przebiegał w 
sposób rzetelny, dokładny i profesjonalny, a certyfikat stanowił potwierdzenie do-
brze funkcjonującego (żywego) systemu zarządzania jakością, a nie tylko sztucz-
nie przygotowaną na dzień certyfikacji dokumentacją, niezbędny jest stosunkowo 
długi okres jego wdrażania oraz współpraca z profesjonalnie przygotowanym kon-
sultantem, posiadającym wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodo-
we w danej branży. Wytyczne w tym zakresie powinny być efektem badań nauko-
wych, a praktycznym sprawdzeniem tych zasad winni się zająć absolwenci kierun-
ków studiów związanych z zarządzaniem jakością. 
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1. Harmonogram opracowany przez konsultantów firmy „SYMAK” Cen-

trum Rozwoju Przedsiębiorczości w 2002 r. 
2. Łańcucki J.: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, AE 

Poznań 2001 
3. Norma EN ISO 9001 – punkt 4.1. 
4. TUV Akademie Rheinland: Dokumentacja systemu zarządzania jako-

ścią –materiały szkoleniowe; QB – Pełnomocnik Jakości 
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Tomasz HOFFMANN 
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 
 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W POLICJI 
 
 
Streszczenie 
Milicja Obywatelska 10 maja 1990 roku została formalnie przekształcona w 

Policję, Służba Bezpieczeństwa rozwiązana (utworzono nowy Urząd Ochrony Pań-
stwa), a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stało się resortem cywilnym na miejsce 
„mundurowego”. W tym dniu wszedł w życie pakiet tzw. „ustaw policyjnych” uchwa-
lonych wcześniej przez parlament.  

Ponieważ Policja Polska była organizowana w trakcie wprowadzania zasadni-
czych zmian zasad funkcjonowania państwa. w praktyce ani sami milicjanci, którzy 
z dnia na dzień stali się policjantami, ani twórcy przepisów prawnych sytuujących 
Policję w systemie bezpieczeństwa państwa na dobrą sprawę nie mieli żadnych 
doświadczeń z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi w tej 
dziedzinie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie systemu komunikacji 
wewnętrznej, jaki ma miejsce w Policji. Szczególny nacisk położony został na pro-
cesy komunikacyjne, jakie zachodzą na różnych stanowiskach w pracy poszcze-
gólnych policjantów. 

 
Abstract 
 The Civil militia 10 May the year 1990 became formally transformed into 

the Police, The Security Service solved (one formed the new Office for State 
Protection), and Ministry of the Interior became a civil department on the place „of 
of uniform”. On this day came into force the pack so called police-„laws ” pass ear-
lier by the parliament.  

 Because the Polish Police was organized in progress of the initiation of 
fundamental changes of rules of the kelter of the state. In effect nor themselves 
constables who from day to day became policemen, nor creators of legal provi-
sions locating the Police in safety systems of the state to be sure had no expe-
riences with modern solutions organizational and legal in this domain. An aim of 
the present article is presenting of the communication system of internal which 
takes place in the Police. The special situated pressure became  on communica-
tion which processes they happen on different positions on the job individual po-
licemen.  

Wprowadzenie  
Milicja Obywatelska 10 maja 1990 roku została formalnie przekształcona w 

Policję, Służba Bezpieczeństwa rozwiązana (utworzono nowy Urząd Ochrony Pań-
stwa), a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stało się resortem cywilnym na miejsce 
„mundurowego”. W tym dniu wszedł w życie pakiet tzw. „ustaw policyjnych” uchwa-
lonych wcześniej przez parlament.

1
  

Ponieważ Policja Polska była organizowana w trakcie wprowadzania zasadni-
czych zmian zasad funkcjonowania państwa. w praktyce ani sami milicjanci, którzy 

                                                           
1
 K. Kozłowski: Policja lat przełomu (1989-1990) (w:) Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Tom 
I, pod. red. A. Szymaniaka, W. Ciepieli. Poznań 2007, s. 51 
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z dnia na dzień stali się policjantami, ani twórcy przepisów prawnych sytuujących 
Policję w systemie bezpieczeństwa państwa na dobrą sprawę nie mieli żadnych 
doświadczeń z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi w tej 
dziedzinie.

 2
  

Kluczową sprawą było przywrócenie zaufania społecznego do Policji. Był to 
oczywisty wymóg: bez współdziałania z ludnością każda Policja jest ślepa i bez-
radna. Nie tylko MSW, ale przede wszystkim twórcy „ustaw policyjnych” robili wiele 
by już nigdy uczciwy obywatel nie musiał się bać stróżów prawa. Pamięć minio-
nych lat działalności milicji była wówczas tak silna, ze prowadziła do formalnych 
wniosków na forum sejmowym, by policjanci na służbie byli nieuzbrojeni, by prak-
tycznie nie mogli strzelać nawet w obronie własnej, a tym bardziej stosować środ-
ków techniki operacyjnej (podsłuchy, podglądy, agentura). W efekcie „ustawy poli-
cyjne” niezmiernie ograniczyły możliwości zarówno użycia broni, jak i stosowania 
technik operacyjnych (potrzebna była każdorazowo zgoda aż dwóch ministrów). 
Tymczasem szybko rosło zagrożenie przestępczością. Na czarny rynek wypływała 
masowo broń kupowana m. in. od opuszczających nasz kraj żołnierzy sowieckich. 
Przestępcy nie mieli zahamować w jej użyciu, natomiast użycie broni przez poli-
cjanta kończyło się zazwyczaj długotrwałymi i nieprzyjemnymi dla niego procedu-
rami, Policjant był po prostu w gorszej sytuacji niż bandyta. Policjanci zaczęli się 
bać bandytów, a nie odwrotnie. Późniejsze nowelizacje „ustaw policyjnych” stano-
wiły kolejne próby uzdrowienia tej sytuacji.

3
 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji rozwiązywała Milicję Obywatel-
ską i utworzyła Policję ― umundurowaną i uzbrojoną formację, służącą społeczeń-
stwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bez-
pieczeństwa o porządku publicznego. Ustawa sprecyzowała zakres zadań należą-
cych do niej, pozostawiając jednak ich otwarty katalog. Wiele zadań szczegóło-
wych pozostawiła do bliższej regulacji przepisom szczególnym. 

Założenie ustawy było uregulowanie spraw Policji i policjantów w sposób 
kompleksowy. Nadało to jej charakter aktu prawnego dość złożonego składającego 
się z dwóch części. Pierwsza to zespół unormowań dotyczących organizacji i funk-
cjonowania Policji jako organu administracji państwowej, realizującego zadania 
państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym 
zakresie ustawa była aktem normatywnym o charakterze ustrojowym. Druga część 
– to zbiór przepisów regulujących status służbowy policjanta. W tej części ustawa 
jest tzw. pragmatyką służbową, czyli aktem określającym prawa i obowiązki funk-
cjonariuszy Policji.

 4
  

Szczególny charakter i znaczenie dla obywateli miały regulacje rozdziału trze-
ciego ustawy, określające bliżej uprawnienia Policji wobec społeczeństwa przy 
wykonywaniu swoich ustawowych zadań. Ustawodawca podzielił ogół czynności 
wykonywanych przez Policję w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw na czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, 

                                                           
2
 A. Przemyski, M. Róg: Przyszłość ustawy o Policji. Rozważania o możliwych kierunkach zmian w 
prawie policyjnym (w:) Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Tom 1, pod. red. A. Szymaniaka, 
W. Ciepieli. Poznań 2007, s.125 

3
 K. Kozłowski, Policja lat przełomu (1989-1990) (w:)Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Tom 
I, pod. red. A. Szymaniaka, W. Ciepieli. Poznań 2007, s.54 

4
 A. Misiuk: Model Policji w Polsce w latach transformacji systemowej po 1990 roku (w:) Policja w Pol-
sce. Stan obecny i perspektywy. Tom I, pod. red. A. Szymaniaka, W. Ciepieli, Poznań 2007, s.57 
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administracyjno-porządkowe oraz czynności wykonywane na polecenie sądu, pro-
kuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. W dalszej 
części określono niezwykle ważne zagadnienia, a mianowicie uprawnienia poli-
cjantów przy wykonywaniu czynności służbowych. Osobno zaś sprecyzowano 
warunki użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, zasady dokony-
wania kontroli korespondencji i stosowania techniki operacyjnej. Przewidziano 
również szczególnego rodzaju uprawnienia na wypadek zagrożenia bezpieczeń-
stwa publicznego lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego. Można 
było użyć oddziałów i pododdziałów Policji jednocześnie z jednostkami sił zbroj-
nych. 

W ustawie wyeksponowany został obowiązek policjantów respektowania god-
ności obywateli oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Jego rozwinięcie 
zawarto w końcowych postanowieniach rozdziału trzeciego.

5
  

Nowa ustawa o Policji z 1990 roku nadała w ramach MSW tej formacji pewną 
autonomię, która miała sprzyjać apolityczności. Założenia twórców ustawy stały się 
jednak nie do końca możliwe do zrealizowania, bowiem ustawa posiadała wiele 
mankamentów, które z czasem licznych nowelizacji były usuwane. W zasadzie 
można przyjąć iż każda zmiana ustawy o policji związana była z funkcjonowaniem 
ustrojowym państwa. Z zasady chodziło o ukazanie zasadności wyodrębnienia z 
prawa administracyjnego, szeroko rozumianego prawa policyjnego, czyli prawa 
związanego z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

6
  

Zmiany ustawy o Policji pozwalają na wydzielenie dwóch zasadniczych eta-
pów w jej funkcjonowaniu; lata 1990-1998 i okres od 1 stycznia 1999 roku tj. po 
wprowadzeniu reformy ustrojowej policji, przy czym i tutaj wprowadzone zostały 
zmiany ustawą z dnia 13 listopada 2002 roku.

7
 Wydaje się że taki podział uzasad-

niony jest przyjęciem pewnego kryterium które sytuuje organy Policyjne w struktu-
rze organów państwa a także wyznacza zakres ich podporządkowania organom 
administracji ogólnej. Z kolei zakres zadań i struktura organizacyjna pozwalają na 
dodatkowy podział okresu pierwszego na lata 1990-1995 i 1996-1998.

8
 W tym też 

okresie dość zasadniczo zmieniał się wizerunek formacji policyjnej. Początkowo 
pracujący w niej funkcjonariusze musieli dość istotnie walczyć z starymi stereoty-
pami jakie były wiązane z nową formacją ustrojową. Niestety początkowo aż pra-
wie do 2000 roku społeczeństwo postrzegało Policję na kanwie jej poprzedniczki, 
czyli Milicji Obywatelskiej.  

Brak zaufania, odwoływanie się do socjalistycznych wartości czy wreszcie 
liczne afery korupcyjne, w które byli zamieszani poszczególni funkcjonariusze Poli-
cji nie budowały jej autorytetu a tym bardziej nie można było wypracować sobie 
opinii, że Polska Policja powstała po transformacji ustrojowej jej zupełnie nową 
formacją, potrzebną do zaspokojenia podstawowych elementów egzystencji ludz-
kiej, jakim jest bezpieczeństwo. Dość szybko zaczęto zatem wdrażać i przeprowa-
dzać liczne akcje, których głównym celem było poprawienie wizerunku tej formacji 

                                                           
5
 Ibidem: s.58-59 

6
 Ibidem: s. 60  

7
 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w 
województwie i ustawy o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2002, Nr 200, poz. 1688  

8
 A. Misiuk: Model Policji w Polsce w latach transformacji systemowej po 1990 roku (w:) Policja w Pol-
sce. Stan obecny i perspektywy. Tom I, pod. red. A. Szymaniaka, W. Ciepieli, Poznań 2007, s. 60 
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porządkowej, a także wdrożenie efektywnych elementów komunikacji wewnętrznej 
w tej formacji.  

 
1. Model budowania komunikacji wewnętrznej ― potrzeby komunikacyj-

ne policjantów. 
 Metodolodzy pojęcie „modelu” utożsamiają z pewnym wzorcem bądź ide-

ałem jakiegoś stanu. Konstrukcje tego typu są powszechnie budowane w wielu 
obszarach badań , nie tylko w naukach przyrodniczych i technicznych. W naukach 
społecznych mianem „modelu teoretycznego” określa się schemat, z reguły mało 
sformalizowany, posiadający niewielkie wartości prognostyczne. Opisuje on i usiłu-
je wyjaśnić, najczęściej w uproszczony sposób, fragment rzeczywistości bądź ana-
lizowane procesy. W nauce o komunikowaniu modele są także powszechnie sto-
sowane. Od końca lat trzydziestych XX wieku do chwili obecnej proces komuniko-
wania pozostaje niezmiernie atrakcyjnym polem dla teoretyków. Efektem prac ba-
dawczych jest powstanie około kilkudziesięciu modeli komunikowania społeczne-
go, które można podzielić na różne grupy, w zależności od przyjętych kryteriów. 
Modele stosowane w nauce o komunikowaniu są najczęściej opisem procesu ko-
munikowania, jego schematem, usystematyzowaniem i uproszczeniem. W budowie 
modeli ich autorzy używają różnych znaków, słów, form graficznych, które tworzą 
całość. Przez ponad sześćdziesiąt lat swoje modele w obszarze komunikowania 
testowali socjologowie, politolodzy, psychologowie, a także lingwiści, matematycy, 
cybernetycy i inni specjaliści.  

Ze względu na znaczenie poszczególnych modeli w teorii komunikowania 
można tę olbrzymią liczbę schematów zakwalifikować do kilku grup. W ramach 
niniejszego opracowania omówione zostaną jedynie te modele, które wywarły naj-
większy wpływ na rozwój nauki o komunikowaniu i wyznaczyły kierunki oraz obsza-
ry badań. Modele komunikacji można podzielić na modele podstawowe, efektu 
długoterminowego, przepływu informacji oraz semiotyczne.

9
 Dla analizowania ko-

munikacji wewnętrznej analizie poddaną zostaną modele przepływu informacji. 
Jednym z takich modeli wykorzystywanych w komunikacji wewnętrznej danej jed-
nostki jest „Model ukłucia podskórnego”.  

Prace nad nim zaczęto prowadzić już w latach 30-tych XX wieku. W centrum 
uwagi pozostawała kwestia perswazji. Zagadnienie to było przedmiotem wielu ba-
dań w kontekście personalnym. Zostało ono poddane szerokiej analizie, początko-
wo na grupie procesów propagandowych a następnie komunikowania w przedsię-
biorstwach. Punktem wyjścia w studiach nad wpływem perswazji na odbiorców 
zewnętrznych była teoria odruchów warunkowych Iwana Pawłowa, która zakładała, 
że odpowiedni bodziec wywołuje odpowiednią reakcję. Model bodziec- relacja zo-
stał przedstawiony na poniższym rysunku.  

 
 

                                                           
9
 Szerzej: W. Pisarek: Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa 2008, s. 20-28 
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Rysunek nr 1. Model bodziec–reakcja 
Źródło: T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 

telewizji i Internetu. Warszawa–Kraków 1999, s. 123-124 
 

Teoria ta, zastosowana w obszarze komunikowania, wyjaśniała, że przedsię-
biorstwo wysyłając komunikaty, wpływa bezpośrednio na swoich pracowników. 
Poparcia swojej tezy autorzy szukali w koncepcji społeczeństwa masowego lanso-
wanej powszechnie na początku XX stulecia. Zakładała ona, że przekaz (bodziec) 
jest w stanie dotrzeć do wszystkich jednostek, gdzie każda z nich odbiera komuni-
kat w taki sam sposób i co wywołuje mniej więcej taką samą reakcję. Do koncepcji 
tej odwoływało się wielu badaczy w pierwszej połowie XX wieku, a przede wszyst-
kim psychologowie społeczni, teoretycy propagandy, autorzy teorii mechanistycz-
nego oddziaływania propagandowego. Bliski propozycji „bodziec–reakcja” pozo-
stawał model „ukłucia podskórnego”, nazywany także modelem zastrzyku lub poci-
sku.

 10
 

Według zwolenników tego modelu komunikowania, każda jednostka będąca 
członkiem masowej publiczności, rozważana jest jako obiekt „ukłucia”, zadanego 
przez komunikat. Równie często przywołuje się porównanie do zastosowania za-
strzyku u chorego, po którym następuje właściwa reakcja, czyli wyzdrowienie. Czy 
przekaz ten dotrze do odbiorcy i będzie skuteczny zależy tylko od dawki ― wystar-
czająco silnej lub niedostatecznej. W tym drugim przypadku, autorzy zalecali za-
stosować powtórne „ukłucie” (zastrzyk), zwiększając jednocześnie dawkę.

11
 

Kolejnym modelem wykorzystywanym w komunikacji wewnętrznej był model 
topologiczny Lewina. Kurt Lewin, w wyniku swoich wieloletnich badań nad prze-
pływem informacji w procesie komunikowania, doszedł do wniosku, że proces ten 
nie jest równomierny i kompleksowy. Stwierdził, że informacja w swojej wędrówce 
po kanałach komunikowania wewnętrznego w danej jednostce napotyka wiele 
zapór, które nazwał bramami (gates). Każda brama jest kontrolowana przez jed-
nostkę lub instytucję, które pełnią funkcję bramkarzy (gate-keepers).

12
 Model topo-

logiczny Lewina przedstawia poniższy rysunek.  
 

                                                           
10

 T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu., 
Warszawa―Kraków 1999, s. 124 

11
 Ibidem: s. 125  

12
 W. Pisarek: Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa 2008, s. 34-36 
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Rysunek nr 2. Model topologiczny Lewina.  
Źródło: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 

telewizji i Internetu., Warszawa – Kraków 1999, s. 129. 
 

Gate-keeperów obarczył Lewin odpowiedzialnością za treść i formę komunika-
tów. Ich rola polegać miała na selekcji olbrzymiej liczby napływających informacji, a 
następnie na ich obróbce, tj. skróceniu, rozszerzeniu lub zmodyfikowaniu. Badacz 
zwrócił uwagę, że znaczna część informacji nie jest wykorzystywana. Zostają one 
„konserwowane” i trafiają między innymi do archiwów.

13
 Kolejnym modelem komu-

nikowania stosowanym w komunikacji wewnętrznej, jest model dwóch etapów ko-
munikowania.  

Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych modeli stosowanych w ob-
szarze nauki o komunikowaniu. Stworzono go w oparciu o studia empiryczne,

14
 na 

początku lat czterdziestych.
15

 Ostatnim z modeli stosownym w komunikacji we-
wnętrznej jest model dwustopniowego przepływu informacji. Model ten opierał się 
na kilku podstawowych założeniach: 

 jednostki nie są zatomizowane i wyizolowane w społeczeństwie, ale wręcz 
przeciwnie, tworzą one różne grupy pierwotne i wtórne 

 media nie wpływają na jednostki w sposób bezpośredni ale ich wpływ jest 
mediatyzowany przez relacje społeczne 

 w społecznościach lokalnych występują pewne jednostki, które korzystają 
z mediów w znacznie wyższym stopniu niż inne, pełnią rolę liderów opinii 
filtrujących przekazy przed transmisją ich do pozostałych członków danej 
społeczności

16
.  

                                                           
13

 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. 
Warszawa – Kraków 1999, s. 131 

14
 Prowadzone przez Lazarsfelda, Berelsona i Gaudeta 

15
 W. Pisarek: op. cit., s. 39 

16
 Ibidem: s. 155  
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Rysunek nr 3. Model dwustopniowego przepływu informacji 
Źródło: T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 

telewizji i Internetu. Warszawa – Kraków 1999, s.136 
 

 Przedstawione modele są charakterystyczne dla komunikacji wewnętrznej 
w danej organizacji. W Policji nie ma jednoznacznie określonego modelu, który 
zostałby implementowany w celu realizacji komunikacji wewnętrznej. Można co 
najwyżej wspomnieć o funkcjonowaniu modelu mieszanego, a więc łączącego w 
sobie modele przepływu informacji. Wdrażany w poszczególnych jednostkach poli-
cji mieszany model determinuje potrzeby samych policjantów w kwestii potrzeb 
komunikacyjnych. Każdy policjant chce się komunikować w swoim naturalnym 
języku używając go w relacjach z pracodawcą. Można zatem stwierdzić że komu-
nikowanie wewnętrzne w Policji jest elementem niezbędnym dla sprawnego funk-
cjonowania całej organizacji.  Podkreślenia wymaga fakt że wśród specjalistów 
public relations znane jest powiedzenie, że „PR zaczyna się w domu”. Działania 
skierowane do pracowników, w tym policjantów pracujących w komendach, komi-
sariatach czy innych jednostkach, określane są terminem „wewnętrznych public 
relations” lub „komunikacji wewnętrznej”. To sami pracownicy a w tym przypadku 
policjanci decydują o sukcesie komendy, komisariatu, a z drugiej strony są oni jej 
ambasadorami w otoczeniu zewnętrznym. Oceniając sytuację wyjściową w zakre-
sie wewnętrznych public relations, warto znaleźć odpowiedź na następujące pyta-
nia:  

 kim są odbiorcy działań policji?;  

 co wiedzą i myślą o swojej firmie?;  

 jak widzą komunikację wewnętrzną i czego od niej oczekują?;  

 na jakie źródła i nadawców informacji mogą liczyć?; 

 jakie kanały komunikowania już istnieją i jak są wykorzystywane?; 

 jakie treści i formy komunikatów istniały dotychczas?;  

 co można jeszcze poprawić?
17

 
Zakłada się, że w procesie oddziaływania na pracownika przedsiębiorstwa w 

tym policjanta, należy uwzględnić przede wszystkim takie czynniki zwane potrze-
bami socjalnymi, jak: 

                                                           
17

 W. Budzyński: Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa 2008, s. 
147 
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 przynależność do określonej grupy społecznej;  

 osiąganie wartościowych celów; 

 zaspokajanie własnych ambicji;  

 bycie akceptowanym przez innych;  

 bezpieczeństwo;  

 samorealizacja w twórczej formie. 
Sytuacja, do których dąży się, tworząc model komunikacji wewnętrznej, to 

osiągnięcie warunków pozytywnej relacji pracodawca–pracownik. Można, zatem 
założyć że podstawowymi cechami charakteryzującymi te relacje będą:  

 zaufanie i pewność;  

 rzetelna dwukierunkowa informacja;  

 satysfakcjonująca pozycja pracownika;  

 perspektywa kontynuacji pracy w firmie;  

 przyjazne otoczenie;  

 wiara w sukces realizowanych przedsięwzięć;  

 optymistyczne spojrzenie w przyszłość.
18

 
Reasumując stosowany mieszany model komunikacji wewnętrznej oraz po-

trzeby poszczególnych pracowników są istotnym elementem funkcjonowania policji 
jako formacji porządkowej. Wydaje się że bez wypracowanego modelu komuniko-
wania a także samego procesu komunikacji między policjantami trudno było by 
realizować założone przez ustawodawcę funkcję i zadania policji. W tym kontek-
ście należy przyjąć że wypracowany model komunikowania w Policji jest najbar-
dziej adekwatny dla tej służby. Oczywiście w praktyce wymaga on wielu korekt, 
jednak póki co nie dokonano istotnych zmian w komunikacji wewnętrznej wskazu-
jąc między innymi na specyfikę pracy policjantów.  
 

2. Komunikacja wewnętrzna w Policji 
Jak już wcześniej wspominano powołana Policja po 1990 roku jest instytucją 

bardzo silnie zcentralizowaną a zarazem zhierarchizowaną. W poszczególnych 
jednostkach policji zatrudniane są trzy kategorie pracowników: 

 policjanci; 

 pracownicy i urzędnicy Korpusu Służby cywilnej;
19

  

 pracownicy typowo cywilny
20

 
W związku z taką strukturą organizacyjną komunikacja w Policji przebiega na 

wielu poziomach a przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami i 
służbami ma niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej 
organizacji.

21
 Pionowy schemat przepływu informacji pomiędzy jednostkami policji 

przedstawia się następująco:  
 
 

                                                           
18

 Ibidem: s. 148  
19

 Pełnią oni funkcje wspomagające 
20

 Należą do nich sekretarki, pomoc techniczna, konserwatorzy, sprzątaczki itp. 
21

 A. Zembrzuska: Public relations w działaniach Policji. Olsztyn 2006, s. 22. Materiał powielany 
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Rysunek nr 4. Pionowy schemat przepływu informacji w Policji na różnych szczeblach 

zarządzania  
Źródło: A. Zembrzuska: Public relations w działaniach Policji. Olsztyn 2006, s. 22, Ma-

teriał powielany 
 
Jak można zauważyć, pionowy schemat przepływu informacji polega na 

wysyłaniu i zarazem przyjmowaniu poszczególnych przekazów przez Komendę 
Główną do Komed Wojewódzkich, Miejskich, powiatowych i komisariatów oraz na 
odwrót, a więc od komisariatów aż do Komendy Głównej Policji.  

Przekaz taki obarczony jest jednak statystycznym błędem. Jak wskazują 
przeprowadzane przez wielu naukowców badania z zakresu komunikacji 
wewnętrznej, informacja wychodząca z najwyższego szczebla dociera na najniższy 
szczebel już zniekształcona. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 
kierowania informacji z najmniejszego szczebla zarządzania do najwyższego. W 
związku z powyższym w policji stosuje się coraz to nowsze metody komunikowania 
pionowego, które oparte są na wykorzystaniu środków elektronicznych bazujących 
na wymianie plików cyfrowych itp. Problemem jest jednak w takiej sytuacji fakt, czy 
dana informacja na pewno dotarła do adresata, czy osoba mająca dostęp do 
komputera zapoznała się z treścią informacji.  

Ponadto podobnie kształtuje się sytuacja w wydawaniem i zarazem 
wysyłaniem za pośrednictwem środków elektronicznych poleceń służbowych, 
rozkazów czy innych komunikatów wewnętrznych o charakterze podustawowym. 
W tym przypadku zawodzą przepisy prawne, które nie regulują wprost sytuacji 
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związane z opatrywaniem takich komunikatów bezpiecznym podpisem 
elektronicznym.  

Problem ten występuje także w administracji innych szczebli, bowiem często 
przy wysyłaniu tego typu informacji, powstaje zagadnienie prawne, czy w ten 
sposób wysyłany komunikat mający charakter władczy jest wiążący dla adresata. 
Trudno o jednoznaczą odpowiedź w tej kwestii bowiem każdy komunikat wymaga 
indywidualnego podejścia i zastosowania innych instrumentów czy to prawnych 
czy informatycznych. Podobne problemy występują w tzw. pionowym systemie 
przepływu informacji w poszczególnych jednostach policji.  

 

 
 

Rysunek nr 5. Pionowy przepływ informacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
Źródło: A. Zembrzuska: Public relations w działaniach Policji. Olsztyn 2006, s. 23, Ma-

teriał powielany 

 
Podstawowymi celami strategicznymi komunikacji wewnętrznej w Policji jest 

osiągnięcie:  

 pełnej identyfikacji z firmą;  

 wzmocnienia odpowiedzialności wszystkich pracowników za firmę;  

 wzrostu efektywności działań całej załogi. 
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Przedstawiając problem bardziej szczegółowo, zadania komunikacji 
wewnętrzej w Policji można podzielić na długo- i krótkofalowe. Zadania 
długofalowe to między innymi:  

 usprawienie komunikacji wewnątrz firmy i osiągnięcie pozytywnej relacji 
między pracodawcą a pracownikiem opartej na dwukierunkowym 
przepływie rzetelnych informacji;  

 osiągnięcie pełnej identyfikacji pracowników z firmą, wzbudzenie ich 
zaufania dla decyzji i polityki kierownictwa i perspektywy pracy przez 
swtorzenie przyjaznego otoczenia; 

 wzmocnienie odpowiedzialności wszystkich pracowników za powodzenie 
przedsiębiorstwa jako całości oraz wiary w sukces wspólnie 
realizowanego przedsięwzięcia;  

 kształtowanie postawy lojalności pracowników względem pracodawcy i 
solidarności względem współpracowników;  

 popieranie pracy zespołowej,  

 osiągnięcie wzrostu efektywności działań całej załogi przez system 
kształcenia i dokonalenia pracowników w zakresie PR przez 
pracodawcę,  

 stworzenie pozytywnego nastawienia pracowników do kierownictwa 
firmy.

22
 

Zadania szczegółowe komunikacji wewnętrznej to między innymi:  

 opracowanie programu komunikacji wewnętrznej;  

 nadzorowanie rozdysponowania budżetu na realizację programu;  

 przygotowanie wydawnictw wewnętrznych;  

 organizacja wewnętrznych imprez; 

 opieka nad tablicą ogłoszeń; 

 zarządzanie system informacji wewnętrznej w firmie;  

 analiza bazy badanych pracowników;  

 nadzorowanie korespondencji; 

 organizacja spotkań załogi z zarządem;  

 badanie opinii o firmie wśród pracowników;  

 organizacja konkursów dla pracowników i rekreacji;  

 wprowadzenie systemu identyfikatorów wewnętrznych;  

 opracowanie systemu informowania pracowników o sytuacji kryzysowej;  

 wdrażanie systemów motywacyjnych dla pracowników.
23

  
Realizacja wdrażanych zadań następuje poprzez wdrożenie właściwych 

technik komunikacji wewnętrznej. Najczęściej stosowane techniki komunikacji 
wewnętrznej w Policji to:  

                                                           
22

 W. Budzyński: Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa 2008, s. 
148 
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 Ibidem: s. 149  
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 obrady w tym cykliczne odprawy;  

 intranet;  

 poczta elektroniczna;  

 tablice ogłoszeń;  

 przemówienia do załogi;  

 wizyty przełożonych.
24

 
W Policji najczęściej stosowaną formą obrad jest odprawa. Jest to spotkanie 

przełożonego z podwładnymi w celu wzajemnej wymiany informacji i wydania 
przez przełożonego poleceń. Odprawy są formą obrad mniejszej liczby ludzi, 
najczęściej pracowników tej samej komórki organizacyjnej bądź tej samej komórki 
zajmującej się daną sprawą. Są one badzo często stosowane w Policji, często 
codziennie. Czas trwania odpraw jest dość krótki a sam przebieg ma charakter 
typowo roboczy. Odprawy są najczęściej organizowane w pomieszczeniu 
zajmowanym przez danego kierownika danej komórki organziacyjnej. Stąd można 
mieć wrażenie że większa przestrzeń gabinetów przełożonych to nie tylko element 
powierzchni ale także swoista sfera komunikacyjna.

25
  

W przypadku większej ilości uczestników odprawy są organizowane w 
specjalnie do tego przeznaczonych dużych pomieszczeniach. Policjaci podkreślają 
że ważna jest sama forma prowadzenia odprawy.

26
 W szczególności to na 

kierownictwie spoczywa ciężar określenia jesnego celu odprawy. Sposób jego 
wypowiadania się winien nie tylko nie zniechęcać ale wręcz zachęcać do 
zabierania głosu. O ile teoretyczne założenia są prawidłowe, w praktyce na 
odprawach policyjnych, to przełożony posiada głos. Często wiąże się to z 
jednostronnym przekazem a więc sformułowaniem komunikatu i skirowaniem go 
do pracowników (policjantów). Nie są przyjmowane w zasadzie żadne uwagi czy 
nawet postulaty. To niestety negatywne zjawisko jakie dotyka polską policję. 
Przełożeni usprawiedliwiają taką formę działania tym iż Policja stanowi organizację 
porządkową w której panują „stosunki feudalne”.

27
 Prawidłowo przeprowadzona 

odprawa koncentruje się jednak na tym że policjanci mogą a wręcz powinni 
zadawać pytania.

28
 Z kolei prowadzący powinien zadbać aby aby wszyscy którzy 

są zainteresowani daną kwetsią mieli możliwość wypowiedzenia się. Zdarzają się 
przypadki że w Policji mają miejsce odprawy na których przełożony ma tendencje 
do „gadulstwa”. Niestety, na to zjawisko nie mają wpływu sami policjanci co z kolei 
negatywnie wpływa na jej wizerunek.  

W trakcie odprawy przełożony stawia dość często swym współpracownikom 
zadania. W trakcie tej czynności zadania te powinny być formułowane prostym, 
zrozumiałym językiem dla osób które mają je wykonać. Niestety, w praktyce nie 
zawsze tak jest.

29
 Z punktu widzenia partycypacyjno-innowacyjnego 

najkorzystniejsze są takie sytuacje, w których przełożeni w sposób jasny 
przedstawiają swoim podwładnym zadania, stawiają do ich dyspozycji środki 
                                                           
24

 Ibidem: s. 150  
25

 A. Potocki: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Warszawa 2008, s. 82 
26

 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z policjantami KMP Poznań, 03.02.2011  
27

 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z policjantami KMP Poznań, 03.02.2011 
28

 Zob. Szerzej: A. Potocki: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Warszawa 2008, 
s. 82 

29
 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z policjantami KMP Poznań, 03.02.2011 
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umożliwiające realizację zadań, a także pewną dowolność w sposobie wykonania 
owych zadań. Z kolei forma przekazywania zadań powinna być na tyle precyzyjna i 
jasna aby w przypadku powstania wątpliwości, policjanci mogli je wyjaśniać na 
bieżąco z swoimi przełożonymi.  

Wydaje się że codziennej pracy policjantów, w tym przypadku uczestnictwa w 
odprawach największą trudność dla przełożnych sprawia znalezienie odpowiednich 
pojęć dla wyrażenia ich intencji. W tym kontekście nie powinno się używać pojęć 
ogólnych, niedookreślonych, abstrakcyjnych. Największym błędem zatem 
popełnianym na odprawach policyjnych jest nieużywanie przez przełożonych słów 
jednoznacznych. Z przeprowadzonych przez autora niniejszej pracy wywiadów 
wynika, że policjaci twierdzą, iż używanie pojęć niedookreślonych, sloganów przez 
ich przełożonych jest przykładem „ich debilizmu” a także świadectwem tego, że 
przełożeni sami nie rozumieją danego zadania.

 30
  

Policjanci podkreślają, że prowadzenie odpraw nie może mieć charakteru 
natarczywego przekonywania podwładnych o czymś, zmuszajac ich do 
określonego zachowania. Przykładem może być sytuacja w jednej z komend, w 
ktorej na odprawie naczelnik wydziału stwierdził, że policjanci mają karać za 
wszystkie wykroczenia mandatami. Na uwagę jednego z policjantów, który 
stwierdził, iż zgodnie z prawem policjant może pouczyć sprawcę, kiedy czyn ma 
znikomą szkodliwość, naczelnik stwierdził, że jeżeli chce dalej pracować w Policji 
to musi stosować się do jego poleceń.

31
  

To typowy przykład jednostronnej komunikacji, a także zmuszanie do 
określonego zachowania. Niestety, w policji takich sytuacji jest wiele. Nie chodzi 
tylko o mandaty. Często na odprawach porusza się sprawy finansowe, w ramach 
których naczelnicy informują potencjalnych pracowników, ile mogą w miesiącu 
wydać na paliwo czy sprzęt biurowy. To z kolei rodzi elementy niedorzeczności czy 
wręcz patologii, bowiem w jaki sposób policja ma dobrze funkcjonować, dbając 
jednocześnie o wizerunek, kiedy nie ma środków na dojazd autem na interwencje. 
W takich przypadkach społeczeństwo nie postrzega tego typu zachowań 
pozytywnie i wręcz nie przyjmuje żadnych usprawiedliwień. Po części oczywiście 
ma rację, jednak co może w takiej sytuacji zrobić zwykły policjant?  

Zdarzają się odprawy, na których przedmiotem dialogu są problemy 
funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej w dłuższym horyzoncie czasowym. 
Wtedy celowe staje się utrwalanie jej przebiegu. Także celowe jest, aby 
pracownicy mogli zgłaszać propozycje pewnych usprawnień, które powinny być 
zanotowane w protokole bądź w inny sposób udokumentowane. To jest jedyna 
droga do odejścia od anonimowości i do przejścia do upodmiotowienia 
pracowników w danej organizacji w tym policji. Z kolei jeżeli celem odprawy ma być 
decyzja przełożonego oparta na zbiorowym rozpoznaniu danego problemu, 
kierownik czyli przełożony winien zapewnić możliwość wypowiadania się 
wszystkim pracownikom i zarazem demokratyczną formę samego faktu 
podejmowania decyzji. W pracy policji różnie z tym jednak bywa. Biorąc pod 
uwagę opinie policjantów można przyjąć że takie sytaucje są naprawdę rzadkie. 
Obrady, odprawy są z reguły bardzo mocno scentralizowane, co prowadzi do 
sytuacji, że mają one charakter jednostronnego przekazu formułowango przez 
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 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z policjantami KMP Poznań, 03.02.2011 
31

 Policja kończy z grzecznością. Mandat za wszystko, „Gazeta Wyborcza” z dnia 09.10.2010, s. 2  
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przełożonych bez możliwości zgłaszania uwag. Z kolei jeżeli takie uwagi istnieją, 
często są pomijane jako mało znaczące bądź wręcz nieważne.

32
 

Kolejną formą komunikacji wewnętrznej w policji jest intranet. Intranet to sieć 
wewnątrzzakładowa ograniczona do osób z zewnątrz. W policji umożliwia ona 
błyskawiczny kontakt i zarazem dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Ponadto 
jest kanałem dystrybucji wydawnictw firmowych

33
 w formie elektronicznej. 

Dodatkowo intranet zapewnia proces komunikownaia się przełożonych z 
pracownikiami, zawiera różnego rodzaju tzw. „przypominacze” o różnych ważnych 
wydarzeniach, a także umożliwia potencjalnemu policjantowi dostęp spoza 
stanowiska pracy w ramach rozwiązań mobilnych.

34
 Drugim obok intranetu 

kanałem komunikowania się jest poczta elektroniczna. Umożliwia ona selektywne 
dotarcie do każdego pracownika. Policjant ma obowiązek codziennie rano wywołać 
swoją pocztę i zapoznać się z nią. Poczta elektroniczna jest zintegrowana z 
intranetem.  

Kolejnym elementem komunikacji wewnętrznej w policji są tablice ogłoszeń. 
Na tablicy umieszcza się różne informacje, począwszy od ważnych komunikatów, 
przez wycinki prasowe aż po rubrykę Hyde Park. Tablice są zazwyczaj o ile 
pozwalają na to możliwości lokalowe rozmieszcone w kilku strategicznych 
punktach jednostki. Zazwyczaj za ich redakcję, umieszczanie informacji 
odpowiedzialna jest jedna osoba. Tablice takie oprócz tego że stanowią element 
komunikacji wewnętrznej stanowią także w pewnym sensie komunikat dla osób z 
zewnątrz, które zmuszone są załatwiać swoje problemy w jednostce policji.  

Innym rodzajem komunikacji wewnętrznej w policji są przemówienia oficerów 
najczęściej z Komendy Głównej Policji do pracowników, potencjalnych policjantów. 
Często mają one miejsce w związku z nadzwyczajnymi wydarzeniami, które 
wymagają zajęcie pewnego określonego stanowiska, ponadto są organizowane w 
czasie ważnych świąt narodowyh, czy święta policji. Różnie są one odbierane 
przez samych policjantów. Co niektórzy uważają, że takie przemówienia eksponują 
tylko pozytywne aspekty służby. Oficerowie z KGP nie znają specyfiki pracy w 
małych lokalnych jednostach, zatem ich przekaz nie zawsze trafia wprost na 
podatny grunt. Ponadto w takich przemówieniach brakuje dość często oceny 
racjonalnej sytuacji policji, jej systemu finansowanego, systemy nagradzania, 
motywowania itp. W większości przemówienia mają charakter bardzo ogólny.

35
  

Wreszcie dość typowym dla policji trybem komunikacji są wizyty 
przełożonych. W zanadrzu mają one zwiększyć poczucie wspólnoty, 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

36
 W praktyce niestety często koncentrują się 

na „wytykaniu” błędów potencjalnym funkcjonariuszom czy wręcz ich karaniu. W 
większości sprowadzają się one do przeprowadzenia gruntownej inspekcji danej 
jednostki. Za wielce niepoważne są uważane inspekcje na których przełożony 
obraża czy w innym sposób deprecjonuje policjanta. 
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 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z policjantami KMP Poznań, 03.02.2011 
33

 Chodzi tu o miesięcznik „Policja” wydawany również w formie elektronicznej, czy „Gazetę Policyjną” 
bądź wewnątrzzakładowe biuletyny. 

34
 Szerzej: A. Potocki: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Warszawa 2008. 

35
 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z policjantami KMP Poznań, 03.02.2011 

36
 W. Budzyński: Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa 2008, s. 
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Reasumując, można stwierdzić, że komunikacja wewnętrzna policji nie 
stanowi jej mocnej strony. W wypowiedziach policjantów zdarzają się nawet opinie, 
że taki rodzaj komunikacji w ogóle nie istnieje. Wydaje się że jest to jednak 
przesada. Z drugiej strony w przekonaniu autora należy poczynić wiele starań, aby 
komunikację wewnęrzną bardziej uefektywnić, zwiększyć jej znaczenie dla 
potencjalnych pracowników, stosować ją w każdej możliwej sytuacji. Tylko dzięki 
radykalnym działaniom w zakresie zmian w komunikacji wewnętrznej, można mieć 
nadzieję że wizerunek policji ulegnie zmianie czyli mówiąc lapidarnie polepszy się.  

3. W szczególności o image powinna dbać policja w sytuacji, kiedy 
możliwości finansowe państwa są skromne i zmniejsza się środki na funkcjowanie 
resortu spraw wewnętrznych. Zatem podejmowanie działań w celu polepszenia 
komunikacji wewnętrznej, która bezpośrednio wpływa na poprawę wizerunku policji 
może dać pozytywny odźwięk społeczny i wpłynąć pośrednio na poprawę jej 
funkcjonowania w danym środowisku pracy. Szkolenia kadry kierowniczej w dzie-
dzinie komunikacji   

Zgodnie z przepisami ustawy
37

 o Policji „mianowanie lub powołanie na stano-
wisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez policjanta wykształcenia, 
uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.” 
Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na 
wyższe stanowisko służbowe jest ukończenie przez policjanta: 

 szkolenia zawodowego podstawowego; 

 szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych; 

 Wyższej Szkoły Policji.
38

 
4. Zadania z obszaru szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach 

Policji realizują: Komenda Główna Policji, szkoły policyjne oraz komendy woje-
wódzkie (Stołeczna) Policji i podległe im jednostki oraz komórki organizacyjne, w 
tym zwłaszcza ośrodki szkolenia Policji.

39
 Obowiązujący system szkolenia i dosko-

nalenia zawodowego policjantów przedstawia poniższy schemat. 
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 Art. 34 ust 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2007, Nr 43 poz. 277. 
38

 Art. 34 ust 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 
39

 Zob. Strategia szkolnictwa policyjnego na lata 2007-2009, Komenda Główna Policji, Biuro Kadr i 
Szkoleń, Warszawa, kwiecień 2007, s.11. 
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PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY 

POWSZECHNA PROCEDURA DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI OBEJMUJE: 

Test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, postępowanie sprawdzające, wy-

wiad zorganizowany, komisja lekarska 

KANDYDACI POSIADAJĄCY  

STATUS POBOROWEGO 

SZKOLENIA ZAWODWE PODSTAWOWE DLA 

POLICJANTÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ  

(W ODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI) 

SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE 

dla Policjantów, którzy odbyli służbę kandy-

dacką  
(okres służby kandydackiej zalicza się do okresu służby 

przygotowawczej, jeżeli przerwa pomiędzy służbą kan-

dydacką, a podjęciem służby przygotowawczej nie 

przekracza 3 miesięcy) 

 

SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE 

OBOWIĄZKOWE 

(szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji) 

 
Dotyczy osób posiadających uregulowany stosunek 

 do służby wojskowej 

Wykonywanie zadań służbowych na poziomie podstawowym,  

na stanowisku w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych, patro-

lowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji 

Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe uzależnione  

jest od posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych 

kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji 

SZKOLENIE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 

dla kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy magistra  
albo równorzędny lub ukończoną Wyższą Szkołę Policji 

uprawniające do przystąpienia do egzaminu oficerskiego 

ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY 
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Schemat nr 1. Model kształcenia zawodowego w Policji (ujęcie podmiotowe)  

Źródło: Mobilność edukacyjna i zawodowa osób bezpośrednio związanych z bezpie-

czeństwem w województwie opolskim. Opole 2007, s. 20 
40

  

Strategia Szkolnictwa Policyjnego na lata 2007-2009 opracowana przez Ko-
mendę Główną Policji w kwietniu 2007 roku nakładała na Komendy Wojewódzkie 
Policji ― jako jednostki odpowiedzialne za wdrażanie polityki doskonalenia zawo-
dowego ― obowiązek wdrożenia działań zmierzających do dostosowania oferty 
edukacyjno-szkoleniowej do stale zmieniających się potrzeb organizacji oraz ocze-
kiwań policjantów i pracowników Policji. 

W chwili obecnej kwestię szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowe-
go w Policji reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń 
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

41
. Zgodnie z ww. rozporzą-

dzeniem szkolenie zawodowe policjantów odbywa się w dwóch formach jako:  

 szkolenie zawodowe podstawowe; 

 szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych.  
Natomiast doskonalenie zawodowe policjantów organizowane jest jako: 

 doskonalenie centralne ― przez szkoły policyjne i WSPol.; 

 doskonalenie lokalne ― przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki 
organizacyjne tych jednostek; 

  doskonalenie zewnętrzne ― przez podmioty pozapolicyjne.
42 

Obecnie policjantów kieruje się na kursy w ramach doskonalenia zawodowego 
mające na celu uzupełnienie wiedzy i wyposażenie policjantów w specyficzne 
umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zadań i czynności, a także 
uzyskanie dodatkowych uprawnień, w tym instruktorskich. Na ww. szkolenia dele-
gowani są pracownicy na podstawie imiennego wykazu zapotrzebowania na szko-
lenia w ramach doskonalenia zawodowego sporządzonego w oparciu o zaistniałe 
potrzeby jednostek Policji. W przypadku szkoleń policjanci w zasadzie sami decy-
dują o swojej przyszłości, podejmując dość często szkolenia bądź studia we wła-
snym zakresie. Z przeprowadzonych badań wśród Policjantów KMP w Poznaniu 
wynika, że 82% ankietowanych podejmuje samodzielnie różnego rodzaju szkolenia 
czy studia, 10 % badanych nie podejmowało żadnych prób podwyższenia swoich 
kompetencji, 6,7% stwierdziło że trudno powiedzieć a 1,3% nie udzieliło żadnej 
wiążącej odpowiedzi.  

 Wykres nr 1. Próby podejmowania samodzielnych działań w kierunku podniesienia 

własnych kwalifikacji 

                                                           
40

 Zob. też: Strategia szkolnictwa policyjnego na lata 2007-2009. Komenda Główna Policji, Biuro Kadr i 
Szkoleń, Warszawa, kwiecień 2007, s. 18 

41
 Dz. U. Nr 126, poz. 877 

42
 Dz. U. Nr 126, poz. 877 
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82,0%
6,7%

10,0%

1,3%
tak, podejmowałam/em trudno powiedzied

 
Źródło: Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z policjantami KMP Po-

znań, 04.02.2011 
 

W przypadku pytania dotyczącego powodów podjęcia szkoleń i studiów 97,3% 
policjantów wskazywało na „rozwój osobisty”, następnie na „podniesienie kwalifika-
cji dla własnej korzyści” 71,3%. Pozostałe wybory, w granicach 30-50% wskazywa-
ły na podniesienie szans na awans 46% i samą przyjemność z nauki 34,7. Stosun-
kowo mała grupa policjantów deklarowała, że podejmuje wysiłek edukacyjny, bo 
obawia się utraty pracy. 
 

 
Wykres 2 Powody udziału w szkoleniach i studiach  
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Źródło: Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z policjantami KMP Po-

znań, 04.02.2011. 
 
 
Zdecydowana większość badanych policjantów wskazała na udział w bezpłat-

nych formach, organizowanych przez pracodawcę a jednocześnie, co trzeci infor-
mował, że brał udział w szkoleniach bezpłatnych organizowanych przez inne insty-
tucje szkoleniowe. W kursach płatnych, organizowanych przez inne instytucje 
szkoleniowe wzięło udział 18% badanych policjantów. Tematykę szkoleń dodatko-
wych przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 3. Tematyka szkoleń dodatkowych zrealizowanych w przeciągu 

ostatnich 24 miesięcy a charakter pracy w jednostkach organizacyjnych Poli-
cji 

Źródło: Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z policjantami KMP Po-
znań, 04.02.2011. 

 
 Bez względu na charakter zatrudnienia dominują różnorodne szkolenia 

specjalistyczne w ramach doskonalenia zawodowego. Wyjątkowo duże wartości 
osiągają też kursy językowe. Najczęściej wymienianym, wyodrębnionym językiem, 
stał się język angielski.  

 Również dość istotne stały się kursy z zakresu komunikacji. Policjanci 
szczególnie szczebla kierowniczego podejmowali studia podyplomowe z zakresu 
Public Relations w organizacjach mundurowych. W Poznaniu prekursorem w reali-
zacji takich szkoleń była Akademia Ekonomiczna. Przeprowadziła ona łącznie 
dwanaście edycji studiów podyplomowych z zakresu efektywnego komunikowania 
się.  

 Policjanci uczestniczący w przedmiotowych studiach podyplomowych wy-
rażali opinię, że studia owe były prowadzone na dość wysokim poziomie meryto-
rycznym a nabyta przez nich wiedza zostanie wykorzystana w codziennej pracy. 
Inicjatywa Akademii Ekonomicznej została przyjęta ze zrozumieniem i życzliwością 
policjantów. Praktycznie w studiach uczestniczyli policjanci z całej Polski, co może 
świadczyć o tym że rzeczywiście poziom studiów podyplomowych z zakresu ko-
munikowania był na wysokim poziomie.  

 Powstaje jednak w przekonaniu autora wątpliwość czy rzeczywiście te 
osoby wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce. Z poczynionych obserwacji przez 
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policjantów, z Komendy Miejskiej Policji wynika, że naczelnicy, którzy kończyli tego 
typu studia, nie stosują jednak nabytej wiedzy w praktyce.  

Można, zatem stwierdzić, że nie dobrze to świadczy o ich postawie i zaanga-
żowaniu. Z kolei w ich opinii eksponowany jest fakt, że w policji jako strukturze 
umundurowanej nie da się wprowadzić pewnych idei, które są normalnie wdrażane 
w przedsiębiorstwach komercyjnych. Mimo pewnych negatywnych tendencji wyda-
je się, że potrzeba prowadzenia tego typu studiów czy szkoleń dla policjantów jest 
jak najbardziej uzasadniona. W przekonaniu autora brakuje jednak typowych szko-
leń interpersonalnych dla zwykłych policjantów. Zdarza się że po szkoleniu pod-
stawowym osoby podejmujące pracę na stałe nie posiadają umiejętności komuni-
kacyjnych. Zatem ten fakt należałoby zmienić stosując system szkoleń nakierowa-
ny na komunikowanie się, integrację czy kwestie, erystyki, ewentualnie komunikacji 
interpersonalnej.  

Póki co władze poszczególnych jednostek nie dostrzegają problemu. Sytuacja 
ta winna ulec zmianie zwłaszcza że Polskę czekają dwa wydarzenia, w których 
zaangażowanie policji będzie dość zasadnicze. Chodzi o rozpoczynającą się Pre-
zydencję Unii Europejskiej w czerwcu 2011 roku a także EURO 2012. Ponadto 
należałoby pomyśleć o szkoleniach językowych, które mogą znacznie ułatwić pra-
cę policji w tych napiętych okresach.  

 
5. Przygotowanie Policji na otwarte kontakty z mediami 

 
 Kierownictwo policji początkowo obawiało się, że cedowanie przez rzecz-

nika jego kompetencji na wielu pracowników może spowodować bałagan informa-
cyjny.  Szybko jednak okazało się, że bezpośrednie kontakty poszczególnych 
policjantów z dziennikarzami przynoszą pozytywny rezultat. Zapewniały to jasno 
ustalone „reguły gry”: upoważnieni policjanci informowali rzecznika o kontakcie z 
dziennikarzem post factum– by umożliwić obserwowanie i recenzowanie efektu 
prasowego, mogli się wypowiadać wyłącznie na tematy dotyczącego zakresu ich 
działań w policji, mieli obowiązek mówienia wyłącznie prawdy i zachowania tajem-
nic śledztwa czy dochodzenia, mogli oczywiście konsultować się z rzecznikiem 
przed udzieleniem dziennikarzowi informacji lub zwrócić się o jego asystę podczas    
spotkania z przedstawicielem mediów.  

 Z tych konsultacji korzystali rzadko, ponieważ zwykle poznali wcześniej 
dziennikarzy, którzy się do nich zwracali. W przypadku, kiedy uznali za konieczne 
żądanie autoryzacji wypowiedzi odbywała się ona zwykle z udziałem Rzecznika 
prasowego. Taki sposób współpracy z mediami powodował przewidziane  konse-
kwencje wewnątrz policji. Osoby występujące w mediach chętnie opowiadały o 
trybie kontaktów z dziennikarzami, były recenzowane przez kolegów– na tym tle 
wypowiedzi rzecznika dla mediów, zwłaszcza w sytuacjach trudnych były komen-
towane przez duże grono osób, które miały pewne doświadczenie w kontaktach z 
dziennikarzami i wpływały na opinię innych.  

 Działania na rzecz budowania nowoczesnego systemu komunikacji we-
wnętrznej, znaczenie lobbingu, komunikacja antykryzysowa etc. zaczęły być dla  
wielu policjantów zrozumiałe i były przedmiotem ich fascynacji. Istotne było spro-
wadzenie komunikacji wewnętrznej na „poziom techniczny” Z kolei dyskusje na 
temat technik public relations zaczęły być uzupełniane analizą przypadków w in-
nych jednostkach policji. Policja polska na szczeblu centralnym dysponuje dość 
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rozbudowanym działem ds. kontaktów z mediami, ponadto funkcjonuje rzecznik 
policji, którego kompetencje jasno określił Komendant Główny. Podobnie, jeśli 
chodzi o komendy wojewódzkie, tam również działają rzecznicy prasowi. Niestety 
brakuje ich w komisariatach, czy innych jednostkach policji. To powoduje że o ile 
jednostki szczebla centralnego i regionalnego są przygotowane na kontakty z me-
diami o tyle na poziomie lokalnym nie ma żadnego przygotowania do kontaktów z 
mediami. Stąd polityka policji jest taka, że w przypadku jakiejkolwiek publicznej 
wypowiedzi o zdanie jest proszony rzecznik komendanta wojewódzkiego. Osoba ta 
jest zazwyczaj przeszkolona, wie jak umiejętnie i zarazem kompetentnie udzielać 
informacji a także współpracować z mediami. Na tym poziomie policja jest przygo-
towana do kontaktów z mediami. 

 

6. Audyt komunikacyjny jako narzędzie rozpoznawania potenckjalnych 
zagrożeń w Policji. 

Termin audyt wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie audire oznacza: słyszeć, 
słuchać, przesłuchiwać, badać

43
, a auditus oznacza: przesłuchanie.

44
 W słowni-

kach języka angielskiego i francuskiego, szczególnie w starszych wydaniach, sło-
wo audytor występuje w znaczeniu słuchacz, ewentualnie rewident ksiąg. Można 
przyjąć, że w języku polskim audyt, a zwłaszcza audyt zewnętrzny oznacza bada-
nie ksiąg rachunkowych, jest określany jako rewizja sprawozdań finansowych in-
stytucji zobowiązanych do weryfikacji rachunkowości i sprawozdawczości finanso-
wej. Natomiast pojęcie audytu wewnętrznego bywa niesłusznie utożsamiane z 
kontrolą wewnętrzną (w odróżnieniu od kontroli zewnętrznej, czyli dokonywanej 
przez osoby lub instytucje zewnętrzne wobec kontrolowanej instytucji). Zarówno 
pojęcie audytu zewnętrznego, jak i wewnętrznego nie ma jednak tak mocnego 
zabarwienia negatywnego, jakie charakteryzuje pojęcie kontroli.

45
 

Nawiązując do filozofii audytu ― tradycyjne nastawienie audytu zakłada po-
dejście w oparciu o transakcje/operacje gospodarcze. Przy takim podejściu audytor 
stara się zidentyfikować grupę/klasę operacji, które następnie poddaje szczegóło-
wemu badaniu.  

Oznacza to, że przykłada się w tym podejściu wagę do zbadania możliwie du-
żej ilości takich transakcji bez szczegółowej analizy systemów kontroli, w jakich 
operacje te są realizowane. Nastawienie takie z konieczności rodzi potrzebę bar-
dzo wnikliwej i niekiedy żmudnej oraz bardzo powtarzalnej pracy. Nieznajomość 
systemów kontroli wewnętrznej powodowała, że ustalenia błędów czy nieprawidło-
wości rzadko prowadziły do wartościowych, opartych na analizie przyczyn i skut-
ków rekomendacji. Od kilku lat to tradycyjne podejście zaczyna przegrywać z audy-
tem przeprowadzanym w oparciu o systemy, ukierunkowanym raczej na uspraw-
nienie działań organizacji, niż na wskazanie nieprawidłowości.  

Ta widoczna ewolucja w podejściu została wymuszona kilkoma czynnikami. 
Po pierwsze, ocena systemu przeprowadzona na początku audytu pozwala na 
znaczącą oszczędność czasu w fazie testów szczegółowych, a dzięki temu można 
zmniejszyć koszty audytu. Po drugie, wyzwania ery informacyjnej kładą nacisk na 
niematerialne zasoby organizacji, a to z kolei rodzi konieczność zmiany nastawie-
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nia audytu. Audyt taki zakłada dokonanie swoistego prześwietlenia działań organi-
zacji w celu wyodrębnienia systemów.  

Lista takich systemów powinna być kompletna, jasna oraz zawierać systemy 
w miarę możliwości rozłączne, tj. takie, których zakres się nie pokrywa. W koncep-
cji tej ogromny nacisk został położony na ocenę systemu kontroli wewnętrznej i 
dopiero od jej wyników uzależniony jest poziom testów szczegółowych. Niezależ-
nie od tego czy zastosujemy koncepcję ukierunkowaną na transakcje czy też na 
systemy, można dokonywać wyboru przedmiotów (obiektów/obszarów) badania 
stosując intuicję, chronologiczną kolejność bądź też całkowitą dowolność.  

Podejściu takiemu sprzeciwia się koncepcja prowadzenia audytu w oparciu o 
ryzyko. Metody wyboru w oparciu o analizę ryzyka są rozmaite. Łączy je jednak 
jedna wspólna cecha - mniejsza lub większa intuicyjność. Należy też pamiętać o 
tym, że rola, jaką przyjmie audyt wewnętrzny w danej organizacji zależy od jej 
stopnia rozwoju korporacyjnego, organizacyjnego oraz technologicznego

46
. Audyt 

jest stosowany również w komunikacji wewnętrznej. Aneta Szymańska stwierdza: 
Komunikowanie wewnętrzne to jest proces przekazywania odbywający się we-
wnątrz instytucji odbywający się pomiędzy jej wszystkim członkami. Niezależnie od 
typu organizacji, jest ona podstawą integracji poszczególnych elementów firmy. 
Jak dowodzą audyty komunikacyjne, dobrze poinformowani pracownicy pracują 
dużo wydajniej – według niektórych nawet o30%

47
.Problem tylko w tym, że profe-

sjonalistów zajmujących się na odpowiednim poziomie audytem komunikacyjnym 
jest w Polsce niewielu.  

 Wiąże się to z tym, że nawet bardzo zamożne polskie firmy rzadko zlecają 
przeprowadzenie takiego audytu uważając, że jest to wydatek zbędny. A te, które 
zdecydowały się na jego przeprowadzenie uznają najczęściej przedstawione opra-
cowanie za materiał zawierający oczywistości, nie potrafią lub nie chcą wprowadzić 
w życie zaleceń audytora i uznają, że popełniły błąd zlecając taką ocenę. Tymcza-
sem w krajach zachodnich do audytu komunikacyjnego przywiązuje się ogromną 
wagę i docenia znaczenie PR w zarządzaniu organizacją

48
.  
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PEDAGOGIKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ―  

MIĘDZY INDUSTRIALIZACJĄ A DEZINDUSTRIALIZACJĄ 
 

Streszczenie 
 
Abstract  
Public space is an interline notional category and, in result of transformation 

changes, it is also dynamic category. It means necessity of its perpetual study – to 
describe of changes – to forecast of results. Education studies  social phenomenon 
in public space for many years, also in town space. However there are not reports 
about registering education in interline study of town problems. The phenomenon 
of industrialization and disindustrialization exerted mark on activity of towns in Pol-
and. All of dimension of industrialization and disindustrialization we can find in ap-
pearance and activity of nearby Walbrzych. The mentioned below text is a contri-
bution to deep educational consideration about activity of that town and its inhabi-
tants. 

 
Wprowadzenie 
Przestrzeń publiczna jest kategorią interdyscyplinarną i dynamiczną. Bada ją 

wiele dziedzin nauki, stosując różną aparaturę pojęciową i metodologiczną. Dyna-
mika zmian struktury przestrzeni publicznej oraz zjawisk jej towarzyszących jest tak 
duża, że wymaga badań ciągłych, wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych. 
Przestrzeń publiczna to także teren badań dla pedagogiki. Pokusić się można na-
wet o stwierdzenie, iż badanie przestrzeni miast ― to wezwanie dla współczesnej 
pedagogiki, to włączenie się w nurt, tak postulowanych w Europejskim Obszarze 
Szkolnictwa Wyższego, badań interdyscyplinarnych ― holistycznych.  

Niniejszy artykuł stanowi rozważania teoretyczne dotyczące takich pojęć klu-
czowych, jak: przestrzeń publiczna, przestrzeń miejska oraz miejsce miasta  
w badaniach wybranych nauk (filozofii, antropologii kultury, socjologii, geografii). 
Przyjmując założenie, że miasto to miejsce ― to fizyczna lokacja z całą złożono-
ścią istniejących tam zjawisk społecznych, podjęłam próbę omówienia przestrzeni 
publicznej w kontekście pedagogiki miejsca. Miejsca te ― miasta ―  
w fazie industrializacji stanowiły niezwykle ciekawy teren badań. Obecnie w fazie 
dezindustrializacji badania te o charakterze terenowym i etnograficznym zostały 
zaniedbane. Nie opisuje się zjawisk społecznych, zmiany sposobu życia miesz-
kańców, nowych autorów ― twórców przestrzeni miejskiej, „przybytków konsump-
cji” ― które stały się nie tylko miejscem zakupów, ale wielofunkcyjną przestrzenią 
ludyczną. 

A przecież przestrzeń jest społeczna, bo jest społecznie wytworzona i charak-
teryzują ją specyficzne rodzaje ludzkich wartości i zachowań. Ta teza upoważnia 
pedagogów do swoistej rekonstrukcji badań nad miastem, rekonstrukcji pojęciowej, 
metodologicznej, a co za tym idzie, do nowej refleksji nad życiem ludzi w mieście. 
Wydaje mi się, że ciekawym, wymagającym badań obszarem charakterystycznym 
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dla pojęcia między „industrializacją” a „dezindustrializacją” jest miasto Wałbrzych. 
Znaleźć tu możemy wszystkie obszary znamienne dla obu tych pojęć.  

 
Pojęcie przestrzeni w literaturze przedmiotu ― konfrontacja pojęć  
 W potocznym ujęciu przestrzeń jest tym wszystkim, co nas otacza: góry, 

las, morze, ludzie, budynki, zakłady pracy, szkoły, kluby i muzea. Trudno się z 
takim ujęciem nie zgodzić. Przestrzeń to określone terytorium: terytorium kontynen-
tu, terytorium kraju, terytorium stanu, lokalu czy województwa, ale także terytorium 
gminy, miasta, wsi wraz z całym ludzkim wytworem dóbr tam się znajdujących. 
Przestrzeń to „mała ojczyzna” dla ludzi tam żyjących a skoro przyczynili się do 
zmiany struktury krajobrazu, to ich wspólnotowe działanie wytworzyło tzw. prze-
strzeń społeczną. W tej części artykułu będę starała się zdefiniować pojęcie „prze-
strzeni”, które ma nie tylko wiele znaczeń, ale i wiele konotacji. Rozpocznijmy od 
definicji „przestrzeni”, jako pojęcia nadrzędnego, po to, by dojść do innych kategorii 
tego pojęcia tj. przestrzeni społecznej, publicznej i edukacyjnej.  

„Przestrzeń” jest pojęciem abstrakcyjnym, ale z drugiej strony materialnym. W 
dobie postmodernizmu „przestrzeń” coraz bardziej się rozszerza, a jej ograniczenia 
terytorialne w perspektywie globalnej tracą na ostrości. H. Lefebvre twierdzi, że 
„przestrzeń jest dla jednych wytworem historii, dla innych ― różnych ludzkich dzia-
łań, na przykład rolnictwa, rzemiosła, przemysłu. Inaczej mówiąc przestrzeń sta-
nowi rezultat pracy i podziału pracy i w tym sensie jest miejscem ludzi oraz wypro-
dukowanych przez nich przedmiotów i rzeczy, które ją zajmują oraz podzespołów, 
wytworzonych, zobiektywizowanych zarazem, funkcjonalnych. Jest wreszcie obiek-
tywizacją tego, co społeczne, a w konsekwencji tego, co duchowe (…). Przestrzeń 
jest intencjonalnym narzędziem polityki, którym manipuluje, chociaż intencje te 
mogą skrywać się za pozorną spójnością form przestrzennych”.

1
 Przyjmijmy tę 

definicję jako grunt do dalszych rozważań na temat „przestrzeni”, aczkolwiek wtrą-
cę teraz małą dygresję o charakterze psychologicznym. Otóż nasunęła mi się w 
tym momencie klasyczna definicja „myślenia”. Cóż to znaczy myśleć? Myśleć to 
znaczy w sposób właściwy dostrzegać, ujmować i interpretować związki i relacje 
istniejące w rzeczywistości (przestrzeni). Jeśli tak, to jak twierdzą wspomniani wy-
żej autorzy: „aby człowiek mógł spełniać swoje zadania musi również rozumieć 
relacje przestrzenne i budować z nich koncepcje przestrzenną”.

2
 W literaturze spo-

tkać możemy wiele rozważań na temat przestrzeni, poczynając od przestrzeni 
geometrycznej Euklidesa po metaforyczne jej ujęcie, w którym potocznie mówi się 
o pewnym: pierwszym, drugim, czy trzecim wymiarze rzeczywistości.  

Przejdę jednak do wymiarów zupełnie realnych i do zdefiniowania pojęcia 
„przestrzeń społeczna”. Mówiąc o przestrzeni społecznej mamy na myśli: 

a) terytorium zamieszkane przez grupę społeczną o pewnych określonych 
cechach, która naznaczyła je w jakiś specyficzny sposób;  

b) miejsce wytworzone przez daną grupę społeczną, któremu wyznaczyła 
ona funkcję i nadała znaczenie.

 3
 

Przestrzeń, w której żyjemy została ukształtowana przez środowisko przyrod-
nicze (naturę), ale także przez ludzi. To ludzi zamieszkałych na danym terytorium 
charakteryzują specyficzne zachowania i czynności, to jednostki i grupy decydują o 
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zakresie oddziaływań innych jednostek i grup w danej przestrzeni. Wówczas mó-
wimy o przestrzeni publicznej. Zatem przestrzeń publiczna to miejsce dostępne 
powszechnie, to przestrzeń fizyczna, w której może znaleźć się każda jednostka, a 
więc: drogi, ulice, place, centra handlowe, kina, muzea, parki, ale i urząd miasta, 
gminy czy też sołtys we wsi. Przestrzeń publiczna określona jest przez punkty 
atrakcji czy też symbole.  

Jak twierdzą znawczy przedmiotu
4
 w okresie przedprzemysłowym dominują-

cym modelem wyznaczającym przestrzeń społeczną były: kościół, rynek, ratusz, 
zamek. W okresie przemysłowym zaś fabryka, dworzec kolejowy, blok mieszkalny, 
wieżowiec. Mówiąc o czasach współczesnych, mamy na myśli centra handlowe, 
parki przemysłowe czy Disneyland. Wszystko to wytworzyła ludzka myśl i czyn-
ność. Zatem w zależności od rodzaju aktywności wyróżnia się wiele klasyfikacji 
przestrzeni, np. produkcji, i konsumpcji, przestrzeń pracy, zamieszkania i odpo-
czynku, przestrzeń dnia codziennego, przestrzeń okazjonalna, czy też mistyczna 
przestrzeń przywoływana przez autorów Jałowieckiego i Szczepańskiego

5
 ― prze-

strzeń dnia i nocy. Przestrzeni można nadać zatem pewną wartość aksjologiczną, 
a zatem kulturową. Od zarania wieków podstawą wyznaczania przestrzeni były 
kierunki świata: wschód ― zachód, północ ― południe, za którymi kryła się pewna 
mistyka.   

 
Przestrzeń miejska jako przedmiot badań współczesnej nauki 
„Przestrzeń” jest pojęciem interdyscyplinarnym i nie trudno to odkryć, cho-

ciażby przez tworzenie związków frazeologicznych, np.: „przestrzeń miejska”, 
„przestrzeń wiejska”, „przestrzeń społeczna”, „przestrzeń publiczna”, „przestrzeń 
bez granic”. Przyjąć zatem można, iż ogląd przestrzeni, czyli jej opis uwarunkowa-
ny jest perspektywą badawczą, z jej następstwami, a więc typem i zawartością 
treściową problemów badawczych oraz przyporządkowaną im aparaturą pojęciową 
i metodologiczną. Wszystko to rzutuje na opis przestrzeni, który począwszy od 
filozoficznej refleksji, „zakończyć się” może na oglądzie urbanistycznym, czy staty-
stycznym.  

Problemem opisu przestrzeni zajmuje się wiele dziedzin nauki, które można 
nazwać, iż są w coraz większym stopniu komplementarne. Przestrzeń jest przed-
miotem badań urbanistyki, architektury, historii, filozofii kultury i antropologii kultury, 
ekonomii, geografii i statystyki. Stanowi także przedmiot badań socjologii, psycho-
logii oraz wielu subdyscyplin pedagogiki ogólnej. W wymienionych naukach wska-
zać można wspólne i odrębne płaszczyzny badań nad przestrzenią społeczną. 
Przedmiotem naszych badań jest przestrzeń miasta, którą przeanalizujemy z punk-
tu widzenia wymienionych nauk. Rozważania te będą miały charakter rekonstruk-
cyjny, konstrukcyjny i narracyjny, a wspólny ich mianownik to holistyczny ogląd 
przestrzeni miasta.  

 
Problematyka przestrzeni publicznej w filozofii kultury. 
Współczesna filozofia rozważa problematykę przestrzeni miejskich wiążąc je z 

takimi pojęciami jak: władza, rewolucja, transformacja, kultura (wielokulturowość, 
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transkulturowość), cywilizacja. E. Rewers
6
 wskazuje na trzy główne obszary ba-

dawcze istotne dla filozofów kultury:  
a) postmodernistyczne koncepcje badawcze, koncentrujące się na sponta-

nicznie przebiegających procesach miejskich; 
b) kosmopolityczne koncepcje przestrzeni kulturowej, obejmują takie proce-

sy, jak tożsamość miast i ich obywateli, procesy globalizacyjne, problem 
instytucji i badań ponadnarodowych;  

c) postkolonialne koncepcje badania przestrzeni kulturowych, przegląd i 
aktualizacja problematyki metropolii i ich wpływów i związków z obszarami 
peryferialnymi.  

Autorka ta z całą mocą podkreśla rolę filozofii kultury i jej zwrot „ku miastom” i 
dziejącymi się tam praktykami kulturowymi. W swoich pracach E. Rewers stosuje 
bardzo znamienne określenie „rzutowania filozofii na miasto”,

7
 które polega na 

opisywaniu miasta, fotografowaniu, opisywaniu przestrzeni transkulturowej (centra 
kulturowe, kultura dominująca, kultura mniejszości, enklawy kultury wysokiej, eli-
tarnej, popularnej, tradycyjnej, narodowej, globalnej, czy lokalnej). Znanymi bada-
czami miast byli między innymi: J. Derrida 1989, P. Eisenman, L. Wittgenstein, V. 
Econ, H. Paetzold, H. Lefebvre oraz inni semiotycy architektury.

8
 

 
Problematyka przestrzeni miejskiej jako przedmiot badań antropologii 

kultury  
Z punktu widzenia antropologii kultury miasto jest przedmiotem badań interdy-

scyplinarnych, choć z zachowaniem antropologicznej refleksji nad problemami 
miasta a więc z specyficznym wyczuleniem na te, a nie inne aspekty rzeczywisto-
ści. Badania antropologiczne i kulturowe dotyczą „więzi łączących ludzi, znaczeń 
przez nich nadawanych i percypowanych w przestrzeni miejskiej, kształtowania jej 
mentalnego pejzażu oraz sposobów jej kulturowego użytkowania”.

9
  

Warto wskazać, dokonując chociażby oglądu obszarów badań miasta doko-
nywanych przez antropologów kultury na ich prakseologiczny charakter, bliski 
przecież badaniom pedagogicznym. Wymienię kilka z nich:  

 kulturowa inność (międzykulturowość, wielokulturowość, mniejszości reli-
gijne, mniejszości seksualne); 

 kształtowanie tożsamości regionalnej i mobilność społeczna (małe „ojczy-
zny” – jako przedmiot badań pedagogiki społecznej); 

 nurt badań semiotycznych, a więc język, znaki, obyczaje i ich znaczenie 
(wystarczy wspomnieć o badaniach dotyczących subkultur, czy analizy 
świata dziecięcego i tworzenia przyjaznej atmosfery dla jego rozwoju); 

 nurt badań nad zjawiskiem „karnawalizacji”, czyli badania skupione nad 
analizą rozrywkowych ofert miasta (oferty rozrywkowe i ich odbiorcy, świą-
tynie konsumpcji, lotniska, parki handlowe); 

                                                           
6
 E. Rewers: Miasto jako przedmiot badań filozofii kultury, (w:) B. Jałowiecki (red): Miasto jako przed-
miot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa 2008, s. 65 

7
 E. Rewers: op. cit., s. 69 

8
 Ibidem: s. 65-78 

9
 E. Sekuła: Miasto jako przedmiot badań antropologii kultury, (w:) B. Jałowiecki, (red.): Miasto jako 
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 nurt badań nad fonosferą ― wpływ przestrzeni skończonej na funkcjono-
wanie mieszkańców (elektropolis a funkcjonowanie mieszkańców, osiedla 
zamknięte i ich mieszkańcy). 

Uogólniając, antropologia kultury bada obszary miejskiej kultury materialnej 
(kultury codziennej mieszkańców, kultury rozrywkowej, ale i kultury edukacyjnej 
wraz z całą gamą problemów przez nie generowanych). Niewątpliwie problemy te 
bliskie są wielu dyscyplinom pedagogiki ogólnej. Materiały źródłowe pozyskiwane 
są za pomocą zbliżonych metod i narzędzi, a więc: sondażu diagnostycznego, 
badania dokumentacji (w tym fotograficznej), obserwacji, metod skupionych na 
badaniu indywidualnych przypadków (w tym na badaniu całych grup miejskich) 
oraz badań etnograficznych. Zatem badania prowadzone przez antropologów kul-
tury mają częstokroć charakter interdyscyplinarny, a więc kompatybilny badaniom 
pedagogicznym. Niewątpliwe ich wspólnym atrybutem jest dynamiczność a więc 
zarówno badania historyczne, jak i współczesne badania diagnostyczne mają 
szanse stworzyć pełny, rzetelny i trafny obraz rzeczywistości miejskiej.  

 
Problematyka przestrzeni miejskiej w badaniach socjologicznych. 
Początki XX wieku to początek socjologicznych rozważań nad funkcjonowa-

niem miasta. Badania te prowadzone były w trzech szkołach: chicagowskiej, kultu-
ralistycznej, neoekologicznej i konwencjonalnej.

10
 Miasto rozumiane było, jako 

przestrzennie wyodrębniona jednostka o określonej strukturze wewnętrznej oraz o 
specyficznym stylu życia jego mieszkańców. Badacze XX wieku starali się odna-
leźć odpowiedź na wiele interesujących pytań: jak aktywność mieszkańców i czyn-
niki ją determinujące, rozmieszczenie mieszkańców i instytucji społecznych w mie-
ście. 

Badacze skupieni wokół szkoły chicagowskiej (m.in. L. Writhe, A. Wallis, A. H. 
Hawley)

11
, zajmowali się problemami istotnymi nie tylko dla socjologów, ale i dla 

pedagogów, np. rozmieszczeniem dzielnic nędzy i bogactwa (badania socjologicz-
ne), problematyką patologii społecznych, preferencji wartości życiowych w tych 
dzielnicach (badania pedagogiczne), segregacją rasową (badania socjologiczne) 
oraz funkcjonowaniem szkolnictwa (badania pedagogiczne). Znany polski socjolog 
F. Znaniecki wprowadził do metodologii badań nad miastem zmienną o nazwie 
„współczynnik humanistyczny”, co oznaczało iż analizę problemów miasta należy 
analizować przez pryzmat wartości poszczególnych jego mieszkańców. Nurt badań 
humanistycznych koncentrował się na ikonografii oraz analizie symbolicznych za-
chowań mieszkańców: np. spacer po mieście i towarzyszące mu informacje i do-
znania.  

Lata osiemdziesiąte XX wieku to pojawienie się nowego paradygmatu miasta. 
B. Misztal

12
 sformułował go w sposób bardzo bliski badaniom pedagogicznym, 

„jako odejście od tego, co dzieje się na scenie miejskiej do wyjaśnienia, jak to się 
dzieje”. Zatem nastąpiło nie tyle odejście od badań diagnostycznych, co wzboga-
cenie ich o badania o charakterze jakościowym. Badania nad miastami nabrały 
więc czytelnego interdyscyplinarnego charakteru. Miasto jako przedmiot badań 
socjologii podlega rozlicznej, szczątkowej, ale i globalnej analizie. Bada się zatem 
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 M.S. Szczepański, B. Kozielska: Miasto jako przedmiot badań socjologii, (w:) B. Jałowiecki, (red), 
Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa 2008, s. 137 
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charakter miasta: dobra miejskie, władzę polityczną, struktury społeczne zbiorowo-
ści i grup, miejski ład społeczny, czy kulturę miasta.

13
 Konkludując, posłużę się 

bardzo znamiennym stwierdzeniem znanej poznańskiej badaczki miast E. Rewers: 
„Dystopia miejska XXI wieku rozpoczyna się bowiem od odkrycia, że miasto jest 
wszędzie.”  

 
Przestrzeń miejska jako przedmiot badań geografii.  
Badania geograficzne nad miastami przeszły kilka faz: od badań klasycznych 

nawiązujących do determinizmu środowiskowego, analizę systemową traktującą 
przestrzeń miejską i jej charakter w sposób holistyczny, po studia funkcjonalne, 
które traktowały przestrzeń miasta nie tylko jako mechanizm, ale wręcz organizm. 
Współcześni geografowie (m.in. Pióro) traktują miasto jako „system zagęszczonych 
zachowań przestrzennych człowieka i fizycznych efektów tych zachowań”.

14
 Jakże 

bliska jest ta definicja badaniom pedagogów i psychologów o orientacji behawio-
ralnej (studia nad migracjami, studia nad dziennym systemem miejskim, a więc 
zachowaniami ludzi w danym, warunkującym te zachowania miejscu). Pojęcie 
„miejsca” pojawia się we współczesnych badaniach pedagogicznych, o czym mó-
wić będziemy za chwilę. Badając przestrzenie miejskie geografowie skupiają się na 
osi: globalne ― lokalne. Owa dualność sprzyja takim badaniom jak: rozwarstwienie 
społeczne mobilność elit, inmobilność reszty mieszkańców, warunki życia i jego 
jakość w przestrzeni publicznej. Badania te podejmowane są również na gruncie 
innych nauk społecznych, w tym pedagogiki.  

J. Sagan
15

 zwraca uwagę na swoisty renesans warsztatu metodologicznego, 
gdzie opis i narracja stały się pierwszoplanowymi metodami badań. Jak wiemy są 
to uznane metody w badaniach jakościowych, ku którym kieruje się współczesna 
geografia. Mówić zatem możemy o pewnej humanizacji badań geograficznych, a 
wręcz społecznej samoświadomości przestrzeni. Przestrzeń ma zatem nie tylko 
wymiar terytorialny, ale nade wszystko psychologiczny i wszystko, co kryje się w 
tym stwierdzeniu, determinuje behawioralne, poznawcze i humanistyczne oddzia-
ływania ludzi.  

 
Miejsce jako przestrzeń w badaniach pedagogicznych.  
Pedagogiczna wędrówka do miejsca lepszego, żyznego, urodzajnego życia 

opisana jest w Biblii, gdzie spotkać możemy wiele tekstów pedagogizujących lub/i 
nasyconych pedagogią. Miejsce w myśli pedagogicznej to dużo więcej, niż fizyczne 
i geograficzne parametry, to przestrzeń doświadczeń pracy, nauki, zabawy i 
wszystkich mutacji będących następstwem tych zdarzeń. Mówimy zatem o: (1) 
pedagogice pracy (działań następujących w środowisku fizycznym, geograficznym 
i ludzkim, oddziaływań produkcyjnych w sferze materialnej i niematerialnej), (2) 
środowisku przestrzenno-edukacyjnym np. szkoła i zachodzące w niej interakcje 
społeczne, uwarunkowane proksemiką miejsca, (3) środowisku przestrzenno-
rodzinnym, gdzie przestrzeń geograficzna i fizyczna warunkuje funkcjonowanie 
rodziny (także mieszkaniowa) i częstokroć nadaje jej status (np. rodzina miejska, 
rodzina wiejska). Jednakże wobec faktu mobilności ludzi, miejsce jako przestrzeń 
fizyczna i geograficzna traci na znaczeniu („tam, gdzie jestem, tam jest mój dom” 
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― mawia mój znajomy). Zatem coraz częściej mówimy o alienacji przestrzennej, 
co oczywiście nie wyklucza zjawiska wyobcowania w danym miejscu. W rzeczywi-
stości rozważania moje sprowadzają się do definiowania (redefiniowania) pojęcia 
przestrzeni   miejsca (tu i teraz  to moje miejsce na ziemi). Nawiązać można 
zatem z powodzeniem do pedagogiki pragmatyzmu i neopragmatyzmu J. Deweya i 
R. Cortiego, gdzie przestrzeń (miejsce) to źródło kulturowych analiz edukacji; po-
czątek edukacji to miejsce, stąd bierze ona swoje źródło, rozkorzenia się, wyrasta i 
owocuje. To nic innego jak wychowanie. Stąd mówić możemy o nowej subdyscy-
plinie „pedagogice miejsca”, o której pisze M. Mendel.

16
 Wystarczy prześledzić 

struktury tej monografii, by stwierdzić, że mówi się w niej o mieście jako przestrzeni 
i kontrprzestrzeni, o społeczności lokalnej, o domu jako przestrzeni rodziny, o szko-
le jako przestrzeni i wielu sytuacjach związanych z przekraczaniem progu szkolne-
go, ale również o szkole w przestrzeni miasta. Nie pominę istotnego problemu, a 
więc proksemiki środowiska szkolnego i przedszkolnego oraz problemu wyklucze-
nia w rodzinie z powodu braku miejsca. Pedagogika miasta jest więc swoistą pe-
dagogiką miejsca o lokacji fizyczno-geograficznej, a nade wszystko społecznej. 
Baumanowski opis kultury (kultura ludzi globalnych), który nie jest przypisany do 
społeczno-przestrzennej lokacji wydaje się być coraz bardziej powszechny, a wy-
odrębnione typy osobowości ludzi wciąż przemieszczających się zauważalne go-
łym okiem. 

 Czym zatem jest miejsce (przestrzeń) w rozważaniach pedagogicznych? 
„Przestrzeń i miejsce są to słowa zwykłe, określające powszechne doświadczenie 
(…). Miejsce to bezpieczeństwo, przestrzeń to wolność; przywiązani jesteśmy do 
pierwszego, tęsknimy za drugim…” Zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się 
miejscem. (…) Dom oczywiście rozumiany jest tutaj pejoratywnie: jako dom rodzin-
ny, jako szkoła, czy środowisko pracy, jako społeczność lokalna, jako „mała ojczy-
zna”, jako naród.  

 Kontynuując zatem rozważania dotyczące miejsca ― przestrzeni w kon-
tekście ich interdyscyplinarności warto wyeksponować opracowanie D. Grunche-
walda, który w sposób interdyscyplinarny, a przy tym istotny z punktu widzenia 
pedagogicznego analizuje wskazane pojęcia, przypisując edukację miejscom, w 
których ona się tworzy. 

 
Istota dezindustrializacji 
Tofflerowska „trzecia fala” w obrazowy sposób przedstawia istotę dezindu-

strializacji i społeczne skutki tego procesu. Podkreślam związek „tego procesu”, 
gdyż w istocie rzeczy jest to proces budowania nowej gospodarki i nowego społe-
czeństwa, w tym przypadku przekształcenia się gospodarki przemysłowej (społe-
czeństwa przemysłowego) w postprzemysłową (społeczeństwa wiedzy). W prze-
szłości proces ten miał charakter mikroekonomiczny a więc terytorialnie lokalny. 
Współcześnie ma charakter makroekonomiczny i makroprzestrzenny, a jego impli-
kacje ujawniają się lokalnie.

 17
  

Wspomniany autor (prawdopodobnie i my wszyscy) ma dylematy, co do na-
zwy „nowej cywilizacji”: „wiadomo, że nadeszła po cywilizacji przemysłowej, ale nie 
wiadomo czy nazwać ją usługową, czy cyfrową (digitalną), czy informacyjną, czy 
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komputerową, a może serwicybernetyczną”
18

. Warto wyjaśnić w tym momencie 
pojęcie „serwicyzacji gospodarki” właśnie w kontekście industrializacji. Otóż, jeśli 
zwracamy szczególną uwagę na zmniejszenie roli przemysłu i społeczne skutki 
tego zjawiska, to mówimy o dezindustrializacją, jeśli zaś akcentujemy społeczne 
nasycenie rynku pracy usługami, wówczas mamy do czynienia z serwicyzacją.  

 Warto zwrócić uwagę, iż usługi nie tylko „zagospodarowują” nisze przemy-
słowe, ale i same wewnętrznie ulegają transformacji (m.in. rozwój usług dla przed-
siębiorstw, czy rozwój tzw. piątego sektora usług czyli edukacji, prac badawczych, 
opieki medycznej, turystyki i wszystkich innych dziedzin kultury). Następuje zatem 
zmiana w strukturze zatrudnienia. Współczesna dezindustrializacja ma charakter 
globalny.  

 Skupmy nasze rozważania o dezindustrializacji w aspekcie społecznych jej 
konsekwencji.  

 Dezindustrializacja jest złożonym, pełnym zagrożeń procesem, biorąc pod 
uwagę status społeczny i ekonomiczny społeczeństwa. Efekt wykluczenia społecz-
nego jest w pierwszej linii konsekwencją omawianego procesu. Przejawy tego 
efektu są różnorodne: zubożenie ludności, bezrobocie, bezradność intelektualna i 
życiowa, alkoholizm, narkomania, czyny przestępcze, zacofania infrastrukturalne, a 
często też degradacja.  

Typowe znamiona miast ulegających dezindustrializacji, to typowe znamiona 
dla degradacji miast przemysłowych: zmniejszenie liczby ludności, redukcja miejsc 
pracy, zubożenie ekonomiczne społeczeństwa, zaniedbana infrastruktura, która 
prowadzi do zupełnej dewastacji a w tle przedziwnie wyglądający ludzie – mający 
dużo czasu od świtu do nocy, brudni, żebrzący lub posuwający się do czynów ka-
ralnych, bezradni. Tak samo bezradnie wychowywane jest następne pokolenie: 
„pokolenie zdewastowanych” generuje następne pokolenie bezradnych, brudnych, 
próżnych, niezadowolonych wykluczeńców.  

Są to zjawiska będące przedmiotem badań interdyscyplinarnych, w tym natu-
ralnie pedagogiki. Zatem dezindustrializacją dotyczy także socjosfery, dotyczy 
wartości ludzi mieszkających w takich miastach, stosunków międzyludzkich i ich 
charakterystycznych znamion, rodziny i jej dezorganizacyjnych często znamion, 
spowodowanych transformacją gospodarczą,upadkiem technosfery, głębokim kry-
zysem wartości i niewydolnością ekonomiczną. Zatem totalna destrukcja w zakre-
sie technosfery, socjosfery i infosfery jest niewątpliwie przejawem kryzysu ale i 
jednocześnie etapem społecznego bytowania wymagającym badań opisowych, 
wyjaśniających i prospektywnych.  

 
Między industrializacją a dezindustrializacją – pytania pedagogiki  
Badanie miasta i jego sfery publicznej wymaga zastosowania różnorodnych 

metod i narzędzi badawczych, gdyż z pewnością badania te będą miały charakter 
badań jakościowych i ilościowych, ze względu na złożoność przedmiotu badań. Nie 
będę dokonywać w tym miejscu opisu metodologicznego, niemniej jednak realiza-
cja całości projektu pt. „Młodzież akademicka w przestrzeni publicznej Wałbrzycha” 
będzie miała raczej charakter opisujący i wyjaśniający niż rozstrzygający. Współ-
czesne orientacje metodologiczne dopuszczają, wręcz nakłaniają badaczy do opi-
su historii powstania badania (m.in. Silverman), jako istotnego elementu metodolo-
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gicznego, rysującego kontekst a jednocześnie ubarwiającego w sposób zasadny 
poznawczo. Otóż będąc mieszkanką tego miasta mam sposobność obserwowania 
(lub/i współuczestniczenia) w wielu zjawiskach gospodarczych i społecznych. Spo-
glądając w sposób globalny na problemy lokalne dostrzegłam niezagospodarowa-
ny i niezmiernie ciekawy teren badań – przestrzeń publiczną Wałbrzycha i specyfi-
kę jego mieszkańców. Transformacja miasta spowodowała specyficzną degradację 
materialną i społeczną, z drugiej strony stworzyła lokalną niszę, prawdopodobnie 
zbliżoną do miast z Zagłębia Ruhry w Niemczech, czy pogórniczych miast angiel-
skich.  

 jaki jest stopień degradacji społecznej w związku z dezindustrializacją wał-
brzyskiej przestrzeni miejskiej?  

 jaki jest faktyczny stopień bezrobocia strukturalnego i w jaki sposób wpły-
wa on na funkcjonowanie rodzin?  

 jakie następstwa na gruncie życia społecznego wywołała dezindustrializa-
cja? 

 w jaki sposób mieszkańcy miasta oceniają swoją sytuację materialną i spo-
łeczną w okresie industrializacji i dezindustrializacją?  

 jakich specjalności pracowników potrzebuje funkcjonujący w Wałbrzychu 
rynek pracy? 

 w jakim stopniu funkcjonujące w mieście uczelnie wyższe kształcą dla lo-
kalnego rynku pracy? 

 Te i wiele innych pytań o rzeczywistość mieszkańców miasta w czasie po-
industrializacyjnym, pozwoli zbadać miejsce i przestrzeń w wymiarze lokalnym. 
Lokalność jednak ma współcześnie wymiar makrospołeczny, gdyż to co dzieje się 
obecnie w Wałbrzychu, emanuje na inne społeczności lokalne w czasie i prze-
strzeni.  

 
Podsumowanie 
Przestrzeń publiczna zmienia się pod wpływem zjawisk społecznych i gospo-

darczych. Występowanie zjawisk społecznych i gospodarczych wzajemnie deter-
minuje się. Stąd wynika konieczność wielopłaszczyznowego, a zatem interdyscy-
plinarnego opisu przestrzeni publicznej (wskazano więc w sposób wybiórczy dzie-
dziny nauki zajmujące się tą problematyką). W kontekście industrializacji i dezindu-
strializacji przestrzeni miejskiej, pytanie pedagogiki o rzeczywistość społeczną 
miasta i jego mieszkańców staje się wezwaniem dla badaczy.  
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Zygmunt PŁOSZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

PEDAGOGICZNE ASPEKTY DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE 
 
Streszczenie 
Zmieniający się świat powoduje, iż człowiek bezustannie pozyskuje nową 

wiedzę. Aby dobrze funkcjonować w przyszłym życiu zawodowym i społecznym 
należy mieć świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy i 
nieustannego, selektywnego i aktywnego jej poszukiwania. 

Obecnie coraz większa wagę przywiązuje się do roli, jaką pełni szkoła w pro-
cesie kształtowania decyzji zawodowej uczniów. W szkole należy rozwijać u ucznia 
jego indywidualne zdolności i zainteresowania.  

 
Abstract 
The changing world of causes that person is constantly producing new know-

ledge. To function well in their future working life and society should be awareness 
of the need to constantly expand their knowledge and continuous, selective, and 
actively seek it. 

Today, more and more attention is paid to the role played by schools in shap-
ing students' professional decision. The school should develop the student's indi-
vidual abilities and interests. 

 
Warunki panujące na współczesnym rynku pracy i głębokie przemiany 

społeczne, które dokonały się w ostatnich latach oraz nowe spojrzenie na 
problematykę zatrudnienia stawiają przed doradztwem zawodowym nowe 
wyzwania. Polskie szkoły aktywnie uczestniczą w przygotowaniu młodzieży do 
nabycia umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego. Wymaga to od 
szkół dużej mobilności, podjęcia nowych form organizacyjnych oraz metod pracy. 

Młodemu człowiekowi coraz trudniej jest właściwie ukierunkować swój rozwój 
zawodowy, aby możliwie najkorzystniej ulokować się na rynku pracy. Nie 
wystarcza już sama wiedza. Zdobycie kwalifikacji w wymarzonym zawodzie nie 
gwarantuje zrobienia tzw. kariery. Wielu młodych, zdolnych i dobrze 
wykształconych ludzi traci swoje szanse przez złe wybory, nietrafne decyzje oraz 
brak umiejętności wejścia i utrzymania się na rynku pracy. Stojąc przed decyzją, 
jaki wybrać zawód, w jakim kierunku planować karierę, aby w przyszłości czerpać z 
życia zawodowego satysfakcję, młody człowiek musi przyjrzeć się sobie, określić 
swoje marzenia i szanse na ich realizację. To przede wszystkim samowiedza jest 
niezbędna przy planowaniu kariery i wyborze zawodu, a dokonane wybory nie 
mogą być rozbieżne z preferowanym systemem wartości. Samooceny jednak nie 
kształtuje się raz na zawsze, ulega ona zmianie, tak jak zmienia się otaczająca nas 
rzeczywistość. Cały czas uczymy się nowych rzeczy, zmieniamy nasze 
zachowania, rozwijamy zdolności, zmienia się nasz wygląd i inne cechy fizyczne. 
Nie da się dzisiaj efektywnie i skutecznie funkcjonować na rynku pracy bez całego 
pakietu wiedzy, umiejętności kompetencji związanych z aktywnym planowaniem 
rozwoju zawodowego. 

Czy rodzice dzisiaj zastanawiają się nad tym, w jaki sposób dziecko widzi 
świat, jaką rolę przyjmuje dla siebie, jak widzi swoje perspektywy i szanse w 
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przyszłości? Jak ocenia samego siebie, jakie ma predyspozycje, zdolności, co 
stanowi jego mocne a co słabe strony ? Czy wiedzą, kim będzie ich dziecko, jaki 
wybierze zawód, czy potrafią mu w tym pomóc, czy mają wiedzę na temat rynku 
pracy, trendów, prognoz. Niestety, większość rodziców takiej wiedzy nie posiada, a 
często nie zdaje sobie sprawy z wagi posiadania takiej wiedzy. Może więc szkoła? 
Tak. Szkoły już wprowadzają poradnictwo zawodowe jako stały element cyklu 
kształcenia. Czasami są to zajęcia w ramach przedmiotów: przygotowanie do 
życia, wiedza o społeczeństwie, czy też przedsiębiorczość. Są to jednak raczej 
akcje incydentalne i daleko nam do sytuacji, jaką mają rówieśnicy naszych uczniów 
w innych państwach Europy.  

Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej musi respektować  
i dostosowywać swoje działania do prawodawstwa gwarantującego dostępność  
i powszechność korzystania z usług doradczych, również na terenie szkół. Szybko 
postępujące przemiany społeczne i gospodarcze doprowadziły do rosnącego 
zapotrzebowania na profesjonalne poradnictwo. 

Jak już wspomniałem, doradztwo zawodowe ma bardzo bogatą historię. 
Cofając się aż do starożytności, mamy możliwość poznania wielokulturowych 
korzeni i uwarunkowań rozwoju tej dziedziny. Zwiększamy także poczucie 
tożsamości zawodowej grupy doradców w krajach takich jak Polska, gdzie 
standardy tego zawodu dopiero się kształtują. Pierwsze opisy zawodów w 
cywilizacji europejskiej pojawiają się już w VIII wieku p.n.e. Hezjod (Grecja) w 
poemacie Praca i dni udowodnił, że dzięki intensywnej pracy i wysiłkowi można 
zasłużyć na dostatnie życie. Opisał także wiele zawodów, które w owym czasie 
wymagały określonych zdolności i umiejętności. Wskazał, że profesja nie jest 
dziedziczna, a o przydatności do zawodu decydują własne kwalifikacje kandydata. 
Generalnie w starożytnej Grecji zauważalne było indywidualistyczne podejście do 
człowieka jako do wykonawcy zawodu. 

IV wiek p.n.e. to narodziny licznych specjalności psychologicznych, zwłaszcza 
w pracach filozoficznych Platona. Jako jeden z pierwszych myślicieli poruszył 
problematykę rozwoju człowieka i edukacji. W dziele Państwo zwrócił uwagę na 
fakt, że rozwój zawodowy człowieka zaczyna się już w dzieciństwie. Optował za 
nauczaniem kobiet i mężczyzn: te same zawody mogą wykonywać przedstawiciele 
obu płci. Wysoki status przyznawał osobom pracowitym, wykształconym i 
kompetentnym. Platona uważa się także za prekursora indywidualnego podejścia 
do ucznia, który zauważył, że  zabawy dziecięce to dobry moment na postrzeganie 
inklinacji dziecka do danej grupy zawodów. W księdze III Państwa Platon 
wprowadza pierwowzór dzisiejszej rozmowy kwalifikacyjnej, z określeniem 
wymagań dla takich zawodów jak: politycy, sędziowie, medycy. Przewidywał także 
powstawanie nowych zawodów wraz z rozwojem gospodarczym, wskazując 
jednocześnie na potrzebę specjalizacji i fakt, że do uzyskania biegłości w 
konkretnym zawodzie potrzebna jest również wiedza ogólna, wykraczająca poza 
ramy prostych kwalifikacji zawodowych. 

W tych samych czasach, w Chinach po rozpadzie porządku feudalnego, rodzi 
się filozofia dopasowania człowieka do środowiska. Na przykład Li Tan (uważany 
za twórcę taoizmu) podkreślał, że dobre życie, to życie w harmonii z naturą. 

Filozofia Platona to klasyczne XX–wieczne obiektywistyczne doradztwo 
zawodowe dopasowujące człowieka do zawodu i zawodu do potrzeb 
społeczeństwa. Odpowiednikiem idei taoizmu jest doradztwo postmodernistyczne, 
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zwracające szczególną uwagę na znaczenie autonomii jednostki i na dokonywane 
przez nią wybory zawodowe gwarantujące życie w harmonii z otoczeniem. Kolejne 
źródła historyczne dotyczące problematyki zawodoznawstwa znajdujemy w X 
wieku. Iraccy reformatorzy nazywani „Braćmi w Czystości” (anonimowi w obawie 
przed represjami ze strony ortodoksyjnego kleru) stworzyli Rozprawy, a w nich 
między innymi traktaty o zawodach: 

 Zawody naukowe i praktyczne ich cele; 

 Ludzkie charaktery i typy osobowości; 

 Budowa ciała ludzkiego a umiejętności i dopasowanie do zawodu; 

 Zmysły i wrażenia; 

 Zastosowanie ludzkich zdolności i wiedzy w nauce; 

 List króla do syna wraz licznymi opisami zawodów. 
W Iranie dokonano pierwszej klasyfikacji zawodów. Jest to podział na siedem 

grup: 

 artyści i rzemieślnicy; 

 przedsiębiorcy i kupcy; 

 konstruktorzy (projektanci i wykonawcy); 

 królowie, prawodawcy, sułtani, policjanci i żołnierze; 

 służący i pomocnicy; 

 niepełnosprawni, niezatrudnieni i próżniacy; 

 duchowni i uczeni. 
Każda grupa dzielona jest na kategorie z opisem czynności, cech charakteru, 

osobowości, umiejętności przedstawicieli poszczególnych zawodów oraz skutki ich 
oddziaływania na społeczeństwo. Brak tu jednak analizy wpływu wykonywanego 
zawodu na samego człowieka, nie ma także opisu sposobu dochodzenia do 
zawodu (obecne ścieżki edukacyjne). Dla przykładu opis pracy żonglera: „jego 
praca polega na wykonywaniu szybkich ruchów, niewidocznych dla publiczności. 
Na tę magię niewykształceni reagują śmiechem, natomiast ludzie inteligentni są 
wówczas co najwyżej zaskoczeni lub zadziwieni.” 

„Bracia w Czystości” dokonali także podziału predyspozycji zawodowych 
zwracając uwagę by „inteligencja i wykształcenie, na które składają się talenty 
wrodzone, wiedza, metody uczenia się i nauczania nie umknęły. Zwracają tu 
uwagę, że niektóre zawody wymagają większej pracy umysłowej samego ucznia, 
innych można się nauczyć, powielając obserwowany schemat pracy. Kładąc nacisk 
na temperament i rozwój fizyczny, włączając tu zainteresowania, cechy 
osobowości i samo pragnienie wykonywania zawodu. Czynnik płci nie odgrywał 
szczególnej roli w wykonywaniu zawodu, z jednym wszakże wyjątkiem ― za 
zawód zastrzeżony tylko dla kobiet uznają autorzy profesję płaczki pogrzebowej 
(...). Konkludując, warto jeszcze raz podkreślić nowatorski jak na owe czasy 
charakter Rozpraw i trzy przesłania, które wielu doradców zawodowych prawie 
tysiąc lat później uznało za podstawowe, decyzja zawodowa wymaga informacji. 
Osoba wybierająca zawód powinna do niego pasować ― zasada kongruencji 
(komponentami kongruencji są umiejętności i zainteresowania ). 

Problematykę doradztwa zawodowego znajdujemy także w XV–wiecznej 
Hiszpanii. Biskup Rodrigo Sanchez de Arevalo wydał drukiem znaczące dla 
doradztwa zawodowego dzieło: Zwierciadło ludzkiego życia. Mamy tu opis 
pozytywnych i negatywnych stron wykonywania zawodów świeckich wraz ze 



 

 
 

 
154 

specyficzną ich klasyfikacją. Zawody zostały podzielone na kilkanaście grup: 
„królowie, książęta, szlachta, rycerze, małżonkowie, sędziowie i burmistrzowie, 
tkacze, kowale, stolarze, myśliwi, gajowi, aktorzy, lekarze i przedstawiciele nauk 
wyzwolonych, takich jak gramatyka, logika, nauka, astronomia, muzyka, 
arytmetyka i geometria.” Dobrym przykładem opisu wszelkich aspektów zawodu 
jest „rzemiosło lekarskie”. Autor uważał je za jedno z najbardziej godnych 
szacunku. Można było ten zawód zdobyć dzięki długim studiom medycznym, ale 
również poprzez długoletnie doświadczenia, czasem poprzedzone wykonywaniem 
zupełnie innego fachu, na przykład piekarza, krawca, fryzjera, aptekarza. Minusem 
profesji może być według niego nadmierna skłonność lekarzy do czerpania ze swej 
pracy korzyści materialnych. Biskup Sanchez de Arevalo był ponadto przekonany, 
że dla każdego człowieka istnieje zawód z góry mu przeznaczony: „Każdy 
powinien znać swój talent i to, co jest odpowiednie dla niego”. Co więcej, ludzie 
różnią się bardzo w zakresie naturalnych predyspozycji, które powinni wcześnie 
sobie uświadamiać”. Idee zawarte w Zwierciadle ludzkiego życia, mimo swojej 
ponad pięćsetletniej historii, aktualne są i dziś. Zwłaszcza konieczność 
dopasowania „człowiek ― zawód”. Współcześni historycy prace Sancheza 
uważają za pierwowzory poradników z zakresu doradztwa zawodowego. 

W XVI wieku w Norymberdze wydana została Księga Rzemiosł grawera Josta 
Amana, ilustrowana 114 obrazami różnych zawodów wraz z przypisanymi im 
typowymi narzędziami i procesami produkcji. W tymże okresie powstaje także Plac 
uniwersalny wszystkich profesji świata Włocha Tomaso Garzoni. Mamy tu także 
opisy zawodów, ale poszerzone o specjalizacje. Na przykład z przetwórstwem 
wełny związanych jest aż 26 specjalności. Wiek XVIII i XIX charakteryzuje się 
wydawaniem w sposób prawie niekontrolowany różnorakich podręczników i 
informatorów o zawodach. Nie zawsze dobrej jakości, co doprowadziło do 
powstania chaosu informacyjnego, zwłaszcza w krajach europejskich. Jednak 
pierwsze sygnały zapotrzebowania na profesjonalnego doradcę zawodowego 
pochodzą z Ameryki. Najgłośniejsze dzieła z tego okresu to: 

 Księga rzemiosł lub biblioteka sztuk użytecznych (autor anonimowy), 

 Kompletna księga rzemiosł Edwarda Hazena, zawierająca między innymi 
pierwszy wzór życiorysu zawodowego. 

Wiek XX to okres powstania wielu koncepcji rozwoju i wyboru zawodowego. 
Jedną z nich jest klasyfikacja Edwina L. Herra i Stanleya H. Cramera, którzy 
zauważyli, że współczesne rozumienie rozwoju kariery zawodowej wymaga oprócz 
wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii rozwoju, osobowości, różnic 
indywidualnych i pracy, korzystania z doświadczeń innych dyscyplin, takich jak 
socjologia i ekonomia. Mamy tu koncepcje cechy i czynnika podkreślające 
konieczność kojarzenia jednostki o określonych walorach z odpowiadającą im 
pracą, koncepcje psychologiczno-rozwojowe podkreślające znaczenie wewnętrznej 
motywacji do pracy. 

Kolejna to klasyfikacja Donalda E. Supera, dzieląca teorie wyboru zawodu na 
trzy główne kategorie: dopasowania ludzi do zawodu, opisujące proces rozwoju, 
którego efektem końcowym jest owo dopasowanie oraz koncepcje koncentrujące 
się na procesie podejmowania decyzji.  

Z kolei według klasyfikacji Duane Browna i Lindy Brookes teorie doradztwa 
zawodowego można podzielić na trzy grupy: teorie wyboru zawodu wyjaśniające 
powody wpływające na podejmowanie określonych decyzji  
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(np. : teoria cechy i czynnika Hollanda), teorie rozwoju kariery zawodowej 
opisujące proces dojrzewania do dokonywania wyborów jako rezultat serii 
wcześniej podjętych decyzji, teorie podejmowania decyzji odnośnie kariery 
zawodowej analizujące warunki sprzyjające bądź blokujące rozwój preferencji 
zawodowych. 

Inna z klasyfikacji, autorstwa Samuela H. Osipowa wyróżnia pięć nurtów: 
teorie cechy i czynnika z ruchem psychometrycznym, narzędziami diagnozy 
zainteresowań inwentarzami i testami zdolności, teorie rozwojowe/rozwoju 
znaczenia pojęcia „ja” podkreślające stały rozwój jednostki i coraz lepsze 
zrozumienie siebie jako przyszłego pracownika, teorie wyboru i osobowości 
zawodowej wskazujące na związek pomiędzy procesem wyboru zawodu z 
przyszłymi możliwościami zaspokojenia własnych potrzeb, socjologiczne teorie 
kariery uznające, że na poziom aspiracji i wybory zawodowe w dużym stopniu 
wpływają czynniki środowiskowe, nad którymi jednostka nie ma kontroli, musi więc 
się „dopasować”, teorie behawioralne objaśniające koncepcję społecznego uczenia 
się. 

Klasyfikacja Samuela T. Gladdinga wyróżnia cztery główne rodzaje teorii 
rozwoju i kariery zawodowej. Ich zaletą jest wskazanie zbieżności z podstawowymi 
formami doradztwa zawodowego. Teoria cechy i czynnika, w której między innymi 
uporządkowane zostały typy osobowości. Według Johna Hollanda wyróżniono  
6 typów osobowości, czyli modalnych orientacji personalnych: 

 „typ realistyczny” reprezentowany jest przez osoby, które lubią pracować 
 z narzędziami i maszynami. Posiadają one sprawności manualne, 
związane z mechaniką. Określane są jako wykwalifikowane, konkretne, 
uzdolnione technicznie lub mechanicznie. Podejmują pracę w zawodach 
takich jak np.: mierniczy, rolnik, elektryk; 

 „typ badawczy” to osoby tego typu lubią w swojej pracy stykać się 
 z abstrakcyjnymi pojęciami, lubią też tworzyć teorie. Dążą do zrozumienia 
otaczającego świata i poszukują prawdy. Posiadają zdolności 
matematyczne i naukowe. Określane są jako racjonalne, abstrakcyjne, 
analityczne. Podejmują pracę w zawodach takich jak np.: biolog, fizyk, 
chemik, technolog medyczny; 

 „typ artystyczny”; jednostki tego typu preferują zachowania kreatywne, 
umożliwiające wyrażanie samego siebie. Lubią rozwijać pomysły i 
koncepcje. Posiadają zdolności artystyczne: pisarskie, muzyczne, lub w 
zakresie sztuk pięknych. Określane są jako twórcze, o rozwiniętej 
wyobraźni i estetyce. Podejmują pracę w zawodach takich jak np.: muzyk, 
malarz, pisarz, dekorator wnętrz, aktor, 

 „typ społeczny”; osoby tego typu chcą pomagać ludziom, informować i 
uczyć innych. Posiadają umiejętności społeczne. Określane są jako 
współpracujące, empatyczne, cierpliwe. Podejmują pracę w zawodach 
takich jak np.: nauczyciel, psycholog, opiekun społeczny, 

 „typ przedsiębiorczy”; osoby tego typu lubią pracę z ludźmi ukierunkowaną 
na korzyści materialne. Posiadają umiejętności przywódcze i 
komunikowania się. Określane są jako energiczne, rozmowne, pewne 
siebie. Podejmują pracę w takich zawodach jak np.: akwizytor, 
zarządzający, przedsiębiorca, 
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 „typ konwencjonalny”; osoby tego typu preferują pracę z danymi, ich 
porządkowanie i strukturalizację. Posiadają zdolności urzędnicze i 
rachunkowe. Są określane jako zorganizowane, praktyczne, uległe. 
Podejmują pracę w takich zawodach jak np.: księgowy, kasjer, urzędnik 
bankowy, sekretarka.” 

Istotne są teorie psychodynamiczne, w których można wyodrębnić cztery 
podstawowe założenia: 

 o doniosłej roli procesów nieświadomych, 

 o dynamizujących zachowanie konfliktach i obronach ego, 

 o znaczeniu kompleksu Edypa, 

 o centralnej w rozwoju osobowości roli popędów: seksualnego 
 i agresywnego. 

Oprócz wyżej wymienionych, można wskazać także teorie rozwojowe, które 
wzbogacają teorie wyboru zawodu o problematykę zmian w cyklu dojrzewania oraz 
o kształtowanie się wizji własnej osoby w kontekście pracy i innych ról życiowych 
oraz teorie poznawczo-społeczne, które w ogólnym zarysie pozwalają zrozumieć 
zmiany zachodzące w człowieku pod wpływem gromadzonych doświadczeń, a 
uczenie się następuje zarówno przez obserwację, jak i bezpośrednie 
doświadczenie. 

XXI wiek stawia przed doradztwem zawodowym nowe wyzwania. Proces 
integracji Europy spowodował wzrost mobilności edukacyjnej i zawodowej 
ludności. Wzrasta zainteresowanie u młodych ludzi podjęciem kształcenia, 
szkolenia czy nawet pracy poza swoim krajem. W większości krajów Unii 
Europejskiej w szkołach doradcy zawodowi są obecni już od dawna. Ich zadaniem 
jest pomoc uczniom w wyborze zawodu. „W Danii są to po prostu doradcy szkolne 
(poradnictwo zawodowe stosuje się wobec młodzieży w wieku 14-16 lat i obejmuje 
ono 48 godzin w roku szkolnym ), w Niemczech (od pięciu do siedmiu lekcji w 
tygodniu maja już 13-latki ) i Luksemburgu nauczyciele-doradcy zawodowi, w 
Wielkiej Brytanii (poprzez różne formy zabawy informacje o różnych zawodach i 
pracy przekazuje się nawet 5-latkom ), w Holandii i Grecji są to nauczyciele kariery,  
a we Włoszech ― koordynatorzy doradcy, którzy stanowią szkolne służby 
doradztwa zawodowego. Ich zadaniem jest przekazywanie wiedzy o rynku pracy i 
wskazywanie pomostu pomiędzy przedmiotami nauczania w szkole, a wyborem 
drogi zawodowej.(...) W wielu krajach, na przykład w Belgii, Francji  
i Luksemburgu decyzje edukacyjne podejmuje Rada złożona z nauczycieli, 
dyrektora szkoły i doradcy zawodowego. Kryteria kwalifikacji do szkół są jawne 
 i znane uczniom oraz rodzicom. Mogą oni w razie potrzeby odwołać się od decyzji 
Rady do komisji odwoławczej, w której również zasiada doradca zawodowy. 

 A jak jest w Polsce? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
 i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz.114) nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia 
zajęć ułatwiających młodym ludziom start w przyszłe życie zawodowe. Koncepcja 
szkolnego doradcy zawodowego, jest wyrazem pozytywnego stosunku państwa do 
potrzeby istnienia służb doradczych usytuowanych w środowisku edukacyjnym 
ucznia. Szkolny doradca zawodowy powinien obok psychologa, pedagoga  
i logopedy, stać się kolejną osobą wchodzącą w system pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oferowanej przez szkołę uczniowi i jego rodzicom.  
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W erze postindustrialnej rola poradnictwa zawodowego polega na niesieniu 
pomocy jednostce w konstruowaniu przebiegu jego kariery zawodowej nie tylko  
w określonych fazach, lecz przez całe życie. Tak więc doradca zawodowy „pomaga 
osobom, które muszą stawić czoła problemom bezpośrednio związanym  
z zatrudnieniem, z reguły polegającym na wyborze, zmianie lub dostosowaniu do 
zatrudnienia. Pomagając klientowi, doradca rozważa wewnętrzne i zewnętrzne 
czynniki, na przykład: psychologiczne, fizyczne i społeczno-ekonomiczne, mające 
wpływ na obecny status zawodowy klienta i mogące mieć wpływ na jego 
przyszłość. Tak więc doradca zawodowy zajmuje się osobistym potencjałem 
klienta, jego silnymi i słabymi stronami oraz pomaga klientowi w zrozumieniu 
fizycznych, umysłowych i emocjonalnych procesów rozwoju, jakim podlega 
człowiek. Doradca musi również rozumieć procesy, aby móc wykorzystać istniejące 
środki, instytucje, szkoleniai możliwości zatrudnienie z korzyścią dla klienta.” 

Zasadność i cele funkcjonowania doradztwa zawodowego doskonale 
wskazują konkretne potrzeby człowieka w tym zakresie. Mamy tu następujące 
aspekty: 

1. Wybór zawodowy. 
2. Błędny wybór zawodowy. 
3. Zmiana wykonywanego zawodu. 
4. Potrzeba szkolenia. 
5. Przystosowanie zawodowe. 
6. Zmiana miejsca zatrudnienia. 
Wybór zawodu utrudnia najczęściej brak doświadczenia zawodowego. 

Doradca zawodowy musi wspomóc: 

 klienta posiadającego wybitne umiejętności w jednej lub kilku dziedzinach, 
ale mającego trudności z podjęciem decyzji zawodowej; 

 klienta nie posiadającego żadnych wyraźnych zainteresowań, umiejętności 
lub wykształcenia, które mogłyby pomóc w ustaleniu odpowiedniej 
dziedziny zawodowej; 

 klienta posiadającego psychiczne lub fizyczne ograniczenia, które trzeba 
uwzględnić przy wyborze zawodu; 

 klienta nie dostrzegającego własnych umiejętności i zainteresowań lub 
mającego sprzeczne zainteresowania; 

 klienta pracującego w wielu miejscach, w każdym krótki czas i wszędzie 
bez szczególnej satysfakcji. 

W przypadku błędnego wyboru zawodu mogą wystąpić sytuacje, w których: 

 - zawodowy wybór klienta nie jest zgodny z jego kwalifikacjami; 

 - klient wybrał dwa nie związane ze sobą stanowiska zawodowe, które 
wymagają innego przygotowania; 

 - klienta nie satysfakcjonuje zawód, do którego został przygotowany; 

 - klient uzyskał kwalifikacje, na które nie ma zapotrzebowania na rynku 
pracy. 

Zmiana zawodu może być następstwem następujących okoliczności: 

 brak satysfakcji lub nie odnoszenie przez klienta sukcesów w obecnym 
miejscu pracy; 
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 trudności w uzyskaniu pracy z uwagi na wiek lub stan fizyczny; 

 brak możliwości wykorzystania nowych kwalifikacji w miejscu pracy; 

 klient posiada kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie zawodowej, która 
ulega drastycznym zmianom na skutek postępu technologicznego lub w 
ogóle zanika; 

 umysłowe lub fizyczne ograniczenia wymuszające zmiany zawodowe. 
 

Potrzeba szkolenia ma miejsce gdy: 

 klient zainteresowany jest dalszym szkoleniem, ale nie jest zdecydowany 
co do wyboru dziedziny zawodowej; 

 klient z różnych przyczyn (np.: finansowych) musi przerwać naukę, ale 
zamierza ją kontynuować w innym trybie 

 klient zainteresował się szkoleniem w dziedzinie, która nie podnosi jego 
szans na rynku pracy, może także wystąpić niezgodność wybranego 
szkolenia z możliwościami z uwagi na ograniczenia takie jak: umysłowe, 
fizyczne lub brak odpowiedniego wykształcenia; 

 szanse klienta na uzyskanie zatrudnienia mogą zwiększyć konkretne 
szkolenia; 

 klient zajmuje stanowisko nie wymagające wysokich kwalifikacji a wykazuje 
potencjał do wykonywania zawodu wymagającego wyższych kwalifikacji; 

 z uwagi na długi okres pozostawania bez pracy zmalały szanse na 
zdobycie przez klienta zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. 

Przystosowanie zawodowe oznaczające potrzebę w zakresie przezwyciężenia 
problemów z przystosowaniem zawodowym klienta, który: 

 znajduje się w odpowiedniej dziedzinie zawodowej, radzi sobie z 
obowiązkami, ale napotyka na trudności związane z samą sytuacją 
zawodową; 

  posiada cechy osobiste (np.: zachowanie) utrudniające mu zatrudnienie 
lub utrzymanie zatrudnienia; 

 sam wobec siebie i współpracowników postępuje w sposób utrudniający 
wykonywanie pracy tj. podejmuje prace powyżej lub poniżej swoich 
możliwości lub domaga się nierealnych warunków płacowych, utracił lub 
porzucił kilka miejsc pracy ze względu na konflikty z przełożonymi i 
współpracownikami, nie potrafi podejmować odpowiedzialności, nie 
przestrzega przepisów, ma nierealistyczne oczekiwania co do awansów, 
nie akceptuje własnych ograniczeń wynikających z poważnej choroby, 
starzenia lub kalectwa; 

 jest na zwolnieniu warunkowym lub odbył karę ograniczenia wolności, albo 
długotrwale przebywał na leczeniu i potrzebuje pomocy przy wyborze 
zawodu lub zmianie kwalifikacji; 

 jest zniechęcony i zrezygnowany przez co jego motywacje są niskie ze 
względu na istniejące lub spodziewane bezrobocie w jego grupie 
zawodowej. 
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Kolejne pole działania doradcy zawodowego to pomoc klientowi w zmianie 
miejsca zatrudnienia w sytuacji gdy: 

 potrzebuje wsparcia przy podjęciu decyzji lub zasadne jest 
przemieszczenie się do nowego miejsca zatrudnienia; 

 konieczne jest wskazanie jego umiejętności, które mogą być wykorzystane 
 w nowym miejscu pracy; 

 konieczne jest zdobycie przekonania o braku szans na zatrudnienie w 
danym miejscu i ewentualne rozważenie możliwości przekwalifikowania lub 
zmiany miejsca zamieszkania. 

Zatrzymam się jednak na doradztwie zawodowym na poziomie szkoły, 
aczkolwiek łatwiej jest zrozumieć istotę pracy szkolnego doradcy zawodowego 
poprzez pryzmat „odcinkowości” jego roli. Błędne jednak byłoby stwierdzenie, że 
doradztwo zawodowe tylko na wybranych etapach życia rozwiąże problem 
planowania kariery zawodowej i przygotowania człowieka do wszystkich 
problemów, jakie niesie za sobą „bycie pracownikiem”.  

Zaplanowanie kariery zawodowej i przygotowanie się do przyszłej pracy to 
jedno z najważniejszych zadań okresu dorastania. Przemiany gospodarcze, wzrost 
bezrobocia i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się dla doradztwa 
zawodowego wymogiem czasu. 

Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług 
doradczych na terenie szkoły. Potwierdzenie wagi, jaką Komisja Europejska 
przywiązuje do sprawy doradztwa zawodowego znalazło miejsce a artykułach 126 i 
127 traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 r. o kooperacji. W dokumencie tym 
formalnie rozszerzono pole działania doradztwa zawodowego o zagadnienia 
związane z edukacją (art.126), wiążąc je silnie z kwestiami kształcenia 
zawodowego i przygotowania do rynku pracy (art. 127).  

Utworzenie stanowiska szkolnego doradcy zawodowego uzasadniają 
następujące przyczyny: 

 potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia, zwiększającej 
trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i 
koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych; 

 zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach 
planowanych działań realizowanych metodami aktywnymi (warsztaty, 
zajęcia aktywizujące); 

 udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących 
edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem 
rozwoju zawodowego; 

 obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności 
wyborów na kolejnych etapach edukacji; 

 dostosowanie rozwiązań polskich do standardów unijnych. 
Oczekuje się, że doradcy zawodowi będą mieli decydujący wpływ na 

przebudowę świadomości społecznej polegającej na przyjęciu założenia, że 
kwalifikacje zawodowe są towarem na rynku pracy, a kształcenie ustawiczne 
warunkiem do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości 
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społeczno-gospodarczej. Za główne cele stojące przed szkolnym doradztwem 
zawodowym należy przyjąć następujące podstawowe grupy zagadnień: 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i kierunków dalszego 
kształcenia, 

 przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich 
jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i 
mobilności zawodowej, 

 przygotowanie do roli pracownika, 

 przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w 
podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych, 

 udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji zadań wynikających ze 
szkolnego programu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. 

Zadania doradcze w szkole powinny być realizowane poza doradcą, także 
przez pozostałych nauczycieli. Od nauczyciela oczekuje się zrozumienia i 
umiejętności przekazania uczniom wiedzy na temat związku między nauczanym 
przedmiotem, a wyborem drogi zawodowej. Ponadto, nauczyciel jako osoba 
sprawująca wieloletnią opiekę nad uczniem i dobrze go znająca może mu służyć 
radą i pomocą w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych.  

Zatrudnienie w szkole doradcy zawodowego niesie za sobą wiele korzyści: 
1. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców: 

 dostęp do informacji zawodowej, 

 świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe, 

 ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania  
i utrzymywania pracy, 

 świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej, 

 mniej niepowodzeń szkolnych, porzucania szkoły a potem pracy, jako 
konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

2. Dla szkoły: 

 realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w statucie szkoły  
w zakresie udzielania uczniom wszechstronnej pomocy przy planowaniu 
kariery edukacyjno-zawodowej, 

 zapewnienie ciągłości zadań orientacyjno-doradczych szkoły i koordynacji 
zadań wynikających z programów wychowawczych, 

 bieżąca aktualizacja utworzonej na terenie szkoły bazy informacji 
edukacyjnej i zawodowej. 

3. Dla państwa i władz lokalnych: 

 zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności 
racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki, 

 podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających 
bezrobociu, zapewnieniu powszechności i dostępności usług doradczych 
zalecanych przez Komisje Unii Europejskiej. 

Podczas pierwszych spotkań indywidualnych w SzOK uczeń ma możliwość 
dokonania samooceny przy wykorzystaniu specjalistycznego programu firmy 
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„PROGRA” „e-SzOK”. W module „Testy” znajdują się testy psychologiczne do 
samobadania. Są to metody stworzone przez psychologów. Testy mają na celu 
zdiagnozowanie ucznia, np. czy jest podatny na stres, czy potrafi ocenić własną 
osobę, itp. Po wykonaniu przez użytkownika testu, na ekranie wyświetlana jest 
opinia, którą można wydrukować. Największą popularnością cieszą się: test 
„Samoocena” oceniający adekwatność samooceny; test „Preferencje zawodowe” 
określający preferowany przez ucznia rodzaj pracy, klasyczny podział ― dane, 
rzeczy, ludzie. Test „Poczucie akceptacji” bada subiektywne poczucie 
samoakceptacji niezwykle ważne dla prawidłowego planowania swojej kariery 
zawodowej. Test „Umiejętności i kompetencje” wskazuje te, które są pożądane w 
XXI wieku. Test „Stresu” bada poziom stresu egzaminacyjnego, wskazuje nad 
czym uczeń powinien popracować, aby zwiększyć swoją odporność na stres. 
Doradztwo indywidualne tj. spotkania uczeń ― doradca zawodowy skupia się 
przede wszystkim na rozwijaniu cech indywidualnych ułatwiających dokonanie 
wyboru dalszego kształcenia, a w dalszej perspektywie ― zdobycie i utrzymanie 
zatrudnienia. Spotkania prowadzone są głównie z uczniami o małej motywacji a 
celem ich jest nakłonienie ich do podejmowania działań związanych z 
planowaniem kariery. Zajęcia tego typu organizowane są w formie budowania tzw. 
piramidy kariery, która obejmuje: samoocenę, poszukiwanie informacji, podjęcie 
decyzji, realizację decyzji i jej powtórną ocenę. 

Zmieniający się świat powoduje, iż człowiek bezustannie pozyskuje nową 
wiedzę. Aby dobrze funkcjonować w przyszłym życiu zawodowym i społecznym 
należy mieć świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy i nie-
ustannego, selektywnego i aktywnego jej poszukiwania. 

Nowym trendem w aspekcie społecznym są wymagania jakie stawia rynek 
wobec pracy i zawodu. Należą do nich: 

 określenie miejsca pracy w życiu każdego człowieka; 

 uświadomienie sobie wymogu koniecznego ustawicznego dokształcania 
się; 

 wypracowania stałego mechanizmu wysokiej motywacji do pracy; 

 zaangażowanie w realizacje celów firmy, a przez to identyfikowanie się 
pracownika z firmą. Informacje o zawodach – są dostępne w różnym za-
kresie i formach. Podstawowym dokumentem opisującym zawód jest cha-
rakterystyka zawodu powstająca w wyniku analiz zawodu. Każda charakte-
rystyka zawodu zawiera następujące elementy: 

 treść pracy, czyli zadania i czynności wykonywane na stanowisku pracy, 
pozycję w zespole pracowniczym; 

 warunki pracy, środki pracy, technologie i proces pracy, produkt lub wy-
twór, warunki lokalowe i inne; 

 wymagania stanowiska pracy, wymagane wykształcenie, umiejętności 
specjalistyczne, opis pożądanych cech psychofizycznych pracownika, opis 
przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych, perspektywy dokształ-
cania i doskonalenia; 

 możliwości rozwoju i awansu w zawodzie. 
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Usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności występujących 
na rynku pracy, zawierającym opisy zawodów i jednocześnie odwzorowującym 
aktualną strukturę zawodową kraju jest Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. In-
formacje o kształceniu, czyli na temat ścieżek kształcenia w poszczególnych za-
wodach. Stanowią one istotny element podejmowania decyzji dotyczących wyboru 
zawodu. Instytucje edukacyjne powinny umożliwiać zdobycie niezbędnej wiedzy  
i kwalifikacji wymaganych do danej profesji. Zdobywając informacje o poszczegól-
nych szkołach czy uczelniach należy mieć na uwadze, iż różnią się one między 
sobą pod wieloma względami: 

 statusem prawnym (szkoły publiczne lub prywatne);  

 programem nauczania (dzienne, zaoczne, wieczorowe); 

 trybem i warunkami naboru kandydatów; 

 systemem odpłatności za naukę. 
Decydując się na wybór konkretnej szkoły wskazane jest uzyskać dane na 

temat kadry naukowej zatrudnionej w placówce, dokonaniach naukowych, 
wyposażeniu technicznym, zbiorach bibliotecznych, a także równie ważnym, 
zapleczu socjalnym (internaty, akademiki, pomoc finansowa itp.).Warunki 
indywidualne – każdy człowiek jest odrębną i bardzo skomplikowaną wewnętrznie 
istotą. Obserwując różnorodne zachowania ludzkie możemy określić co stanowi o 
naszych różnicach indywidualnych. To one nadają indywidualny profil naszej 
osobowości, warunkują sposób funkcjonowania jako samodzielnej jednostki oraz 
wyznaczają rodzaj relacji jaki nawiązujemy z otoczeniem. Różnice indywidualne 
ujawniają się zarówno w cechach fizycznych (takich jak waga, czy budowa 
ciała)jak i psychicznych (np. spostrzeganie, uczenie się, zapamiętywanie). 
Kształtują się w ciągu całego życia. Podlegają zmianom pod wpływem różnych 
doświadczeń i czynników środowiska (np. rodzinnego poprzez stosowane metody 
wychowawcze). Wiedza na temat różnic indywidualnych jest bardzo ważna w 
procesie poradnictwa zawodowego. Mając dobre rozeznanie w zainteresowaniach, 
zdolnościach, predyspozycjach czy postawach możemy ustalić profil zawodowy 
osoby, a w konsekwencji dokonać wyboru zgodnie z jej właściwościami. Wiedza na 
temat tego, czym różnimy się może mieć bardzo praktyczny wymiar np. przy 
ubieganiu się o pracę podczas rozmów kwalifikacyjnych. Niedostosowany rynek 
pracy do zasobów ludzkich w naszym kraju powoduje, że bezrobocie wśród 
młodych ludzi jest duże i stale wzrasta. Brak możliwości zatrudnienia dla młodzieży 
kończącej szkołę to początek problemów i trudności, którym towarzyszą: 
zniechęcenie, brak wiary w siebie, niska samoocena. Nawarstwiające się z 
upływem czasu trudności w znalezieniu pracy prowadzą często do społecznych 
patologii, co w konsekwencji skutkuje społecznym ubóstwem, demoralizacją i 
wzrostem przestępczości.  

Niestety ze strony pracodawców sygnalizowane są bardzo niekorzystne 
zjawiska, wciąż obecne na polskim rynku pracy. Jest to przede wszystkim 
niedostosowanie programów szkolnych do wykonywania pracy w danym zawodzie. 
Słabą stroną naszych absolwentów jest brak wiedzy praktycznej. W efekcie młody 
pracownik musi w początkowym okresie pracy poświęcić dużo czasu na 
przyuczenie się do konkretnego zawodu. Powoduje to, że młodzi absolwenci są 
mniej atrakcyjni niż starsi kandydaci dysponujący doświadczeniem. Zauważa się 
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także małe zaangażowanie młodych pracowników, które objawia się w niechęci do 
aktywności i samodzielności podczas wykonywanych zadań.  

Jakie błędy młodzi popełniają najczęściej? Większość w żaden sposób nie 
planuje swojej kariery zawodowej czyli nie podejmuje działań zwiększających 
szanse sukcesu w wybranej dziedzinie, nie potrafią także udowodnić pracodawcy 
związku swoich zainteresowań z pracą, o którą się starają. Z kolei uczący się 
jeszcze uważają, że ukończenie edukacji w wybranej dziedzinie jest warunkiem 
wystarczającym do ubiegania się o pracę. A silna konkurencja na rynku pracy 
wymusza wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych już na początku 
zatrudnienia. Absolwenci nie posiadający żadnych doświadczeń zawodowych są 
mało atrakcyjnymi kandydatami do pracy. Także wiele błędów popełniają 
absolwenci w trakcie procesu rekrutacji. Minimalizują swoje wymagania co do 
stanowiska przyznając się przed pracodawcą, że zadowoliliby się jakimkolwiek 
zatrudnieniem, prezentują umiejętności nieprzydatne na stanowisku lub wręcz 
przedstawiane kwalifikacje są niezgodne z ofertą potencjalnego pracodawcy. To 
właśnie szkoła powinna przygotować młodzież do trudnego okresu przejścia ze 
świata edukacji na rynek pracy.  
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Paweł BOESLER 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

 
SPRAWOZDANIE Z X ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NT. ZAPOBIEGANIA 

URAZOWOŚCI I PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
1
 

 
Streszczenie 
Celem tego sprawozdania jest ukazanie szerokich możliwości badawczych i 

zastosowań praktycznych. Możliwości badawcze to tematy i metody badań dla 
prac kwalifikacyjnych (od licencjackich po habilitacyjne). Możliwości zastosowań 
praktycznych to możliwości wdrożeniowe osiągnięć prewencyjnych stosowanych w 
innych krajach we wszystkich obszarach działalności gospodarczej i społecznej, w 
których powodowane są wypadkowe urazy i szkody materialne. 

 
1. Uwagi ogólne na temat konferencji 
IX Światowa Konferencja nt zapobiegania urazowości i promocji bezpieczeń-

stwa odbyła się w 2008 r. w miejscowości Merida (Meksyk). Wcześniejsze konfe-
rencje odbywały się również co 2 lata. O X konferencji pisałem już wcześniej na 
podstawie jej zapowiedzi.

2
 Program tej konferencji obejmował następujące aspekty 

urazowości i bezpieczeństwa: 
 

 Burns, drowning and falls 

 Occupational safety 

 Road safety 

 Sports injury 

 Youth violence 

 Child and elder abuse 
 

 Intimate partner abuse and 
sexual violence 

 Self-harm and suicide 

 Patient safety 

 Community safety 

 Consumer safety 

 Disaster management and ter-
rorism

3
 

“Safe and Equitable Communities” („Bezpieczeństwo i równość społeczności‟) 
to myśl przewodnia konferencji. Rzecz w tym, że zdecydowaną większość urazów 
odnotowuje się w społecznościach biedniejszych. Zjawisko to występuje w skali 
państwa, między państwami a także między kontynentami. Konferencja przyczynić 
się ma do równego podejścia w zakresie realizacji priorytetowych przedsięwzięć. 
Ma ona wytypować najbardziej potrzebujących i sprawić, by to oni najbardziej sko-

                                                           
1
 Zgoda sprzyja bezpieczeństwu a niezgoda wypadkowym urazom i szkodom materialnym. Zgo-
da/niezgoda to atmosfera psychiczno-społeczna 

2
 P. Boesler: Błąd jako czynnik przyczynowy niezamierzonych urazów wypadkowych. W: T. Szczurek 
(red.): Zagadnienie bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków. Warszawa, 
2009, s. 259-261  

3
 Oparzenia, utonięcia i upadki. Bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo drogowe. Bezpieczeństwo 
sportów. Przemoc młodocianych. Wykorzystywanie dzieci i osób starszych. Wykorzystanie intymnego 
partnerstwa i przemoc seksualna. Samouszkodzenia i samobójstwa. Bezpieczeństwo pacjenta. Bez-
pieczna społeczność. Bezpieczeństwo konsumenta. Postępowanie w sytuacjach klęsk i terroryzmu.  
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rzystali z inicjatyw bezpieczeństwa. Celem konferencji była wymiana informacji i 
doświadczeń na temat urazowości i przemocy. Uczestniczyło w niej ponad 1000 
delegatów z blisko 100 krajów. Byli to academics

4
, praktycy i policymakers

5
. 

Przewodniczącymi komitetów organizacyjnych byli: Międzynarodowego Komi-
tetu Organizacyjnego ― dr Etienne Krug, a Narodowego Komitetu Organizacyjne-
go (brytyjskiego) ― prof. Mark A. Bellis. Książka abstraktów liczy 1000 stron i za-
wiera doniesienia 2000 ekspertów z ponad 90 krajów. Organizatorzy z zadowole-
niem stwierdzają w przedmowie, że znaczna część artykułów pochodzi od autorów 
z biedniejszych społeczności i krajów oraz że dotyczą one niemal wszystkich ro-
dzajów wypadków. „Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w książce streszczeń przy-
czyni się do głębszego zrozumienia tego wielkiego wyzwania zdrowia publicznego 
oraz skali naszych możliwości interwencyjnych w tym zakresie.”

6
 

Oprócz abstraktów dostępne są również prezentacje w PowerPoint w forma-
cie PDF, liczące niekiedy nawet ponad 20 stron oraz lista oral presentation.

7
 Liczy 

ona 10 stron i zawiera m.in. następujące informacje nt każdego wystąpienia: temat 
sesji, tytuł wystąpienia, imię i nazwisko mówcy, nazwę jego kraju oraz imię i nazwi-
sko przewodniczącego sesji, a także nazwę kraju, z którego pochodzi.  

Spośród ponad pięćdziesięciu prezentacji PowerPoint omówię teraz dwa na-
stępujące tematy: 

a) Uwarunkowania urazowości wieku dziecięcego i młodzieńczego: ak-
tualne dane i epidemiologia;  

b) Fife Cares. 
 
2. Uwarunkowania urazowości wieku dziecięcego i młodzieńczego: ak-

tualne dane i epidemiologia (Circumstances of Injury in Childhood and Adole-
scence: Current Data and Epidemiology) 

Pierwszy autor tego artykułu pochodzi z wydziału zdrowia, a drugi z kliniki chi-
rurgii dziecięcej. Celem badań była ocena ciężaru urazowości (burden of injuries) 
wśród dzieci i młodzieży niemieckiej według wieku i statusu socjodemograficznego. 
Metoda: opisowe studium epidemiologiczne (descriptive epidemiological study). 
Źródła: 1. oficjalne statystyki (statystyka przyczyn śmiertelności oraz statystyka 
diagnoz szpitalnych). 2. Inne źródła: (a) Niemiecka Baza Danych nt Urazowości 
(dane zgromadzone przez lekarzy szpitalnych nt pacjentów lecznictwa zamknięte-
go i otwartego (2007-2009); (b) wywiady z rodzicami dzieci i młodzieży oparte na 
próbie reprezentatywnej dla urazowych dzieci niemieckich (wiek 1-17), 2003-2006, 
N=2541 osób. 

Rysunek nr 1 przedstawia dynamikę śmiertelnych urazów wśród dzieci i mło-
dzieży, na 100.000 osób, w latach 1999-2008. Są tu 4 krzywe dla następujących 
grup wiekowych: 15-19 lat, < 1 rok, 1-4 lata i 15-14 lat. Najwyższa proporcja (rate) 
urazów śmiertelnych występuje wśród młodzieży. W 1999 r. wynosiła ona mniej niż 
35 osób (na 100.000), a w 2008 r. mniej niż 200 osób. Występował stały spadek 
śmiertelnych urazów we wszystkich  grupach wieku z wyjątkiem niemowląt. Trwała 
i wysoka proporcja śmiertelnej urazowości wśród niemowląt świadczy o braku od-
powiednich środków prewencyjnych.  

                                                           
4
 Pracownicy szkół wyższych 

5
 Decydenci 

6
 www.safety2010.org.uk 

7
 wystąpień mówionych 
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Tabela 1 ma ważne znaczenie dla zapobiegania urazowości i dotyczy dyna-
mik specyficznych dla różnych grup wieku. Są tu następujące rodzaje urazów: 
urazy śmiertelne będące rezultatem przemocy, śmiertelne urazy niezamierzone

8
 

(unintentional), samobójstwa oraz urazy nie śmiertelne (non fatal injuries). Dane 
pochodzą z 2008 r. a liczby przypadków odnoszą się do 100.000. Oto kilka najbar-
dziej charakterystycznych danych z tej dość obszernej tabeli. Najwięcej (18) śmier-
telnych urazów niezamierzonych wystąpiło w grupie wiekowej 15-19 lat. W tej sa-
mej grupie wiekowej wystąpiło też najwięcej (10,5) urazów śmiertelnych ruchu 
drogowego. Największy (89,9) wskaźnik hospitalizacji samobójstw powodowanych 
zatruciem środkami chemicznymi (drugs) wystąpił w grupie żeńskiej, 15-19 lat. 
Kolejny wykres zatytułowany jest: „urazy będące rezultatem przemocy (N=2.186) 
według usytuowania i grupy wiekowej, 2007-2009, w %.” Wynika z niego, że zde-
cydowanie najczęstszymi ofiarami są tu niemowlęta poniżej 1 roku życia oraz dzie-
ci w grupie wiekowej 1-4 lata. Niewspółmierna większość tych urazów powodowa-
na jest w domu. W przedszkolach wystąpiło 61% urazów w grupie wiekowej 1-4. 
Na ulicach, placach zabaw i na terenach rekreacyjnych występowało wyraźnie 
mniej urazów.  

Z wykresu zatytułowanego „urazy dziecięce będące rezultatem przemocy 
(N=1.262) według statusu społecznego rodziców, 2007-2009, w %”, wynika, że 
wśród dzieci należących do niskiego statusu społecznego występuje jeszcze raz 
tyle urazów niż wśród dzieci, których rodzice mają wysoki status społeczny. Ściśle 
rzecz biorąc przedstawia się to tak: 36% urazów – niski status społeczny, n=459; 
16% urazów – wysoki status społeczny, n=198, p=001 dla obu grup społecznych. 

„Informacje nt mechanizmów urazowości umożliwiające zastosowanie odpo-
wiednich środków zaradczych”: 

 syndrom wstrząśnienia niemowlęcia (shaken baby syndrom) stanowi po-
ważną konsekwencję przemocy w domu przeciwko niemowlętom; 

 środki (measures) prewencyjne opracowywać należy we współpracy z 
ubezpieczycielami zdrowia (health insurers), położnymi i pediatrami; 

 położne i pediatrzy informują rodziców noworodków, że wstrząs niemowlę-
ciem spowodować może uszkodzenia mózgu; 

 rodzice kontaktują się z poradniami. 
Ulotka zatytułowana „Drodzy Rodzice” przedstawia odezwę do rodziców, wiel-

ki napis „Nie wstrząsajcie mną, proszę!”- dwa zdjęcia krzyczących niemowląt. 
Wynik badań nt urazowości związanej z czynnikami ryzyka społecznego: 
1. Urazy ruchu drogowego występują częściej w rodzinach niekorzystnych. 
2. Występuje ścisła zależność między wypadkami ruchu drogowego a statu-

sem społecznym rodziców. Z wykresu zatytułowanego „Dzieci ranne w wy-
padkach ruchu drogowego (%, N=2.541) a status społeczny rodziców” wy-
nika: 

a) 4,9% stanowią dziewczęta rodzin o wysokim statusie społecznym, a 10,1% 
dziewczęta rodzin o niskim statusie (p=0,47); 

b) 5,6% stanowią chłopcy rodzin o wysokim statusie, a 11,3% chłopcy rodzin 
o niskim statusie rodziców (p=0,019).  

                                                           
8
 Jest to termin używany zamiast urazy wypadkowe. US amerykańscy autorzy swego czasu niezupełnie 
słusznie skrytykowali określenie „wypadkowy” 
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Dalsze wyniki badań nt urazowości związanej z czynnikami ryzyka społeczne-
go : 

 Urazy ruchu drogowego występują częściej w rodzinach niekorzystnych 

 Przyparzenia i oparzenia (burns and scalds) występują od 10 (dziewczęta) 
do 16 (chłopcy) razy częściej wśród dzieci imigrantów poniżej 5 roku życia 
w porównaniu z tą samą grupą wiekową dzieci niemieckich 

 Oparzenia występują częściej w rodzinach, które mają więcej niż 2 dzieci 
aniżeli w rodzinach o jednych dziecku. 

Wnioski: 

 Urazowość odznacza się dynamiką specyficzną dla wieku (age-specific 
dynamic); 

 Ustalanie dynamiki specyficznej dla wieku ma ważne znaczenie prewen-
cyjne; 

 Czynniki społeczne mają silny wpływ na prawdopodobieństwo urazów ru-
chu drogowego; 

 Baza Danych Urazowości (BDU), pochodzących z pierwszej ręki od leka-
rzy ze szpitali, dostarcza szczegółowych informacji potrzebnych do zasto-
sowanie przedsięwzięć prewencyjnych adekwatnych dla wieku poszkodo-
wanych. 

Siedem stron liczy artykuł, który wykorzystany został do napisania tego 
streszczenia. A oto adres współautorki tego doniesienia naukowego: gabrie-
le.ellsaesser@lugv. brandenburg.de 

 
3. Fife Cares 
Ten temat przestawiony został na pięciu stronach na sesji „Bezpieczne domy”. 

O ile poprzedni artykuł miał formę nomotetyczną, to ten stanowi jego przeciwień-
stwo. Jest idiograficzny. Nie ma tu ani tabel, ani wykresów, a statystyki prawie nie 
ma. Dominuje obraz i oszczędność słowa. Bardzo wysoko oceniam jego walory 
naukowe, użyteczność społeczną i przyswajalność przez odbiorców. Na każdej 
planszy znajduje się piękne logo, które warto zobaczyć, ponieważ wysoko oceniam 
jego wartość plastyczną. Są to połączone trzy osoby przedstawione schematycz-
nie. Pod nimi napis Fife Community Safety Partnership (Partnerstwo dla bezpie-
czeństwa pięciu społeczności). 

Plansza I. Smutna twarz ciemnoskórej kobiety w podeszłym wieku na tle ścia-
ny i fragmentu okna. Napis: „Obawiam się włamania i możliwości napadu. Pamię-
taj, jeżeli jesteś samotny, to nie masz z kim porozmawiać, kto uśmierzyłby twój 
strach.  

Plansza II. Mapa przedstawiająca fragment morza i lądu a na mapie nazwy 
następujących m.in. miejscowości: Edinburgh, Dundee, Perth. Plansza bez słów i 
komentarza.  

Plansza III. Tytuł: „Fife cares- jak to działa?” Pięć zdjęć.  
Zdjęcie 1 przedstawia trzy osoby siedzące w mieszkaniu przy okrągłym stole. 

Pod zdjęciem napis „Pierwsza wizyta w domu”.  
Zdjęcie 2. Starszy pan w cywilnym ubraniu rozmawia z młodym w służbowej 

bluzie z odznaką. Napis „Kolejne wizyty”.  
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Zdjęcie 3. Fragment warsztatu z narzędziami a w nim mężczyzna, który trzy-
ma w ręku jakieś narzędzie i coś robi.  

Zdjęcie 4. Fragment drzwi, klamka i montowanie zasuwy przy pomocy wier-
tarki. 

Zdjęcie 5. Mężczyzna trzyma otwarte drzwi samochodu osobowego na tle 
urzędu, na którym widnieje jakaś duża owalna, biała tablica a pod nią napis: STA-
BULARY HEADQUARTERS. Pod zdjęciem: „Ocena bezpieczeństwa i zabezpie-
czenia

9
 zakończona”. A na samym dole całej planszy duży napis: „Bez wypełniania 

formularza, bez listy oczekiwania i bez kosztów dla klienta”. 
Plansza IV. „Zapobieganie wypadkom-wskrzeszenie świadomości”, głosi tytuł 

planszy, której połowę powierzchni zajmuje ulotka zatytułowana „Bezpieczeństwo 
dziecka”. Są na niej rozmaite niewyraźne niestety rysunki dziecięce a oprócz tego 
napis: „Jeżeli masz dziecko w wieku poniżej 5 lat , to serwis Fife cares może: od-
wiedzić Ciebie i Twoją rodzinę w Twoim domu, wskazać zagrożenia (hazards) i 
służyć radą. Aby otrzymać więcej informacji zadzwoń: Fife Cares 01592 599599 
oraz www.fife.gov.uk. Drugą połowę planszy zajmują następujące napisy: Agencje 
partnerskie, grupy klientów; wydarzenia na terenie społeczności ― bądź bezpiecz-
ny. Bądź zabezpieczony. Niech nie opuszcza Cię myśl o bezpieczeństwie i zabez-
pieczeniu domu.” 

Plansza V zatytułowana jest „Wyniki/korzyści płynące z serwisu.” 

 liczba przyjęć szpitalnych dzieci poniżej 16 roku życia z powodu wypadków 
w domu zmalała z 4,00 w 2005r. do 3,07 osób w 2009 roku (wskaźnik dla 
populacji liczącej 1.000); 

 liczba przyjęć szpitalnych osób powyżej 65 roku życia z powodu wypadków 
w domu zmalała z 9,91 w 2005r. do 9,63 2 2009 roku (wskaźnik dla liczeb-
ności populacji = 1.000); 

 strach przed przestępstwem zmalał z 56% w roku 2000 do 24% wśród 
mieszkańców, którzy bardzo mocno lub mocno bali się tego, że staną się 
ofiarami przestępstwa; 

 wypadkowe pożary w miejscu zamieszkania ― wskaźnik zmalał z 7,4 w 
2008/09 r. do 6,99 w roku 2009/10. 

Plansza VI. I CO DALEJ? 
Plansza VII. JEST RÓŻNICA. Zdjęcie pogodnej i uśmiechniętej, tym razem 

białej staruszki, a u dołu napis: „Dobra jest świadomość braku osamotnienia, gdy 
się wszystko wie o pomocy kiedy jest potrzebna. Dobrze wiedzieć, że ktoś się 
troszczy i zainteresowany jest osobami w starszym wieku”. 

Autorką jest funkcjonariuszka firmy „Fife cares”, Fife Community Partership”, 
www.fifedirect.org.uk. Omówiłem dwie spośród ponad pięćdziesięciu prezentacji 
PowerPoint. Na zakończenie wymienię jedynie tytuły niektórych z nich: „Występo-
wanie odwrócenia uwagi (driving distruction) wśród kierowców ― studentów szkół 
wyższych trzech miast kanadyjskich”, „SMART RISK‟s theory of change for preven-
tion of injury among Canadian youth”, „Zarys klasyfikacji czynników ludzkich dla 
bezpieczeństwa pacjentów”, „Stosowanie kwestionariusza zachowań kierowców 
motocykli (MRBQ) dla zawodowych kierowców motocyklowych w Nigerii”, „Zabu-
rzenia fizyczne i emocjonalne młodocianych uwikłanych w przemoc fizyczną (vio-
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lent behaviour)”, „Epidemiologia i ciągłe monitorowania urazowości oparzeń w 
Anglii i Walii”, „To był wypadek-wybryk (freak accident): analiza publikacji na temat 
urazowości i śmierci w prasie USA”, „Przemoc młodocianych a noże w europej-
skich obszarze Światowej Organizacji Zdrowia”, „Kształtowanie świadomości za-
grożeń (risk) wśród młodych ludzi ― ważny składnik przygotowania młodych ludzi 
do pracy”, „Zapobieganie utonięciom ― wyniki badań Światowej Organizacji Zdro-
wia”.  

 
4. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i osób o podeszłym wieku 
Na podstawie abstraktów

10
 omówię następujące tematy:1. Uniwersytet Bez-

piecznego Niemowlęcia 2. Bezpieczeństwo dzieci w domu: studium nt. postępo-
wania przeciwpożarowego rodziców dzieci przedszkolnych 3. Retrospekcyjne stu-
dium nt dzieci ukąszonych przez psy. Urazy zadane w środowisku domowym w 
Victorii, Australia. 4. Postawy i postępowania ojców a zapobieganie urazowości 
wśród dzieci 5. Skrzynka narzędziowa dla nauczycieli służąca do podnoszenia 
świadomości nt szkodliwości hałasu i do zapobiegania utracie słuchu wśród nasto-
latków 6. Badanie terenowe nt zagrożeń i czynników ochrony osób starszych przed 
wykorzystywaniem i lekceważeniem.  

 
1. Uniwersytet Bezpiecznego Niemowlęcia (Safe Baby University). Cel. 

Niebezpieczny sen jest zabójcą numer 1 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 1 roku. 
W hrabstwie Wayne niemowlęta są bardzo zagrożone śmiercią spowodowaną 
niebezpiecznym snem, a Detroit ma największą śmiertelność niemowląt w stanie 
Michigan.  

Metody. Uniwersytet Bezpiecznego Niemowlęcia zajmuje się brakami wiedzy 
u rodziców lub opiekunów na temat niebezpiecznego snu i innych ważnych przy-
czyn urazowości oraz śmiertelności niemowląt, a w szczególności jest to bezpie-
czeństwo: dziecka-pasażera, odżywiania, pożarowe oraz zapobieganie trzęsieniom 
niemowlętami. Uczestnicy uczą się sposobów zapewniania bezpiecznego snu i 
poznają zagrożenia niebezpiecznego snu, prawidłowego instalowania i używania 
odgrodzeń (restrains) dla dzieci, podawania pokarmu; co robić, kiedy niemowlę nie 
przestaje krzyczeć oraz rozpoznawania domowych zagrożeń pożarowych i opa-
rzeniowych. W procesie nauczania wykorzystywane są punkty nabywania wprawy 
(skill stations). Ponadto, jeżeli domy wymagają zainstalowania alarmu dymu/ tlenku 
węgla, to rodziny podpisują zgodę na bezpłatne instalowanie urządzenia (grand 
CDC safe). Wreszcie, klasa lub rodzina otrzymuje jeden bezpłatny fotelik samo-
chodowy lub pudło do zabawek (pack’n play).  

Wyniki. Test składa się z 18 pytań: siedem pytań osobowych, sześć pytań do-
tyczy zagadnień zapobiegania urazowości, a pięć bezpiecznego spania. Test koń-
cowy zawiera 19 pytań. Średni wynik testu początkowego wynosił 77%, a średni 
wynik testu końcowego 90,9%. Ogólny przyrost wynosił 18%. Przyrost w teście 
końcowym był statystycznie istotny.  
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2. Bezpieczeństwo dzieci w domu: studium nt. postępowania przeciwpo-
żarowego rodziców dzieci przedszkolnych (Keeping children safe at home: 
interview study of fire safety practices of parents of preschool children). 

Cel. Zbadać stan wiedzy i opisać praktyki bezpieczeństwa rodziców dzieci 
przedszkolnych nt urazów termicznych. Problem (background). Urazy niezamie-
rzone stanowią w Zjednoczonym Królestwie ważną przyczynę śmierci i pierwszo-
rzędną przyczynę wezwań pogotowia ratunkowego oraz hospitalizacji dzieci w 
przedziale wiekowym 1-4 lata. Największa urazowość (burden of injury) przypada 
na dzieci żyjące w biedzie. Przychodnie dla dzieci (Children’s Centres) świadczą 
skoordynowane usługi w ramach społeczności, dostarczają informacji i wspierają 
rodziny dzieci w wieku przedszkolnym.  

Metoda. W poradniach dziecięcych, przeprowadzono 200 skategoryzowanych 
wywiadów z rodzicami dzieci przedszkolnych w Bristol, Nottingham, Norwich i New 
Castle. Wywiady dotyczyły: praktyk bezpieczeństwa pożarowego np. alarmów po-
żarowych, czynników grożących urazowością (palacze papierosów w gospodar-
stwie domowym), wiedzy oraz pierwszej pomocy. 

Wyniki. Wyniki zostały obszernie opisane w dodatku specjalnym czasopisma 
„Injury Prevention” (Zapobieganie Urazowości) 2010, 16. (Suppl 1). 

Wnioski. Celem programu „Zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w domu” jest 
osiągnięcie lepszego zrozumienia tego jak zapobiegać urazom niezamierzonym 
wśród dzieci przedszkolnych. Chodzi o zastosowanie tej wiedzy w działalności 
poradni dziecięcych dla rodzin tak, aby stała się ona skuteczniejsza. Wyniki badań 
omawiane są na odprawach nt zapobiegania urazowości w poradniach dziecię-
cych.  

3. Retrospekcyjne studium nt dzieci ukąszonych przez psy. Urazy za-
dane w środowisku domowym w Victorii, Australia.(Call back study investigat-
ing child dog bite. Injury that occurs in the domestic setting in Victoria, Australia) 

Przegląd statystyk urazowości w okresie 3 lat (2005-2007) wykazał, że były: 
dwa zgony, co najmniej 511 hospitalizacji oraz 1280 przyjęć dzieci w wieku 0-14 lat 
z powodu ukąszeń przez psy. Ponad dwie trzecie (69%) urazów ukąszeń przez 
psy zarejestrowano w środowisku domowym. Dane statystyczne na temat zranio-
nego dziecka dostarczają niestety mało informacji o samym zdarzeniu ukąszenia i 
prawie żadnych informacji o psie. Przeprowadzono 40-60 minutowe wywiady tele-
foniczne z osobami, które udzieliły pomocy 51 dzieciom, będącym ofiarami uką-
szeń przez psy. Były to dzieci w wieku 0-9 lat, a rozmówcy pochodzili z 7 szpitali 
Victorii. Celem wywiadu było zbadanie czynników zagrożenia związanego z uką-
szeniami przez psy w warunkach domowych. Pytania dotyczyły: ukąszonej ofiary, 
psa i warunków domowych, w których nastąpiło ukąszenie. Analiza danych pozwo-
liła określić następujące czynniki zagrożenia odnoszące się do ofiary ukąszenia: 
młody wiek, płeć męska dziecka, umyślne (advertened) lub nieumyślne prowoko-
wanie psa przez dziecko oraz brak ścisłego nadzoru nad małymi dziećmi. Czynni-
kami zagrożenia dotyczącymi psa były: samiec, kobieta jako właścicielka, brak 
tresury w zakresie posłuszeństwa, wcześniejsze i aktualne zachowania świadczą-
ce o lęku, strachu, pobudzenie wywołane ukąszeniem, agresja związana z pokar-
mem, lęk przed grzmotem, ludzie, osoby obce i doręczyciele. Także pies cierpiący 
na ból reumatyczny może być skłonny do ukąszenia.  

4. Postawy i postępowania ojców a zapobieganie urazowości wśród 
dzieci (Fathers’ child injury prevention attitudes and practices). 
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Wstęp. Ojcowie mają duży wpływ na rozmaite aspekty zdrowia dziecka i jego 
rozwój. Jednakże mało wiadomo o ich rolach w zakresie zapobiegania urazowości 
― najistotniejszym zagrożeniu dla zdrowia ich dzieci. Jakkolwiek rodzice odgrywa-
ją ważną rolę w łagodzeniu groźby urazowości w dzieciństwie, zwłaszcza dzieci 
młodszych, to jednak rola każdego z rodziców jest zasadniczo różna i wymaga 
zbadania.  

Cel. Dla wzbogacenia naszej wiedzy nt postaw i postępowania ojców w za-
kresie bezpieczeństwa zastosowane zostało podejście jakościowe.  

Metoda. W Kolumbii Brytyjskiej i Kanadzie przeprowadzone zostały wywiady z 
ojcami dzieci w wieku 2-7 lat. Pytania nt. ról i typowego postępowania ojców z ich 
dziećmi dotyczyły: bezpieczeństwa dziecka, praktyk bezpieczeństwa i dostępności 
rozmaitych środków (resources) bezpieczeństwa. Metody zwane grounded theory 
posłużyły do analizy danych.  

Wyniki. Wywiady przeprowadzono ze zróżnicowaną próbką 32 ojców. Oto 
główne zagadnienia wymieniane przez ojców: narażenie na zagrożenia odgrywa 
ważną rolę w życiu dzieci; wypadki stanowią integralną część życia; nie wszystkim 
wypadkom można zapobiec; ważne znaczenie ma zapobieganie ciężkim urazom; 
na odniesionych urazach można się uczyć. Ojcowie skupiali się bardziej na zagro-
żeniach znajdujących poza domem niż na zagrożeniach domowych. Nadzór uwa-
żali za ważną strategię zapobiegania urazowości.  

Wnioski. Ważne znaczenie dla opracowywania programów prewencyjnych ma 
uwzględnianie postaw i postępowania ojców. Powodzenie przedsięwzięć prewen-
cyjnych zależy od uwzględniania zagrożenia urazowością i stosowania nadzoru.

11
 

5. Skrzynka narzędziowa dla nauczycieli służąca do podnoszenia świa-
domości nt szkodliwości hałasu i do zapobiegania utracie słuchu wśród na-
stolatków (Toolbox for educators to increase the awareness of the hazards of 
noise to prevent hearing loss with teenagers) 

1.Szacuje się, że około 800 milionów ludzi na świecie ma jakiś ubytek słuchu. 
Liczba ta wzrośnie przypuszczalnie do 1,1 miliarda w 2015. 2. W krajach rozwinię-
tych ludzie zaczynają cierpieć na ubytki słuchu w młodszym wieku przede wszyst-
kim dlatego, że narażeni są na nadmierny hałas koncertów, telewizji, odtwarzaczy 
mp3 itp. 3. Uszkodzenie słuchu od długotrwałego hałasu jest trwałe i może być 
niszczące, choć jest to najczęściej możliwa do uniknięcia przyczyna trwałego po-
gorszenia słuchu. 4. Nastolatkowie stanowią grupę osób szczególnie narażoną. 
Nauczyciele odgrywają wprawdzie ważną rolę w wychowaniu, ale są ignorantami, 
jeśli chodzi o to zagadnienie. Dlatego opracowano skrzynkę narzędziową wykorzy-
stywaną w grupie nastolatków. Zdaniem autorów to narzędzie dydaktyczne ma na 
celu podniesienie świadomości niebezpieczeństwa hałasu oraz zapobieżenie utra-
cie słuchu w przyjemny i konkretny sposób. Ten warsztat skonstruowany został z 
myślą o wychowawcach zainteresowanych wykorzystywaniem skrzynki dydaktycz-
nej do zapobiegania utracie słuchu powodowanej hałasem. Jego uczestniczy od-
krywają i omawiają treść materiału edukacyjnego. Skrzynka zawiera dziewięć róż-
nych narzędzi, które można stosować odpowiednio do danej grupy wieku. Skrzyn-
ka ta (19 części) była i może być w dalszym ciągu wypożyczana (bezpłatnie) szko-
łom, młodzieżowym organizacjom pracowniczym w czterech prowincjach Flandrii 
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(Belgia). Zdaniem użytkowników świadomość wzrosła w grupach zagrożonych. 
Przyjazna pomoc edukacyjna jest w dalszym ciągu doskonalona.  

 
6. Badanie terenowe nt zagrożeń i czynników ochrony osób starszych 

przed wykorzystywaniem i lekceważeniem (Community based study of risk and 
protective factors of elder abuse and neglect in Nigeria) 

Problem. W Nigerii występuje brak literatury nt wykorzystywania i lekceważe-
nia osób starszych. Wzbogacanie naszej wiedzy nt zagrożeń i czynników ochrony 
przed wykorzystywaniem i lekceważeniem starszych pozwoli na przewidywanie 
sytuacji, w których wykorzystywanie i lekceważenie występuje. Pozwoli to lepiej 
zrozumieć czynniki, które pomogą polepszyć i złagodzić sytuacje prowadzące za-
zwyczaj do wykorzystywania i lekceważenia.  

Przedmiot. Przedmiotem badań było określenie czynników zwiększających 
niebezpieczeństwo wykorzystywania i lekceważenia a także tych czynników 
ochrony, które przyczynić się mogą do zapobiegania występowaniu i powtarzaniu 
się przypadków wykorzystywania i lekceważenia. 

Metodologia. Do gromadzenia danych nt wykorzystywania i lekceważenia 
starszych zastosowano jakościowe metody próby (qualitative sampling methods). 
Osoby badane pochodziły z rozmaitych grup etnicznych wybranych społeczności 
Nigerii. Niektóre z nich były ofiarami wykorzystywania starszych. Zastosowano 
metodę rozmowy indywidualnej i grupowej oraz wywiadu telefonicznego. Plan wy-
wiadu opracowano na podstawie konsultacji i literatury.  

Wyniki. Określono następujące czynniki warunkujące (contributory): 1. Bieda, 
wzrost kosztów utrzymania, upadek norm moralnych, wartości i norm kulturowych, 
międzypokoleniowy transfer majątku (wealth), urbanizacja i modernizacja. Czynni-
kiem ochronnym była bezpłatna pomoc społeczna. 

Wnioski. Istnieje potrzeba, aby rząd nigeryjski zapoczątkował prace nad usta-
wodawstwem prawnym, politycznym i strukturalnym, które zapewniłoby ochronę 
praw wszystkich obywateli, a zwłaszcza praw osób starszych i innych słabych (vul-
nerable) grup społecznych.  

 
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz śmiertelne urazy przy pracy.  
W tej części sprawozdania omówione zostaną następujące trzy tematy: 1. 

Nowe podejście do bezpieczeństwa drogowego ― ograniczenie niebezpieczeń-
stwa drogowego. 2. Rozkład urazów śmiertelnych pacjentów lecznictwa otwartego 
w obszarach wiejskich i miejskich Chin w 2006 roku oraz 3. Zaniżanie statystyki 
urazów śmiertelnych przy pracy w Norwegii.  

 
1. Nowe podejście do bezpieczeństwa drogowego ― ograniczenie nie-

bezpieczeństwa drogowego. (A new approach to road safety- road danger reduc-
tion at Bristol Council UK) 

W krajach uprzemysłowionych odnotowano ostatnio spadek śmiertelności na 
drogach. Częściowo było to spowodowane zmniejszeniem narażenia na środowi-
sko drogowe, ponieważ mniej ludzi chodziło pieszo i jeździło na rowerach. Zmniej-
szenie liczy pieszych i rowerzystów odbyło się kosztem lekceważenia potrzeb 
słabszych (vulnerable) użytkowników dróg. Dla promocji uprawiania czynnego 
podróżowania, zwalczania otyłości i zmiany klimatu psychicznego potrzebne jest 
nowe podejście. Celem tego artykułu jest przedstawienie innowacyjnego partner-
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stwa w Bristolu, Zjednoczonym Królestwie, pomiędzy uniwersytetem Zachodniej 
Anglii, Radą Bristolu i NHS w Bristolu. Projekt ten bada alternatywne podejście do 
bezpieczeństwa drogowego i zmniejszenie niebezpieczeństwa drogowego. Oto 
jego założenia: (a) najpewniejszym sposobem poprawy bezpieczeństwa drogowe-
go jest zmniejszenie natężenia i prędkości ruchu zmotoryzowanego, (b) promowa-
nie chodzenia i jazdy na rowerze. Zakłada on równość pod względem narażenia na 
niebezpieczeństwo i łatwość podróżowania dla wszystkich użytkowników dróg. 
Podobne inicjatywy ratowania istnień ludzkich odnotowano już w Szwecji i Holan-
dii. Planowany jest drugi etap badań polegający na przeprowadzeniu wywiadów, a 
także na stosowaniu audytu pomiarów lokalnego bezpieczeństwa drogowego. Siła 
tego projektu polega na tym, że stanowi on próbę połączenia myśli akademickiej nt 
zmniejszenia niebezpieczeństwa drogowego z praktyką.  

 
2. Rozkład cech urazowości populacji chińskiej w obszarach wiejskich i 

miejskich w 2006 r. (distribution of injury death and outpatients in rural and urban 
areas of China in 2006) 

Przedmiot. Poznać rozkład cech urazowości populacji chińskiej w obszarach 
wiejskich i miejskich, a ponadto dostarczyć podstawowych danych naukowych dla 
zapobiegania urazowości i kierowania rozmaitymi rejonami.  

Metody. Dane nt. śmiertelnych urazów pochodziły z oficjalnych aktów zgonu z 
punktów państwowego systemu rejestracji chorób. Korzystano z danych Państwo-
wego Systemu Rejestracji Urazów na temat urazowych wizyt ze 126 szpitali a tak-
że z danych przychodni. Dla zbadania różnic i podobieństw między obszarami 
wiejskimi i miejskimi zastosowano analizę opisową.  

Wyniki. Jakkolwiek porządek (order) pięciu głównych przyczyn urazów śmier-
telnych był jednakowy w obszarach wiejskich i miejskich, to jednak śmiertelność 
urazowa i główne rodzaje urazów były wyższe w obszarach wiejskich aniżeli miej-
skich w 2006 roku. Szpitale jak i przychodnie częściej rejestrowały mężczyzn w 
wieku 15-64 lat zarówno na wsi jak i mieście. Szczegółowe wyniki dotyczące przy-
czyn, mechanizmów, miejsca i aktywności związanej z urazami zawarte są w cza-
sopiśmie „Injury prevention” 2010; A32 16 (suppl. 1). 

Wnioski. Epidemiologie zgonów jak i wizyt szpitalnych z powodu urazów na 
wsi różną się od tych w mieście. Wymaga to zastosowania odpowiednich strategii i 
schematów zapobiegania urazowości oraz kontroli różnych obszarów.  

3. Fatal occupational injuries underreported in Norway. Problem 
(background). Norwegian Labour Inspection Authority (NLIA) rejestruje 2/3 wszyst-
kich śmiertelnych urazów przy pracy (ŚUP). Pozostała 1/3 rejestrowana jest przez 
władze przemysłu (production), żeglugi, rybołówstwa i lotnictwa. Rejestr NLIA 
uznany został jako pełny. Tym niemniej zbadano wiarygodność (validity) tego 
twierdzenia.  

Materiał i metoda. W latach 2000-2003 NLIA zarejestrował 183 ŚUP, 171 do-
tyczyły osób zamieszkałych w Norwegii. Zostały one zarejestrowane w państwo-
wym rejestrze zgonów (NDR) pod odpowiednimi numerami osobowymi. Ponadto 
43 ŚUP zarejestrowane zostały przez NLIA w NDR. Rzeczywista liczba ŚUP sza-
cowana była przed model kapturowy (capture model).  

Wyniki. Zidentyfikowano 214 ŚUP, 98 w obu rejestrach. Brakujące w NLIA 
urazy odnosiły się do obrony narodowej (1 z 9-ciu) do zdrowia i służb publicznych 
(3 z 7), urazów ruchu drogowego (36 z 52-ch) oraz do urazów śmiertelnych Nor-
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wegii Północnej i Spitsbergenu (17 z 28). Największe zagrożenie urazami śmiertel-
nymi (na 100 mln godzin pracy) stwierdzono w rolnictwie i leśnictwie (7,8) oraz w 
transporcie i komunikacji (4,1). 248 ŚUP powinno było być zarejestrowanych przez 
NLIA. 

Wniosek. Zagrożenie (risk) ŚUP w Norwegii wydaje się o 44% wyższe aniżeli 
to wskazują oficjalne statystyki. Niedostateczna rejestracja, zwłaszcza urazów w 
transporcie, może oznaczać niedocenianie wielkości i trendów problemu urazowo-
ści przy pracy oraz potrzeby zapobiegania.  

Spis wszystkich autorów i tytułów abstraktów jest dostępny w Internecie.  
 
6. Zakończenie 
 
Trudno przedstawić w tym sprawozdaniu całe bogactwo problematyki tej ol-

brzymiej konferencji. Dlatego na zakończenie podam kilkanaście ważniejszych 
tematów sesji, z których każdy obejmował wiele wystąpień. Oto one: Nie wpadaj 
do wody; Pogorszenie prowadzenia pojazdów, czy warto ryzykować? Szkoły bez-
piecznej społeczności; Nadzorowania (surveillance) urazowości zatruć; Samobój-
stwa; Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym; Zapobieganie urazom upadku; 
Urazy w sporcie i wypoczynku; Ochrona dzieci i kobiet przed wykorzystaniem; 
Radzenie sobie z klęskami żywiołowymi; Festiwal filmowy 2010 nt bezpieczeństwa; 
Strzeż swoje nogi; Bezpieczeństwo pracy; Bezpieczeństwo pacjenta; Bezpieczeń-
stwo pieszych; Przemoc seksualna; Rola mediów w zapobieganiu urazowości 
wśród dzieci; Zapobiegania pożarom; Zmiana zachowań przy pracy; Przemoc mło-
docianych; Bezpieczeństwo konsumentów; Bezpieczeństwo motocyklistów; Bez-
pieczeństwo ruchu drogowego ― zachowanie i postawy, itd.  

Nie zauważyłem doniesienia z Polski. Może dlatego, że nie zadałem sobie 
większego trudu. Dalsze informacje nt Konferencji WHO, a zwłaszcza programu 
naukowego, społecznego, wystaw przemysłu itd dostępne są pod adresem 
www.conference.co.nz/worldsafety2012/ generalinformation/a. 

XI Konferencja Światowa odbędzie się w 2012 roku w Wellington, Nowa Ze-
landia. We wrześniu 2011 r. zaczyna się przyjmowanie abstraktów i składanie po-
dań o stypendium.
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