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Wstęp 

 
 

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny numer czasopisma, mając 
nadzieję, że zawarte w nim opracowania okażą się interesującą i inspirującą lekturą. 
Różnorodność tematów jest duża. Numer rozpoczyna tekst dotyczący szybko 
postępującej globalizacji powodującej wzrost liczby i poziomu komplikacji 
międzynarodowych powiązań między gospodarkami państw. Pogłębia to wzajemne 
zależności i wzmaga ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się wielu kontrowersji 
między krajami. Zewnętrzne otoczenie staje się więc istotnym źródłem zagrożeń dla 
bezpieczeństwa pojedynczych podmiotów oraz branż, rynków, walut, gospodarek 
państw i całej gospodarki światowej. Problem potęguje ilość kapitału powstałego na 
rynkach finansowych, potrafiącego w coraz większym stopniu kontrolować 
funkcjonowanie gospodarek.  
 Powyższa sytuacja zapewne sprawiła, że autorkę dwóch artykułów 
otwierających pierwszą część czasopisma Bezpieczeństwo narodowe 
zainteresowała międzynarodowa pozycja inwestycyjna, będąca czynnikiem 
stanowiącym o bezpieczeństwie finansowym państw Unii Europejskiej. W artykule 
zaprezentowała analizę międzynarodowych powiązań finansowych w państwach UE 
oraz ich zmiany w latach 2010-2019. Analizie poddano dane statystyczne w zakresie 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, uzyskanych z bazy danych Eurostatu 
(M. Redo). 
 W drugim opracowaniu zauważono, że nadmierny wzrost wydatków 
publicznych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. 
Wskazano problem ekspansywnego charakteru polityki fiskalnej w Polsce 
pogłębiającego wzrost wydatków publicznych, mających łagodzić skutki obecnej 
pandemii i towarzysząca temu zapaść dochodów publicznych. Podkreślono 
jednorazowy wzrost wydatków w ramach kolejnych edycji tarcz antykryzysowych 
oraz stopniowe ale trwałe zwiększanie wydatków publicznych. Uwidoczniono zbyt 
wysokie wydatki publiczne w Polsce, generujące deficyt budżetowy i podnoszące 
premię za ryzyko inwestycyjne. To z kolei hamuje konsumpcję i inwestycje, a więc 
rozwój społeczno-gospodarczy i proces zmniejszania dystansu rozwojowego do 
państw zachodnich. Podkreślono, że poziom inwestycji w Polsce – w państwie 
rozwijającym się – należy od lat do najniższych w Europie (M. Redo). 
 W następnym artykule rozważono zrównoważony rozwój systemów 
gospodarczych jako warunek bezpieczeństwa narodu. Zawarto w nim relację 
z przeprowadzonych badań. Wskazano, że w nowoczesnych warunkach 
zrównoważony rozwój systemów gospodarczych jest ważną kwestią, determinującą 
strategię rozwoju regionów i krajów. W rezultacie przeprowadzonych badań 
określono główne kierunki polityki regionalnej zmierzającej do zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego terytoriów. Uznano, że zdolność systemów 
gospodarczych do stabilnego funkcjonowania i rozwoju w długim okresie, 
odzwierciedla złożone procesy efektywnego gospodarowania wszystkimi zasobami 
regionu. Prowadzą one do wzrostu jego dobrobytu i bezpieczeństwa ekonomicznego 
(М. В. Петрович). 
 Innym ciekawym wątkiem poruszanym w tym numerze jest  tworzenie i rozwój 
systemów logistycznych jako podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego ujmuje 
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zainteresowania badawcze autorki wartościowego artykułu. Zauważono, że logi-
styka jako nauka rozwijała się w długim czasie, jako rezultat praktyki społecznej, 
głównie militarnej. Stwierdzono, że tworzenie, rozwój i zmiana poglądów na istotę 
i treść logistyki przeszły drogę od transakcji wymiany produktów do nowoczesnych 
międzynarodowych umów sprzedaży i zakupu. Wyjaśniono, że współczesna 
logistyka nie straciła pierwotnej treści, ale nastąpiła zmiana poglądów na jej rolę 
w rozwoju systemów gospodarczych oraz wpływ na bezpieczeństwo systemów 
krajowych, międzynarodowych i globalnych   (С. Куган). 
 Zachęcam również do analizy zagadnień związanych ze znaczeniem Gwardii 
Narodowej w systemie militarnym Stanów Zjednoczonych, która od powstania 
przeszła zasadniczą transformację (ok 450 tys. żołnierzy). Realizuje zadania na 
rzecz społeczności lokalnych, misje federalne na terytorium USA i operacje 
wojskowe poza granicami kraju, stanowiąc także siły rezerwowe armii Stanów 
Zjednoczonych. Struktura organizacyjna Gwardii Narodowej jest dostosowana do 
zadań realizowanych samodzielnie oraz w składzie dużych zgrupowań wojsk 
operacyjnych. Analiza strukturalna wykazała, że Gwardia Narodowa jest 
przygotowana do samodzielnej realizacji zadań i integracji z jednostkami 
operacyjnymi USA (M. Chrapska, A. Napieralska). 
 W bieżącym tomie, w części Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdujemy 
również kilka wartościowych opracowań. Należą do nich rozważania związane 
z osądem, czy cyberprzestrzeń stanowi szansę czy zagrożenie dla społeczeństwa 
informacyjnego. Autor podkreślił, że współczesna technologia pozwala 
użytkownikom Internetu działać w wirtualnym świecie. Dzięki temu mogą oni 
komunikować się towarzysko i zawodowo. Mogą podejmować działania w sferze 
kultury i nauki oraz uczestniczyć w działalności gospodarczej, politycznej 
i administracyjnej. Warunki te stwarzają możliwości funkcjonowania w cyber-
przestrzeni, ale jak dowodzi doświadczenie, mogą być również źródłem społecznych 
i zdrowotnych zagrożeń, także o charakterze przestępczym. Autor zaprezentował 
pewne możliwości wykorzystania technologii informatycznej i  teleinformatycznej 
z pozytywnymi lub negatywnymi konsekwencjami. Posiadają one ważne znaczenie 
w procesie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (J. Gąsiorowski). 

Rozważono również istotne znaczenie informacji we współczesnym 
terroryzmie, który zmieniał się wraz z rozwojem cywilizacji i postępem 
technologicznym. Stał się on bardziej nieprzewidywalny, do czego przyczyniły się 
także środki masowego przekazu. Autor podkreślił, że mediom zależy na dużej 
oglądalności transmitowanych programów informacyjnych, a terrorystom, na 
rozgłosie i sensacji z przeprowadzonych zamachów. Informacja we współczesnym 
terroryzmie ma znaczenie dla widzów i aktorów dramatycznego przedstawienia. 
Łatwy dostęp do informacji umożliwia ugrupowaniom terrorystycznym działania 
w aspekcie planowanych zamachów oraz pozyskiwania nowych członków i środków 
materialnych wspierających ich działalność (A. Napieralska, M. Walkowiak). 

Następna propozycja dyskusji dotyczy obowiązków organizacji w powierzaniu 
przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora. Zwrócono uwagę, że 
organizacje regulują ten proces za pomocą umowy lub innego instrumentu 
prawnego. Zanim to jednak nastąpi, kluczową kwestią jest prawidłowe oznaczenie 
ról organizacji między którymi następuje transfer danych osobowych. Bez zgodnego 
z prawem ustalenia ról, nie będzie prawidłowej ochrony danych osobowych. 
Konsekwencją błędnego wskazania „kto jest kim” w omawianym procesie jest błędne 
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określenie obowiązków i odpowiedzialności, w tym finansowej. W pracy zawarto 
pomoc organizacjom w określaniu powyższych ról, w celu prawidłowego 
zabezpieczenia danych osobowych. Wskazano na podstawowe elementy definicji 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora oraz 
podano przykłady ułatwiające rozróżnienie ról organizacji (M. Kochanowicz – 
Skoczek).  

Problematyka kryzysu klimatycznego i zmian klimatu w polskim dyskursie 
publicznym była tematem kolejnego artykułu. Uznano, że dyskurs ten wypełniony 
jest złożonymi relacjami komunikacyjnymi, w których funkcjonują różnorodni 
uczestnicy. Realizują oni różne strategie komunikacyjne, spełniając przy tym 
odpowiednie cele i zadania. Skonstatowano, że tematyka zmian klimatu jest obecna 
w tej debacie w sposób instrumentalny i pragmatyczny. Szereg wypowiedzi 
uwarunkowana jest merytorycznie, inne z kolei są wynikiem jedynie politycznych, 
doraźnych perspektyw. Zbadany zakres debaty dał podstawy dla wyciągania 
uzasadnionych wniosków. ( A. l. Ranke). 

W końcowym artykule opracowania odnotowano rozważania dotyczące 
formowania regionalnej strategii eksportu. Uzasadnienie dla tego procesu 
znaleziono w konieczności stworzenia zagranicznej strategii eksportowej 
w warunkach niestabilności i ograniczeń finansowych. Rozważono specjalizację 
regionów Białorusi i przeanalizowano poziom dywersyfikacji koszyka eksportowego, 
zidentyfikowano globalne trendy wpływające na globalną gospodarkę. 
Zaproponowano utworzenie skutecznej zagranicznej strategii gospodarczej 
(eksportowej) i jej późniejsze wdrożenie w kierunku inercyjnej dywersyfikacji 
eksportu (V. Zazerskaya, S. Bunko). 
 Życzę Czytelnikom, by w toku lektury i w późniejszych jej następstwach 
konstruowali własne refleksje, formułowali liczne, nowe pytania i podejmowali próby 
samodzielnego ich rozbudowywania i rozstrzygania.  

 
Życzę ciekawej lektury 

Maria Kozielska 
          Redaktor Naukowy 
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Magdalena REDO 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA CZYNNIKIEM 

STANOWIĄCYM O BEZPIECZEŃSTWIE FINANSOWYM PAŃSTW UE 
 
 
 Wprowadzenie 
 Postępująca z dekady na dekadę globalizacja powoduje wzrost liczby i stopień 
skomplikowania międzynarodowych powiązań pomiędzy gospodarkami państw. 
Pogłębia to wzajemne zależności i wzmaga ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się 
szoków pomiędzy krajami. Zewnętrzne otoczenie staje się więc coraz bardziej 
źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa nie tylko pojedynczych podmiotów, ale całych 
branż, rynków, walut, gospodarek państw i całej gospodarki światowej. Problem 
potęguje niewspółmierna do realnej wielkości globalnej gospodarki ilość kapitału 
namnożonego na rynkach finansowych, wydającego się w coraz większym stopniu 
kontrolować funkcjonowanie gospodarek. Dynamiczny rozwój rynków finansowych 
powiększa nieustannie zasób kapitału w gospodarce światowej, powodując 
obniżenie jego kosztu i ułatwiając dostęp do niego coraz mniej wiarygodnym 
podmiotom. Zwiększa więc możliwości inwestycyjne i zdolność do zadłużania się. 
Wzmaga jednocześnie akceptowalny poziom ryzyka inwestycyjnego i zwalnia 
gospodarki z konieczności zabiegania o napływ kapitału zagranicznego. Zmniejsza 
to troskę podmiotów o ich bezpieczeństwo finansowe i usypia ich czujność.                 
W konsekwencji świat nie doszacowuje zagrożeń, jakie dla jego bezpieczeństwa 
ekonomicznego stwarzają pogłębiające się zewnętrzne nierównowagi finansowe. 
 Celem artykułu jest analiza wielkości międzynarodowych powiązań 
finansowych w państwach Unii Europejskiej oraz ich zmiany w latach 2010-2019,     
a także identyfikacja biorców i dawców netto kapitału oraz skali tego uzależnienia. 
Analizie poddano dane statystyczne w zakresie międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej pozyskanych z bazy danych Eurostatu. 
 
 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna (MPI) jest drugim obok bilansu 
płatniczego sprawozdaniem statystycznym odzwierciedlającym miejsce gospodarki 
danego państwa na globalnym rynku. W przeciwieństwie do strumieniowego ujęcia 
danych w bilansie płatniczym MPI jest zestawieniem zasobowym. Stanowi ona 
skumulowane zestawienie zewnętrznych zasobów gospodarki państwa o charak-
terze finansowym na dany moment, tj. zagranicznych aktywów i pasywów 
finansowych. O ile więc bilans płatniczy ukazuje zmiany zachodzące w danym 
okresie czasu (kwartale czy roku), to MPI kumuluje wszystkie wcześniejsze 
transakcje międzynarodowe powodujące zmiany w zakresie aktywów i pasywów 
finansowych. MPI ukazuje więc jaką ilość zagranicznych aktywów finansowych 
posiadają podmioty krajowe (bez względu na to kiedy je nabyli) i jakie zaciągnęli 
dotąd finansowe zobowiązania zagraniczne oraz jaka ilość krajowych aktywów 
finansowych znajduje się w posiadaniu zagranicznych podmiotów i jakie mają oni 
finansowe zobowiązania względem podmiotów tego kraju. Wskazuje więc, czy dane 
państwo jest biorcą netto, czy też dawcą netto kapitału. Jest zatem swoistego 
rodzaju rozszerzeniem (uzupełnieniem) bilansu płatniczego i jednocześnie 
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niezwykle istotnym źródłem informacji na temat stanu zewnętrznego 
bezpieczeństwa finansowego państwa. Informuje bowiem o stopniu uzależnienia 
finansowego państwa od gospodarki światowej oraz o potencjalnej sile 
oddziaływania na nią1. 
 Wytyczne MFW dotyczące konstruowania międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto opierają się na szczegółowych opracowaniach 
wyspecjalizowanych instytucji (głównie Banku Rozrachunków Międzynarodowych 
oraz OECD) w zakresie inwestycji bezpośrednich, inwestycji portfelowych, długu 
zewnętrznego czy rezerw międzynarodowych w zakresie międzynarodowych 
statystyk finansowych i wzorcowej definicji bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(IMF 20092, BIS 20093, IMF 20024, IMF 20135, OECD 20086, IMF 20157, IMF 20188, 
IMF 20039). 
 Relacja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do PKB jest 
standardowym miernikiem służącym do oceny bezpieczeństwa zewnętrznej sytuacji 
finansowej państwa. Dlatego konieczne jest bieżące jej monitorowanie wraz z pogłę-
bioną oceną struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto.  
 
 MPI w państwach Unii Europejskiej w latach 2010-2019 
 Poniższe dane ukazują międzynarodową pozycję inwestycyjną państw Unii 
Europejskiej na koniec 2019 r. Ciemniejsze słupki na rys. 1 przedstawiają wartość 
wszystkich aktywów zagranicznych posiadanych przez podmioty poszczególnych 
państw w relacji do PKB, a jaśniejsze wartość ich zagranicznych zobowiązań. 
Ukazują więc skalę finansowych powiązań międzynarodowych danego państwa,       
a więc z jednej strony siłę oddziaływania na sytuację finansową innych państw, ich 
walut, poszczególnych rynków, a nawet gospodarki światowej. Z drugiej zaś 
pokazują stopień uzależnienia od zagranicznego kapitału, a tym samym wrażliwość 
danego państwa na sytuację na rynkach zagranicznych. Ukazują więc znaczenie 
danego państwa w gospodarce światowej. Pokazują bowiem skalę ekspansji 
gospodarczej i finansowej krajowych podmiotów i/lub znaczenie centrów 
finansowych zlokalizowanych w tych państwach. Dlatego aktywa zagraniczne 
bogatych państw są zazwyczaj zdecydowanie wyższe niż krajów rozwijających się. 
Większe są też ich zagraniczne zobowiązania z uwagi na nieporównanie wyższą 
zdolność kredytową. Sięgają one tam bilionów euro i stanowią kilkaset procent PKB, 
a w przypadku państw posiadających centra finansowe – nawet tysiące procent 
PKB.  

                                                           
1 M. Redo, P. Siemiątkowski, Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Wyd. UMK w Toruniu, 
Toruń 2017, s. 60. 
2 International Monetary Fund, Balance of Payments and International Investment Position Manual. Six 
Edition (BPM6), Washington 2009. 
3 Bank for International Settlements, Guide to the international financial statistics, Basel 2009. 
4 International Monetary Fund, International Investment Position: A Guide to Data Sources, Washington 
2002. 
5 International Monetary Fund, International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a 
Data Template, Washington 2013. 
6 OECD (2008), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth Edition 2008, Paris. 
7 International Monetary Fund, Coordinated Direct Investment Survey Guide (Pre-Publication Guide) 
2015. 
8 International Monetary Fund, Coordinated Portfolio Investment Survey Guide (Third Edition), 
Washington 2018. 
9 International Monetary Fund, External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, Washington 2002. 
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 Nominalnie najwyższą wartość zagranicznych aktywów i zobowiązań posiada 
Wielka Brytania o wartości ok. 13 bln EUR każde. Zaraz za nią jest mały Luksemburg 
z wielkim jednak centrum finansowym i wartością zagranicznych aktywów i pasywów 
po ok. 11 bln EUR. Zagraniczne aktywa gospodarki Niemiec są wprawdzie niższe 
niż w przypadku tych dwóch państw, jednak również znacznie niższe są jej 
zagraniczne pasywa, w efekcie czego Niemcy posiadają najwyższą nominalnie MPI 
netto – czyli nadwyżkę zagranicznych aktywów nad zagranicznymi zobowiązaniami. 
Wyniosła ona na koniec 2019 r. prawie 2,5 bln EUR – por. tabela 1. 
 
Tabela 1. Wartość zagranicznych aktywów i zobowiązań państw UE na koniec 
2019 r. (w mld EUR) 

  
zagraniczne 

aktywa 
zagraniczne 

pasywa 
MPI 

netto 

1. Niemcy 9 462 7 016 2 445 
2. Holandia 9 344 8 615 729 
3. Dania 1 105 862 243 
4. Belgia 2 119 1 895 224 
5. Szwecja 1 474 1 373 101 
6. Austria 904 866 38 
7. Luksembur

g 
11 003 10 971 32 

8. Malta 255 247 8 
9. Finlandia 804 801 3 

10. Estonia 38 44 -6 
11. Słowenia 56 65 -9 
12. Litwa 39 51 -11 
13. Łotwa 36 49 -13 
14. Bułgaria 55 75 -19 
15. Cypr 501 527 -25 
16. Chorwacja 35 63 -27 
17. Włochy 2 943 2 972 -30 
18. Czechy 278 324 -46 
19. Słowacja 90 152 -62 
20. Węgry 273 341 -68 
21. Rumunia 77 172 -96 
22. Portugalia 353 567 -214 
23. Polska 259 526 -268 
24. Grecja 223 508 -284 
25. Francja 7 515 8 071 -557 
26. Irlandia 6 328 6 925 -597 
27. W. Brytania 13 091 13 749 -658 
28. Hiszpania 2 209 3 135 -926 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2020a.10 
  

                                                           
10 Eurostat, Balance of payments by country – annual data (BPM6), Last update 15.07.2020. 
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 W państwach rozwijających się zauważalnie niższe są przede wszystkim 
zagraniczne aktywa, choć oczywiście mniejsze są też zazwyczaj zagraniczne 
zobowiązania, z uwagi na mniejszą zdolność do przyciągania kapitału, mimo silnego 
zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie procesu wyrównywania dystansu 
rozwojowego. Dotyczy to w szczególności państw Europy Środkowowschodniej, 
gdzie zagraniczne aktywa sięgają zazwyczaj raptem kilkudziesięciu miliardów euro, 
a tylko w nielicznych przypadkach (zazwyczaj większych państw) są wyższe – ok. 
220-280 mld EUR w przypadku Czech, Węgier i Polski (por. tab. 1).  
 Nominalne dane dobrze pokazują miejsce i znaczenie podmiotów 
poszczególnych państw w sieci międzynarodowych powiązań finansowych, jednak 
z punktu widzenia pojedynczego kraju wielkość zagranicznych aktywów i pasywów 
należy oceniać przez pryzmat jego wielkości i zamożności. Trzeba więc dane 
odnieść do PKB poszczególnych państw. Analizując w ten sposób zagraniczne 
aktywa i pasywa w poszczególnych państwach zauważyć można nieporównywalnie 
wyższe wielkości w przypadku państw, w których zlokalizowane są centra finansowe 
– por. rys. 1. 
 
Rys. 1. MPI państw UE na koniec 2019 r. (w relacji do PKB) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2020a. 
 
Liderem jest Luksemburg, gdzie na koniec 2019 r. zarówno zagraniczne aktywa, jak 
i pasywa przewyższały ponad 17-krotnie PKB Luksemburga. W przypadku Cypru 
i Malty były one około 20-krotnie wyższe, Holandii 11-krotnie, a Irlandii: aktywa 
prawie 12-krotnie, pasywa prawie 20-krotnie – por. rys. 1. Zagraniczne aktywa 
i pasywa Wielkiej Brytanii to „tylko” około 5-krotność PKB. W większości pozostałych 
państw zagraniczne aktywa wahają się od 100-200% PKB. Mniejsze są tylko w kilku 
państwach EŚW. Najniższe zagraniczne aktywa posiada gospodarka Rumunii (34% 
PKB), Polski (49% PKB) i Chorwacji (65% PKB) – por. rys. 1. 
 Postępujący proces globalizacji i europejskiej integracji skutkuje wzrostem 
i zacieśnianiem powiązań finansowych pomiędzy gospodarkami państw. Zachęca 
do poszukiwania nowych lub korzystniejszych możliwości inwestycyjnych oraz 
zewnętrznych, łatwo dostępnych i często tańszych źródeł finansowania. Poziom 
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rozwoju gospodarczego determinuje więc istotnie zarówno zdolność do zagranicznej 
ekspansji, jak i pozyskania kapitału z zewnątrz. Tłumaczy więc w znacznym stopniu 
różnice w wysokości słupków na rys. 1, tj. wyższe zagraniczne aktywa i pasywa 
w przypadku wysoko rozwiniętych państw o najsilniejszych gospodarkach. 
Tłumaczy także gorszą MPI netto w przypadku krajów rozwijających się, zwłaszcza 
z EŚW – por. czarny słupek na tys. 10 ukazujący saldo, czyli różnicę pomiędzy 
zagranicznymi aktywami a zagranicznymi pasywami, a więc MPI netto. 
 Zauważyć należy, że aż 18 państw UE ma obecnie ujemną MPI netto, dwa 
w zasadzie zrównoważoną (Finlandia i Włochy), a tylko 8 dodatnią. Co oznacza, że 
tylko 8 państw UE (Holandia, Dania, Niemcy, Malta, Luksemburg, Belgia, Szwecja, 
Austria plus w minimalnym stopniu Finlandia) jest dawcami netto kapitału, 
a zdecydowana większość (18) jest biorcami netto kapitału. Warto podkreślić, że 
nadwyżka zagranicznych aktywów nad pasywami w przypadku 6 największych 
dawców netto kapitału jest ogromna i stanowi od 50% do 90% PKB tych państw (por. 
rys. 1). Co więcej ujemna MPI netto największych biorców netto kapitału jest jeszcze 
większa i sięga 100-170% ich PKB. Należą do nich Portugalia, Cypr, Grecja 
i Irlandia. Ujemna MPI netto pozostałych 14 biorców netto kapitału waha się między 
20-75% PKB (por. rys. 1). 
 Należy też zwrócić uwagę na wielkość ujemnej MPI netto w relacji do 
zagranicznych aktywów gospodarki danego państwa. Nie powinna bowiem usypiać 
czujności mniejsza ujemna MPI netto w relacji do PKB niż w innych państwach. 
Trzeba uwzględnić również fakt jak duża jest ta ujemne MPI netto w porównaniu do 
posiadanych przez gospodarkę danego państwa zagranicznych aktywów. Dobrym 
przykładem jest Rumunia, Polska i Chorwacja, gdzie ujemna MPI netto (wynosząca 
odpowiednio 43% PKB w Rumunii i 51% PKB w pozostałych dwóch państwach) 
wydawać się może nie aż tak duża, bo w Grecji czy Portugalii stanowi ponad 150% 
ich PKB (rys. 1). Jednak gdy uwzględni się fakt jednocześnie niskich aktywów 
zagranicznych tych gospodarek, to wielkość ich ujemnej MPI netto nie wydaje się 
już tak niska. W Rumunii i Polsce ujemna MPI netto przekracza wartość 
zagranicznych aktywów gospodarek tych państw – i stanowi odpowiednio ich 124% 
i 103% (a w Chorwacji 78%) – por. rys. 2.  
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Rys. 2. MPI netto w relacji do zagranicznych aktywów w państwach UE na koniec 
2019 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2020a. 
 
Gospodarki tych trzech krajów – obok Grecji, a także Słowacji i Portugalii – mają 
największą ujemną MPI netto w porównaniu do posiadanych przez nie 
zagranicznych aktywów. To znaczy mają relatywnie najwyższe zagraniczne 
zobowiązania w relacji do zagranicznych aktywów. Co dodatkowo wzmaga ryzyko 
związane z wypłacalnością zewnętrzną tych państw i ich uzależnieniem od 
zewnętrznego finansowania. Dotyczy to w szczególności tych spośród wskazanych 
państw, które nie posiadają waluty międzynarodowej (euro) i gwarancji pomocy ze 
strony Europejskiego Banku Centralnego (jako członkowie strefy euro). Problem 
więc w szczególności odnosi się do Rumunii, Polski i Chorwacji, które nie mają euro. 
Mają za to jedną z najgłębszych MPI netto w relacji do posiadanych zagranicznych 
aktywów i PKB – por. rys. 1 i 11. Co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w wycenie 
ryzyka inwestycyjnego i koszcie kapitału w tych krajach oraz ich zdolności 
kredytowej i skłonności zagranicznego kapitału do inwestowania tam. 
 Z kolei odwrotnym przykładem jest Cypr, którego ujemna MPI netto stanowi 
116% PKB i jest jedną z największych wśród państw UE (rys. 1), to jednak stanowi 
ona „tylko” 5% zagranicznych aktywów cypryjskiej gospodarki (por. rys. 2). 
 Na koniec należy przyjrzeć się zmianom wartości zagranicznych aktywów 
i zobowiązań oraz MPI netto z biegiem lat. W analizowanym okresie 2010-2019 
najsilniej wartość zagranicznych aktywów wzrosła w kilku państwach EŚW 
(Czechach, Litwie, Bułgarii, Estonii i Słowacji) oraz w Luksemburgu i Irlandii 
(posiadających centra finansowe) – o ponad 100% (por. rys. 3). 
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Rys. 3. Zmiana wartości zagranicznych aktywów i zagranicznych zobowiązań 
państw UE w latach 2010-2019 (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2020a. 
 
W Luksemburgu i Irlandii odnotowano w tym czasie również najsilniejszy wzrost 
zagranicznych zobowiązań (o ponad 120%). Względnie wysoki wzrost 
zagranicznych pasywów zanotowały w analizowanych latach gospodarki Słowacji (o 
78%), Czech (o 74%), Estonii (o 56%) i Litwy (o 49%) oraz Cypru (o 62%) i Holandii 
(o 54%) – por. rys. 3. Z kolei w Portugalii, Belgii, Grecji, W. Brytanii, Austrii i na 
Węgrzech zmiany w poziomie zagranicznych aktywów były niewielkie – nie 
przekroczyły w minionej dekadzie 20%. 
 W konsekwencji powyższych zmian w części państw UE nastąpiły w 
analizowanych latach 2010-2019 silne zmiany w poziomie MPI netto. Podkreślić 
należy, że w aż 21 państwach UE nastąpiła poprawa międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto, a tylko w siedmiu pogorszenie – por. rys. 4. 
 
Rys. 4. Porównanie MPI na koniec 2010 i 2019 r. w państwach UE (w relacji do PKB) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2020a. 
 
Co więcej w Belgii i Finlandii mimo pogorszenia MPI netto w analizowanym okresie 
gospodarki tych państw mają wciąż nadwyżkę zagranicznych aktywów nad 
zagranicznymi zobowiązaniami. A sam spadek MPI netto był relatywnie nieduży 
(rys. 4). Gospodarki tych państw mają ponadto wysokie aktywa zagraniczne – 

-20%
0%

20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%

aktywa zagraniczne pasywa zagraniczne

-180%

-150%

-120%

-90%

-60%

-30%

0%

30%

60%

90%

H
o

la
n

d
ia

D
an

ia

N
ie

m
cy

M
al

ta

Lu
ks

e
m

b
u

rg

B
el

gi
a

Sz
w

ec
ja

A
u

st
ri

a

Fi
n

la
n

d
ia

W
ło

ch
y

Sł
o

w
en

ia

C
ze

ch
y

Es
to

n
ia

Fr
an

cj
a

Li
tw

a

W
. B

ry
ta

n
ia

B
u

łg
ar

ia

R
u

m
u

n
ia

Ło
tw

a

W
ęg

ry

P
o

ls
ka

C
h

o
rw

ac
ja

Sł
o

w
ac

ja

H
is

zp
an

ia

P
o

rt
u

ga
lia

C
yp

r

G
re

cj
a

Ir
la

n
d

ia

2019 2010



 20   

 

przekraczające odpowiednio 400% i 300% ich PKB (rys. 1). Podobnie nie stanowi 
większego problemu pogłębienie ujemnej MPI netto odnotowane w przypadku 
W. Brytanii i Francji. Ujemne saldo jest tam wciąż względnie nieduże (nie przekracza 
30% PKB) – por. rys. 4, a gospodarki tych państw posiadają wysoką wiarygodność, 
duże aktywa zagraniczne (przekraczające odpowiednio 500% i 300% ich PKB – rys. 
1) oraz waluty międzynarodowe. Niepokojące może być z kolei silne pogłębienie 
mocno ujemnej już przed dekadą MPI netto Grecji i Irlandii – por. rys. 4. W przypadku 
Grecji dowodzi to problemom z podniesieniem się jej gospodarki po bankructwie 
z 2011 r. i pogłębiającemu się jej uzależnieniu finansowemu od świata 
zewnętrznego. Warto zauważyć, że Grecja obok Portugalii to jedyne dwa kraje 
w UE, w których przez całą analizowaną dekadę nastąpił spadek zagranicznych 
aktywów (por. rys. 1). Z kolei dane w zakresie MPI netto w przypadku Irlandii ukazują 
szybkie odzyskanie zaufania międzynarodowych rynków finansowych do tamtej-
szego sektora finansowego (co potwierdzają zarówno ogromne zagraniczne aktywa 
i jeszcze wyższe zagraniczne pasywa). Stanowią one jednak ostrzeżenie zarówno 
dla inwestorów, jak i samej gospodarki Irlandii, przed konsekwencjami załamania w 
sytuacji wybuchu kolejnego kryzysu finansowego lub gospodarczego w Europie lub 
na świecie. 
 

Podsumowanie 
 Pogłębiający się z dekady na dekadę problem współzależności 
międzynarodowych wzbudza uzasadnione obawy o bezpieczeństwo pojedynczych 
państw i całej gospodarki światowej. Wysokie i powiększające się zobowiązania 
zagraniczne wzmagają wrażliwość gospodarek na szoki i coraz bardziej ogranicza 
zdolność polityk gospodarczych do łagodzenia i podnoszenia się z nich. Potęguje to 
ryzyko inwestycyjne zwłaszcza w mniej odpornych i bardziej podatnych na wstrząsy 
państwach rozwijających się. W sytuacji globalizacji i rozwoju rynków finansowych 
rosnące zewnętrzne uzależnienie finansowe gospodarek tych państw zwiększa 
prawdopodobieństwo występowania zjawiska sudden stop, czyli odpływu kapitału 
portfelowego oraz wyhamowania jego napływu, skokowych deprecjacji kursu 
walutowego i trudności z rolowaniem długów oraz finansowaniem procesu 
nadrabiania dystansu rozwojowego. Płacą one za to coraz większą cenę w postaci 
na co dzień wyższej wyceny premii za ryzyko, będącej odzwierciedleniem wysokiej 
podatności, słabej odporności i większej wrażliwości na zawirowania na rynkach 
międzynarodowych czy zmiany strategii inwestycyjnych instytucji finansowych, czyli 
na zjawiska niezależne od gospodarki danego państwa. Pogłębiająca się 
zewnętrzna ekspozycja gospodarek obniża dodatkowo skuteczność polityk 
gospodarczych państw nadwerężonych długami publicznymi, w przypadku których 
już sama świadomość ograniczonej elastyczności polityk fiskalnych osłabia efekty 
podejmowanych działań. Powyższe stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa, Unii Europejskiej i świata11. A podkreślić należy, że 
bezpieczeństwo ekonomiczne ogrywa dziś kluczową rolę w trójfilarowym systemie 
bezpieczeństwa państwa (obok bezpieczeństwa militarnego i politycznego)12. To 

                                                           
11 M. Redo, Ekspansywna polityka fiskalna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 
[w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, Z. Polcikiewicz, P. Siemiatkowski, P. 
Tomaszewski (red.), TNOiK, Toruń 2019, s. 73-94. 
12 Por. Z. Stachowiak, St. Kurek, S. Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, 
Warszawa 2004 oraz K.A. Wojtaszczyk, Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć [w:] 
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efekt postępującej globalizacji i finansyzacji gospodarki światowej, które zacieśniają 
współzależności między poszczególnymi obszarami bezpieczeństwa i eksponują 
znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego13. Sytuacja gospodarcza stanowi dziś 
bowiem o sile politycznej14 i militarnej państwa15. Mówi się nawet o ekonomizacji 
bezpieczeństwa państwa16. Dlatego z uwagi na kluczową rolę bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego konieczne 
jest zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym, polegające m.in. na 
prewencyjnym rozpoznawaniu zagrożeń dla funkcjonowania państwa oraz 
wzmacnianiu odporności na nie i zdolności wychodzenia z kryzysów17. 
 Przystąpienie do Unii Europejskiej przyśpieszyło i zintensyfikowało proces 
zewnętrznego ekonomicznego oraz finansowego uzależniania się gospodarek 
Europy Środkowo-Wschodniej. Stosunkowo szybka akcesja otworzyła dostęp do 
zagranicznych rynków i źródeł finansowania, nie pozwoliła jednak na odpowiednie 
wzmocnienie struktur gospodarczych, prowadząc do silnego zewnętrznego 
uzależnienia państw EŚW, wzmagającego ich podatność oraz wrażliwość na 
zewnętrzne szoki i obniżającego odporność na nie – por. szerzej wyniki analizy 
zewnętrznej ekspozycji państw EŚW przedstawione w Redo 201818. Wszystkie 
poddane analizie gospodarki posiadają niemałe zadłużenie zagraniczne, dość 
mocno ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną netto, wysokie pasywa 
zagraniczne, wysoki stopień otwarcia (mierzony wartością eksportu oraz importu 
towarów i usług), niemałe zaangażowanie zagranicznego ruchliwego kapitału 
portfelowego, a także silne finansowe wsparcie z unijnego budżetu jako 
beneficjentów netto. Pamiętać przy tym należy, że przy ocenie powyższych wielkości 
w przypadku pojedynczych państw silne znaczenie odgrywa fakt, że Litwa, Łotwa, 
Estonia, Słowenia i Słowacja posiadają euro, co poprawia ich zdolność kredytową 
i wzmacnia zaufanie rynków. Wiarygodność, jaką daję przynależność do strefy euro, 
poddanie się polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego i posiadanie 
waluty międzynarodowej znajduje odzwierciedlenie w większym kredycie zaufania 
i zainteresowaniu inwestorów tymi gospodarkami, poziomie ratingów, wycenie 
spreadów CDS czy rentowności skarbowych papierów wartościowych, 
determinujących rynkowy poziom kosztu kapitału i łatwość dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania19. 

                                                           
Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, K.A.Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009. 
13 M. Redo, Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Wydawnictwo UMK w 
Toruniu 2017. 
14 J. Gołębiewski, Anatomia bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2015. 
15 S.T. Kurek, Gospodarka obronna państwa [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, J. 
Płaczek (red.), Difin, Warszawa 2014. 
16 Por. I. Jaźwiński, Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i 
uwarunkowania realizacyjne [w:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, S. Wojciechowski, A. 
Potyrała (red.), Difin, Warszawa 2014 oraz J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut 
Geopolityki, Częstochowa 2011. 
17 K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer 
SA, Warszawa 2012. 
18 M. Redo, Comparison of the external exposure of Central and Eastern Europe states as a factor 
threatening the financial security of their economies, “Historia i Polityka”, No. 24 (31), 2018, s. 135-159. 
19 Szerzej por. M. Redo, Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na poziom 
kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-
Dmoch, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, CeDeWu, Warszawa 
2017, s. 193-211. 
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 Wszystkie państwa UE posiadają silne finansowe powiązania 
międzynarodowe. Choć oczywiście Zachodnie państwa UE posiadają 
nieporównywalnie wyższe zagraniczne aktywa, jak i zagraniczne pasywa. Aż 18 
państw UE ma obecnie ujemną MPI netto, dwa zrównoważoną (Finlandia i Włochy), 
a tylko 8 państw UE (Holandia, Dania, Niemcy, Malta, Luksemburg, Belgia, Szwecja, 
Austria plus w minimalnym stopniu Finlandia) jest dawcami netto kapitału. Z kolei 
największymi biorcami netto kapitału wśród państw UE są zdecydowanie Portugalia, 
Cypr, Grecja i Irlandia. Uwagę zwracają także państwa posiadające wprawdzie 
mniejszą ujemną MPI netto w relacji do PKB, ale jednocześnie względnie niskie 
aktywa zagraniczne i nie posiadają euro – tj. Rumunia, Polska i Chorwacja. Co 
oczywiście znajduje odzwierciedlenie w wycenie ryzyka inwestycyjnego i koszcie 
kapitału w tych krajach oraz ich zdolności kredytowej i skłonności zagranicznego 
kapitału do inwestowania tam. Podkreślić więc należy, że gospodarka Polski posiada 
ósmą najbardziej ujemną MPI netto w relacji do PKB (50,6%), trzecią najbardziej 
ujemną MPI netto w relacji do zagranicznych aktywów (103,5%) oraz drugie 
najniższe zagraniczne aktywa w relacji do PKB (48,9%) wśród 28 państw UE. 
 Dostrzegają to od lat rynki finansowe i odpowiednio dyskontują w żądanej 
premii za ryzyko inwestycyjne. Potwierdza to fakt, że rentowność skarbowych 
polskich obligacji wyceniana była w styczniu 2020 r. jako druga najwyższa wśród 
państw UE, co oznacza, że polski rząd jest wciąż jednym z najdrożej pożyczających 
kapitał rządów w Europie, a polskie podmioty gospodarcze i Polacy należą do 
najdrożej pożyczających kapitał podmiotów w UE. Z uwagi bowiem na ogromne 
emisje skarbowych papierów wartościowych w Polsce (zadłużenie samego Skarbu 
Państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych na koniec stycznia 2020 r. 
wyniosło 882,4 mld zł20) rentowność skarbowych obligacji jest niezwykle silnym 
determinantem rynkowego kosztu kapitału zwłaszcza w rozwijających się państwach 
o ograniczonych rozmiarach krajowego rynku finansowego i możliwościach 
samofinansowania procesu rolowania długu publicznego. Co więcej problemem jest 
skala różnicy w poziomie kosztu pożyczanego kapitału, tj. pomiędzy wyceną 
polskich skarbowych obligacji, a obligacji innych rządów – także państw EŚW. 
Podkreślić więc należy, że rentowność polskich długoterminowych obligacji była 
w styczniu 2020 r. prawie 25-krotnie wyższa niż obligacji słoweńskich, 20-krotnie 
wyższa niż słowackich, 15-krotnie wyższa niż bułgarskich, 7-krotnie wyższa niż 
litewskich, 3,5-krotnie wyższa niż chorwackich i o 38% wyższa niż czeskich – por. 
rys. 5. W porównaniu do najstabilniejszych Zachodnich państw UE różnice są 
jeszcze większe. 
  

                                                           
20 Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Skarbu Państwa 1/2020, Warszawa 2020. 
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Rys. 5. Rentowność skarbowych obligacji długoterminowych w państwach UE w 
styczniu 2020 (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2020b. 
 
 Streszczenie 
 Przystąpienie do UE przyśpieszyło i zintensyfikowało proces zewnętrznego 
ekonomicznego oraz finansowego uzależniania się gospodarek Europy Środkowo-
Wschodniej. Stosunkowo szybka akcesja otworzyła dostęp do zagranicznych 
rynków i źródeł finansowania, nie pozwoliła jednak na odpowiednie wzmocnienie 
struktur gospodarczych, prowadząc do silnego zewnętrznego uzależnienia państw 
EŚW, wzmagającego ich podatność oraz wrażliwość na zewnętrzne szoki i 
obniżającego odporność na nie. I choć wszystkie państwa UE posiadają silne 
finansowe powiązania międzynarodowe i aż 18 z nich ma ujemną MPI netto, to 
Zachodnie państwa UE posiadają nieporównywalnie wyższe zagraniczne aktywa niż 
Polska, a dodatkowo 19 państw UE posiada euro – drugą po dolarze amerykańskim 
najtwardszą walutę świata, co poprawia ich zdolność kredytową i wzmacnia zaufanie 
rynków. Wiarygodność, jaką daję przynależność do strefy euro, poddanie się 
polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego i posiadanie waluty 
międzynarodowej znajduje odzwierciedlenie w większym kredycie zaufania i 
zainteresowaniu inwestorów tymi gospodarkami, poziomie ratingów, wycenie 
spreadów CDS czy rentowności skarbowych papierów wartościowych, 
determinujących rynkowy poziom kosztu kapitału i łatwość dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania.  
Podkreślić więc należy, że gospodarka Polski posiada ósmą najbardziej ujemną MPI 
netto w relacji do PKB (50,6%), trzecią najbardziej ujemną MPI netto w relacji do 
zagranicznych aktywów (103,5%) oraz drugie najniższe zagraniczne aktywa w 
relacji do PKB (48,9%) wśród 28 państw UE. Dostrzegają to od lat rynki finansowe i 
odpowiednio dyskontują w żądanej premii za ryzyko inwestycyjne w efekcie czego 
polski rząd jest wciąż jednym z najdrożej pożyczających kapitał rządów w Europie, 
a polskie podmioty gospodarcze i Polacy należą do najdrożej pożyczających kapitał 
podmiotów w całej UE. 
 Słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe państwa, MPI, uzależnienie 
finansowe, finansowe nierównowagi, ryzyko inwestycyjne, koszt kapitału. 
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 Summary 
 Accession to the EU accelerated and intensified the process of external 
economic and financial dependence of the economies of Central and Eastern 
Europe. Relatively quick accession opened access to foreign markets and to 
external financing, but did not allow for adequate strengthening of economic 
structures, leading to strong external dependence of the CEE countries, increasing 
their vulnerability and sensitivity to external shocks and reducing their resistance to 
them. And although all the EU countries are strongly internationally financially linked 
and as many as 18 of them have a negative net international investment position 
(NIIP), the western EU countries have incomparably higher foreign assets than 
Poland, and additionally 19 EU countries have the euro - the world's second 
international currency (after the US dollar), which improves their creditworthiness 
and strengthens market confidence. The credibility that comes from belonging to the 
euro area, submitting to the monetary policy of the European Central Bank and 
having an international currency is reflected in a greater credit of confidence and 
investor interest in these economies, the level of credit ratings, the valuation of CDS 
spreads or the profitability of treasury securities, determining the level of the market 
cost of capital and easy access to external financing. 
It should therefore be emphasized that the Polish economy has the eighth most 
negative NIIP in relation to GDP (50.6%), the third most negative NIIP in relation to 
foreign assets (103.5%) and the second lowest foreign assets in relation to GDP 
(48.9%) among the 28 EU countries. This has been recognized by financial markets 
for years and discounted appropriately in the required investment risk premium, as 
a result of which the Polish government is still one of the most expensive capital 
borrowers in Europe, and Polish economic entities and Poles are among the most 
expensive capital borrowers in the entire EU. 
 Keywords: financial security of the state, net international investment position, 
financial dependence, financial imbalances, investment risk, cost of capital. 
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NADMIERNY WZROST WYDATKÓW PUBLICZNYCH ZAGROŻENIEM DLA 
BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI 

 
 

Wprowadzenie 
 Bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych w Polsce po wybuchu 
pandemii koronawiursa zagraża stabilności polskich finansów publicznych, a tym 
samym bezpieczeństwu ekonomicznemu Polski i Polaków w następnych latach 
i dekadach. Trzeba uzmysłowić wreszcie Polakom, że pieniądze publiczne nie 
spadają z nieba, ani nie są drukowane przez rząd. Podkreślmy więc, że wydatki 
publiczne finansowane są z naszych podatków lub z pożyczonych pieniędzy 
(głównie poprzez emisję skarbowych obligacji). Od 30 lat wydatki publiczne 
corocznie przewyższają w Polsce ściągane dochody (podatki i inne daniny 
publiczne, jak np. składki zusowskie), czego skutkiem są rokroczne deficyty 
budżetowe i rosnący dług publiczny. Rząd musi bowiem każdego roku zaciągać 
kolejne zobowiązania, by sfinansować te wydatki, które przewyższają 
odprowadzane dochody (podatki). Deficyty budżetowe w Polsce wahały się w ciągu 
minionych dwóch dekad od kilkunastu do ponad 40 mld zł rocznie – por. wykres 1 – 
i w latach 2001-2019 wynosił średnio 30,4 mld zł. 
 
Wykres 1. Saldo budżetu państwa oraz koszty obsługi długu Skarbu Państwa w 
latach 2001-2019 (w mld zł) 

 
Źródło: GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne (data pobrania 2.07.2020). 
 
 Dynamiczny wzrost długu publicznego w Polsce od 20 lat 
 Nic więc dziwnego, że dług publiczny Polski rośnie dynamicznie z dekady na 
dekadę. Na koniec 2019 r. – czyli jeszcze przed wybuchem pandemii covid-19 – 
wyniósł on ponad 1 bilion zł (1045,1 mld zł; por. wykres 2). A według danych 
Ministerstwa Finansów zadłużenie samego Skarbu Państwa przez tylko cztery 
pierwsze miesiące 2020 r. wzrosło o kolejne 103,8 mld zł, czyli o ok 10%.  
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Wykres 2. Dług publiczny Polski w mld zł (general government, tj. według definicji 
UE) 

 
Źródło: Ministerstwo Finansów, Zadłużenie sektora instytucji rządowych i 
samorządowych (data pobrania 2.07.2020). 
 
 Podkreślić należy, że dług publiczny Polski rośnie bardzo dynamicznie. 
Zwłaszcza od dwóch dekad. Rządy w Polsce w latach 2001-2019 doprowadziły do 
ponad czterokrotnego wzrostu długu publicznego. Dług publiczny w 2001 r. wynosił 
„raptem” 291 mld zł, a na koniec 2019 r. byłoby to prawie 1,2 bln zł, gdy pominąć 
redukcję na papierze długu publicznego Polski w lutym 2014 r. pieniędzmi 
przyszłych emerytów. Rząd znacjonalizował wówczas 153 mld zł aktywów 
Otwartych Funduszy Emerytalnych (tylko dlatego słupek na wykresie 2 jest niższy w 
2014 r. niż w roku poprzednim). A mówiąc bardziej wprost rząd zabrał ponad połowę 
składek emerytalnych, które ponad 16 milionów Polaków1 odkładało od 1999 r. w 
prywatnych funduszach inwestycyjnych na swoją emeryturę. 
Obecnie w obliczu pandemii covid-19 finansowanie przez rząd kolejnych tarczy 
antykryzysowych przy jednoczesnej zapaści wpływów podatkowych zmusza Skarb 
Państwa do zapożyczania się na bezprecedensową skalę. Doprowadzi to do 
skokowego dalszego wzrostu długu publicznego Polski, a tym samym do obniżenia 
zdolności kredytowej polskiego rządu. I absolutnie nie usprawiedliwia nadmiernych 
wydatków publicznych w Polsce (tj. nadmiernie ekspansywnego charakteru polityki 
fiskalnej) fakt, że dług publiczny w Polsce jest niższy niż w wielu państwach UE – 
por. wykres 3. Stanowi on 46% PKB Polski. Jednak w aż dziesięciu innych 
państwach UE jest on niższy niż w Polsce (w relacji do PKB). 
  

                                                           
1 KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 4/2013, tabela 1. 
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Wykres 3. Dług publiczny państw UE na koniec 2019 r. w relacji do PKB (w %, 
general government) 

 
Źródło: Eurostat, General government gross debt (data pobrania 3.07.2020). 

 
 Podkreślić w tym miejscu należy, że Polska, jak pozostałe gospodarki Europy 
Środkowo-Wschodniej (EŚW), ma dopiero od względnie niedawna łatwiejszy dostęp 
do zagranicznego kapitału. W dużej mierze dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. 
Nie zdążyła więc jeszcze zgromadzić tak wysokiego długu publicznego jak część 
państw Zachodnich. Utrzymujące się jednak od dwóch dekad dynamiczne tempo 
przyrostu długu publicznego w Polsce (przyśpieszone koronakryzysem) przybliża 
Polskę do grona największych dłużników w UE. Co ważniejsze, przybliża moment, 
kiedy dług publiczny uniemożliwi rozwój gospodarczy i zdolność polskiej polityki 
gospodarczej do jego wspierania.  
 
 Wysokie podatki w następnych dekadach 
 Wysokie i/lub rosnące wydatki publiczne i towarzyszący temu wzrost długu 
publicznego skazują bowiem polską gospodarkę i polskich podatników na wysokie 
podatki w następnych dekadach. Ktoś będzie musiał zapłacić za 500+, 300+, 
obniżenie wieku emerytalnego, 13-stą emeryturę, bon turystyczny dla dzieci, 
emerytów i rencistów, oczko plus, dodatek solidarnościowy, podwyżkę emerytur dla 
rocznika 1953 czy obiecaną czternastą emeryturę, emerytury stażowe, albo dodatki 
dla strażaków. Za wysokie w Polsce od dekad wydatki publiczne w stosunku do 
ściąganych dochodów, ich znaczący wzrost od jesieni 2015 r. i jeszcze większy po 
wybuchu pandemii covid-19 polska gospodarka i polscy podatnicy zapłacą wyższymi 
podatkami w następnych latach niż mogłyby one być. Będą one znacząco 
zmniejszać siłę nabywczą Polaków i ograniczać tempo rozwoju polskiej gospodarki. 
Spowolnią one tempo nadrabiania zaległości rozwojowych względem Zachodnich 
państw. Sprawią, że Polacy będą w następnych dekadach biedniejsi niż mogli być.  
 Nadmierne wydatki publiczne w Polsce odbierają więc następnym pokoleniom 
Polaków szansę na lepsze życie, a można zaryzykować stwierdzenie, że wręcz 
skazują ich na gorsze warunki życia. 
 Niższe koszty pracy (w tym niższe podatki) były przez lata atutem Polski (i 
pozostałych gospodarek państw EŚW), podnoszącym konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw i przyciągającym zagranicznych inwestorów. Wyższe podatki wraz 
z kolejnymi podwyżkami płacy minimalnej odbiorą polskiej gospodarce ten ważny 
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argument w zglobalizowanej walce konkurencyjnej2. Zniechęcać będą do pracy 
i kreatywności. Zniechęcać będą do żmudnego długotrwałego rozwijania 
przedsiębiorstw. Zwłaszcza że inżynieria finansowa oferująca łatwe i szybkie zyski 
zniechęca do wymyślania nowych biznesów i ich mozolnego rozwijania. Skutkiem 
tego będzie obniżenie poziomu wiedzy i umiejętności Polaków, a więc jakości 
świadczonych usług. W efekcie czego postęp społeczno-gospodarczy w Polsce 
będzie wolniejszy niż mógłby być. Co więcej, rozdając coraz więcej publicznych 
pieniędzy zniechęcamy Polaków do wysiłku intelektualnego, sięgania wysoko, 
przełamywania granic. Promujemy więc przeciętność, szarzyznę i mierność3. 
 Dodać należy, że podwyżki podatków zostaną wymuszone dodatkowo przez 
rosnące koszty obsługi długu publicznego. Wraz z dynamicznym wzrostem kwoty 
długu publicznego rośnie roczna kwota odsetek od tego długu. Obsługa długu 
publicznego kosztuje polskiego podatnika średnio 30 mld zł rocznie przy obecnie 
wyjątkowo niskich stopach procentowych – por. wykres 1. Pamiętać jednak należy, 
że obecne ultra niskie stopy procentowe to (miejmy nadzieję) stan przejściowy 
i także NBP (podobnie jak i inne banki centralne) będzie musiał w końcu podnieść 
oprocentowanie choćby tylko dlatego, by zapobiec odpływowi kapitału. Wraz z tymi 
podwyżkami nawet kilkukrotnie mogą wzrosnąć roczne koszty obsługi długu 
publicznego Polski. Warto przypomnieć, że stopa referencyjna NBP była przed 
wybuchem kryzysu finansowego jesienią 2008 r. czterokrotnie wyższa niż na 
początku 2020 r. (6% w wakacje 2008 r. wobec 1,5% od marca 2015 r. do marca 
2020 r.). Podniesienie stóp procentowych przez NBP spowoduje odpowiedni wzrost 
rynkowego kosztu kapitału i kosztów obsługi długów (zarówno kredytów prywatnych 
podmiotów, jak i długu publicznego)4. 
 
 Wysokie oprocentowanie polskich skarbowych obligacji  
 Podkreślić przy tym należy, że niestety dla polskiego podatnika oprocentowanie 
skarbowych obligacji – a więc koszty obsługi długu publicznego – nie zależy tylko od 
poziomu stóp procentowych NBP.  Zależy ono w głównej mierze od wielkości emisji 
(czyli potrzeb pożyczkowych polskiego rządu), zainteresowania nimi przez 
inwestorów (głównie zagranicznych) i wyceny przez nich ryzyka inwestycyjnego. Im 
rząd potrzebuje pożyczyć więcej pieniędzy musi skusić inwestorów wyższą 
dochodowością polskich skarbowych obligacji. Podobnie im niższa wiarygodność 
emitenta tym również trzeba zaoferować wyższą dochodowość obligacji, by znaleźć 
na nich nabywców. Wysokie i rosnące wydatki publiczne w Polsce zwiększają 
coroczne potrzeby pożyczkowe polskiego Skarbu Państwa, a wraz z dynamicznie 
rosnącym długiem publicznym podnoszą premię za ryzyko inwestycyjne w polskie 
skarbowe papiery wartościowe. Konsekwencją tego jest fakt, że polski rząd od lat 

                                                           
2 J. Buko, A. Ziomek, I Bludnik, M. Redo, M. Buszko, R. Marciniak, Środowisko bezpieczeństwa w 
aspekcie ekonomii i zasobów naturalnych [w:] Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 
roku, J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cieśla (red.), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 
2020, s. 14-22. 
3 M. Redo, Kryzys koronawirusowy zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli, państwa 
i świata [w:] J. Mokrzycki, R. Reczkowski (red.), Wyzwania dla Polski w kontekście zmian w środowisku 
bezpieczeństwa, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2020. 
4 M. Redo, Ekspansywna polityka fiskalna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] 
Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, Z. Polcikiewicz, P. Siemiatkowski, P. 
Tomaszewski (red.), Toruń 2019, Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, DOI: 
10.5281/zenodo.3244158, s. 73-94. 
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jest jednym z najdrożej pożyczających rządów wśród państw Unii Europejskiej – por. 
wykres 4. 
 
Wykres 4. Rentowność 10-letnich skarbowych obligacji państw UE – stan na maj 
2020 (w %) 

 
Źródło: Eurostat, Long term government bond yields (data pobrania 3.07.2020). 
 
A cenę za to płacą polscy podatnicy i pozostali obywatele, którzy każdego roku 
muszą płacić wyższe podatki i/lub mają gorzej dofinansowaną edukację czy służbę 
zdrowia, bo każdego roku polski Skarb Państwa musi odprowadzić ok. 30 mld zł 
samych odsetek od długu publicznego, mimo wyjątkowo niskich stóp procentowych 
zarówno na Zachodzie, jak i (od 2015 r.) w Polsce. 
 Co ważne nawet w maju 2020 r., kiedy od 2,5 miesiąca obowiązują w Polsce 
praktycznie zerowe stopy procentowe (główna stopa referencyjna NBP wynosi 
0,1%), rentowność polskich skarbowych obligacji była 13,5-krotnie wyższa od stopy 
procentowej NBP i należała do najwyższych w UE (1,35%) – por. wykres 4. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość różnicy w wycenie wiarygodności 
polskiego rządu jako pożyczkobiorcy i innych, w większości znacznie bardziej 
zadłużonych rządów państw UE. Jest ona kilkukrotna nawet w porównaniu do 
rządów państw EŚW – Bułgarii, Łotwy, Litwy czy Słowacji. A każdy 1 punkt 
procentowy przy obecnej wielkości polskiego długu publicznego to rocznie o 11 mld 
zł wyższe odsetki od niego. 
 
 Nadmierne emisje skarbowych obligacji w Polsce 
 Oczywiście dla rządu to nie problem. Bo za te wysokie odsetki od długu 
publicznego zapłaci podatnik wyższymi podatkami niż mogłyby one być i/lub gorzej 
dofinansowanymi usługami publicznymi. Jednak każdy Polak odczuwa to także na 
co dzień w jeszcze bardziej bolesny sposób – w postaci droższych i trudno 
dostępnych kredytów. 
 Rentowność skarbowych obligacji silnie determinuje bowiem w Polsce rynkowy 
koszt kapitału (koszt kredytu) dla sektora prywatnego i swobodę dostępu do niego5. 

                                                           
5 M. Redo, Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału 
w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch, 
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To skutek permanentnego odsysania przez Skarb Państwa z polskiego rynku 
finansowego ogromnych, jak na możliwości gospodarki rozwijającej się, ilości 
kapitału na finansowanie corocznych niemałych deficytów budżetowych i rolowania 
ponad bilionowego długu publicznego. Podkreślić trzeba, że każdego roku rząd musi 
pożyczyć pieniądze nie tylko na sfinansowanie deficytu budżetowego (czyli 
wydatków, na które nie wystarczyły wpływy podatkowe), ale także na wykup kiedyś 
wyemitowanych obligacji skarbowych. Pożyczanie pieniędzy wiąże się przecież z 
koniecznością ich oddania. Gdy mija termin zapadalności obligacji (kilku czy 
kilkunastoletni) inwestorowi trzeba oddać pożyczone pieniądze. W budżecie 
państwa nie ma na to wolnych środków (bo co roku są deficyty), stąd Skarb Państwa 
każdego roku musi także pożyczyć pieniądze na wykup starych obligacji – czyli 
zrolować zadłużenie. To z tego powodu trzeba w Polsce wyemitować każdego roku 
znacznie więcej obligacji niż wynosi deficyt budżetowy, czyli pożyczyć znacznie 
większą kwotę. W konsekwencji Skarb Państwa w Polsce emituje każdego roku od 
140 mld zł do 200 mld zł skarbowych papierów wartościowych – por. wykres 5. Z 
czego gros to emisje krajowe.  
 

Wykres 5. Wielkość emisji skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 

2001-2018 (mld zł) 

 
Źródło: Ministerstwo Finansów, Dług publiczny. Raport Roczny, Warszawa, 
wydania z lat 2001–2018. 
 
 Tak wysokie rokrocznie emisje skarbowych papierów wartościowych blokują 
rozwój rynku finansowego w Polsce. Powodują one bowiem wypieranie innych 
emitentów z rynku finansowego i ograniczają rozwój innych jego segmentów. Obniża 
to atrakcyjność polskiego rynku finansowego i zainteresowanie nim inwestorów 
zagranicznych, czego skutkiem jest mniejszy napływ zagranicznego kapitału do 
Polski, bez którego nie jest możliwe finansowanie rozwoju gospodarczego i 
rolowanie wysokich długów (publicznych, prywatnych i zagranicznych) przez 
gospodarkę państwa rozwijającego się o względnie niskich możliwościach 
samofinansowania.  

                                                           
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 
193-211. 
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 Utrudnia to ponadto dostęp do źródeł finansowania działalności gospodarczej 
w Polsce, podraża ich koszt i skazuje podmioty gospodarcze na kredyt bankowy – 
kredyt od instytucji, które w sytuacji tak wysokiej podaży względnie dobrze 
oprocentowanych (z powodu dużych potrzeb pożyczkowych sektora finansów 
publicznych) i bezpiecznych skarbowych obligacji nie są zbyt zainteresowane 
działalnością kredytową (na koniec marca 2020 r. sektor bankowy był w posiadaniu 
polskich krajowych obligacji skarbowych o wartości 431,6 mld zł, czyli 48,5% 
znajdujących się w obiegu skarbowych papierów wartościowych w łącznej 
wysokości 890,4 mld zł6). Kwota ta mogłaby być źródłem kredytowania inwestycji 
polskich przedsiębiorstw prywatnych.  
 
 Drogie i trudniej dostępne kredyty 
 Skutkiem powyższego jest mniejsza ilość inwestycji, wolniejszy rozwój 
przedsiębiorstw, niższa ich innowacyjność i zaawansowanie technologiczne, 
mniejsza liczba nowych biznesów, a także niższe zyski firm, niższy poziom 
wynagrodzeń i mniejsza liczba miejsc pracy niż mogłyby być. A w efekcie niższe 
wpływy z podatków i składek zusowskich. Konsekwencją mniejszej ilości kapitału dla 
sektora prywatnego jest też wyżej wyśrubowana zdolność kredytowa przez banki i 
wypchnięcie wielu gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców na rynek 
chwilówek, a części do szarej strefy i nieregulowanych ustawą o kredycie 
konsumenckim lombardów, których klienci pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony7. 
 Potwierdzeniem faktu, że ogromne emisje skarbowych obligacji o względnie 
wysokiej rentowności zawyżają koszt kredytu w Polsce, są dysproporcje w poziomie 
oprocentowania kredytów dla sektora prywatnego w Polsce i sąsiednich państwach 
– por. tabela 1.  
 
Tabela 1. Średni poziom oprocentowania nowych kredytów bankowych (w % 
rocznie; lipiec 2019) 

 kredyty dla przedsiębiorstw 
(niefinansowych) 

kredyty dla gospodarstw 
domowych 

 
łącznie 

powyżej 
1 mln EUR 

łącznie hipoteczne 

Litwa 3,11 3,09 3,99 2,40 

Czechy 3,27 3,12 3,66 2,33 

strefa euro 1,561 1,48 1,611 1,56 

Polska 3,9 4,0 6,4 4,3 
1 composite cost-of-borrowing indicator 
Źródło: Lietuvos Bankas, Average annual interest rates on new business of euro-
denominated Lithuanian MFI loans to euro area non-financial corporations and 
households, July 2019, Czech National Bank, MFI interest rates on outstanding 
amounts (interest rates and volumes), July 2019, ECB, Euro area bank interest 

                                                           
6 Ministerstwo Finansów, Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw. 2020, Warszawa, 30 czerwca 
2020 r. 
7 Redo M., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki a koszty 
pozaodsetkowe kredytu i RRSO [w:] Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i 
bezpieczeństwa międzynarodowego, Gębska M., Świeboda H. (red.), Akademia Sztuki Wojennej, 
Warszawa 2020. 
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rate statistic, July 2019 oraz NBP, Średnie oprocentowanie nowych umów w PLN 
bez umów renegocjowanych, lipiec 2019. 
 
 Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw było 
w Polsce w lipcu 2019 r. dwuipółkrotnie wyższe (3,9%) niż średnio w strefie euro 
(1,56%), o 1/4 wyższe niż np. na Litwie i o 1/5 wyższe niż w Czechach. W przypadku 
kredytów hipotecznych różnice te są jeszcze większe. Ich oprocentowanie w Polsce 
(4,3%) było w tym czasie prawie trzykrotnie wyższe niż średnio w strefie euro oraz 
prawie dwukrotnie wyższe niż w Czechach i na Litwie (por. tabela 1). 
 W gospodarce, w której kredyty jeszcze niedawno oprocentowane były na 
poziomie kilkudziesięciu procent rocznie, obecne stopy procentowe wydają się 
złudnie bardzo niskie. Trzeba jednak uświadomić sobie, że w wielu państwach – nie 
tylko zachodnich – są dziś one jeszcze niższe, co poprawia konkurencyjność 
tamtejszych podmiotów gospodarczych i możliwości rozwojowe ich gospodarek. 
Niższe stopy procentowe to m.in. wyższa zdolność kredytowa i łatwiejszy dostęp do 
źródeł finansowania (co podnosi możliwości konsumpcyjne i inwestycyjne 
gospodarki), niższy ciężar obsługi posiadanych długów i wolniejsze tempo ich 
przyrastania, a także większa opłacalność inwestycji, co zachęca do rozwoju 
przedsiębiorstw, zakładania nowych działalności gospodarczych czy ich tam 
przenoszenia8. 
 
 Wysoka premia za ryzyko inwestycyjne w Polsce 
 Podkreślić więc należy, że ryzyko inwestycyjne w Polsce jest przez inwestorów 
wyceniane jako wyższe niż w większości państw UE. W efekcie żądają oni wyższej 
premii za ryzyko inwestycyjne w Polsce. Dlatego koszt kapitału (w tym kredytów) 
należy w Polsce do najwyższych w Europie – wykres 4 i tabela 1. Na dodatek różnica 
w wycenie ryzyka w porównaniu do najbardziej wiarygodnych państw jest wciąż 
znaczna – sięga kilku punktów procentowych. A każdy jeden punkt procentowy w 
poziomie kosztu kapitału oznacza dla całej polskiej gospodarki każdego roku o 30 
mld zł wyższe odsetki od zadłużenia (o 7,5 mld USD). Według Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych zadłużenie polskiej gospodarki wyniosło na koniec 2019 r. 752 
mld USD, czyli 3 biliony zł (z czego 465 mld USD to zadłużenie sektora prywatnego 
niefinansowanego i 287 mld USD to zadłużenie sektora publicznego9). Te dziesiątki 
miliardów złotych mogłyby każdego roku stanowić źródło wzrostu konsumpcji i/lub 
inwestycji.  

Należy zrozumieć, że względnie drogi na tle sąsiednich państw kapitał w Polsce 
od lat ogranicza możliwości rozwojowe polskiej gospodarki, spowalnia proces 
nadrabiania dystansu do państw zachodnich oraz obniża konkurencyjność polskich 
firm i poziom zamożności Polaków. 

Należy więc bezwzględnie wzmacniać wiarygodność Polski i polskiej 
gospodarki w oczach zagranicznych inwestorów. Trzeba zrozumieć, że dostęp do 
zagranicznego finansowania jest kluczowy dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski, tj. kraju rozwijającego się o ograniczonych możliwościach samofinansowania 
procesu nadrabiania zaległości rozwojowych i rolowania niemałego zadłużenia 

                                                           
8 Redo M., Znaczenie skuteczności polityki pieniężnej dla bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2018, s. 29-32. 
9 BIS, Credit to the non-financial sector, Updated 3 June 2020. 
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(prywatnego, publicznego i zagranicznego). Konieczne jest więc ciągłe wzmacnianie 
wiarygodności i stabilności ekonomicznej oraz politycznej Polski, a także 
elastyczności polityki gospodarczej. A stabilność i elastyczność polityki fiskalnej jest 
tego kluczowym elementem. To właśnie poziom rynkowego kosztu kapitału w kraju 
jest na co dzień najlepszym odzwierciedleniem oceny wiarygodności państwa. 
Jednak jeszcze lepszym jej wyznacznikiem jest zdolność rządu do znacznego 
skokowego wzrostu zadłużenia publicznego w sytuacji szoku (jak kryzys finansowy 
z 2008 r. czy koronakryzys z 2020 r.) bez jednoczesnego zawyżania rynkowego 
kosztu kapitału i ograniczania dostępu do finansowania sektorowi prywatnemu. To 
znaczy przy zachowaniu przez podmioty prywatne swobody rolowania starych 
długów i zaciągania nowych po koszcie zbliżonym do kosztu kapitału podmiotów z 
państw o względnie wysokiej wiarygodności. 
 

Problem niższej zdolności kredytowej polskiego rządu 
 Trzeba zrozumieć, że państwa różnią się wiarygodnością i zaufaniem 
inwestorów. Różnią się ponadto uzależnieniem od zagranicznego finansowania, a 
także stopniem uzależnienia inwestorów od danej gospodarki – od jej rynku 
finansowego i waluty. Choć więc członkostwo Polski w UE podniosło wiarygodność 
polskiej gospodarki i zaufanie do niej zagranicznych inwestorów, to długo jeszcze 
premia za ryzyko inwestycyjne w Polsce będzie wyżej wyceniana niż np. w 
przypadku Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Wiarygodność ekonomiczna i polityczna 
tych państw to jedno, ale ogromną rolę odgrywa tu uzależnienie świata i inwestorów 
od euro czy funta brytyjskiego i od ich rynków finansowych. Stanowią one tzw. 
bezpieczne przystanie, do których kapitał będzie zawsze wracał w sytuacji szoków 
(uciekając z mniej stabilnych rynków państw rozwijających się). Będzie do nich 
wracał nie tylko z obawy przed stratami na mniej stabilnych rynkach emerging 
markets, ale by zapobiec stratom w walutach i na rynkach, gdzie najzamożniejsi tego 
świata mają ulokowane gros swojego bogactwa – czyli w tzw. centrach finansowych 
świata.  
 Trzeba więc zaakceptować fakt, że bogate, wysokorozwinięte państwa, 
posiadające waluty międzynarodowe i zasobne centra finansowe, w których 
zainwestowane są dziesiątki, a nawet setki bilionów USD inwestorów z całego 
świata, cieszą się nieporównywalnie wyższym zaufaniem świata. Mają one dzięki 
temu nieporównywalnie wyższą zdolność kredytową i kredyt zaufania. Mogą się więc 
zadłużać do znacznie wyższych poziomów i podejmować bezprecedensowe 
działania, nie wywołując tym wzrostu premii za ryzyko inwestycyjne. To przywilej 
najbogatszych, najstabilniejszych państw na świecie posiadających waluty 
międzynarodowe i wielkie centra finansowe. 
 Dlatego też nienależący do najwyższych na tle innych państw dług publiczny 
Polski nie może być absolutnie powodem do zadowolenia. Jego poziom w relacji do 
posiadanej wiarygodności i poziomu zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie 
procesów rolowania zadłużenia i nadrabiania dystansu rozwojowego jest na tyle 
wysoki, że wzmaga istotnie ryzyko inwestycyjne w Polsce, zawyża rynkowy koszt 
kapitału i ogranicza stabilność dostępu do finansowania. Jeszcze większy niepokój 
budzi jego dynamika w ostatnich 20 latach, będąca skutkiem permanentnych 
deficytów budżetowych. Występujących w Polsce także w okresach dobrej 
koniunktury. Dostrzegają to oczywiście inwestorzy i wkalkulowują od lat w premię za 
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ryzyko inwestycyjne w Polsce. Dlatego kapitał w Polsce należy od lat do 
najdroższych w Europie – por. wykres 4 i tabela 1.  
 Podkreślić należy, że rosnący dług publiczny przybliża Polskę i polski rząd do 
niepisanej granicy zadłużania się, po przekroczeniu której inwestorzy nie chcą 
kupować już obligacji skarbowych danego państwa, czyli do wystąpienia zjawiska 
sudden stop, tj. odcięcia państwa od rynkowego finansowania długu. A mówiąc 
wprost do bankructwa rządu (sektora finansów publicznych). Przypomnieć należy, 
że po wybuchu kryzysu z 2008 r. granicę zadłużenia publicznego osiągnęła nie tylko 
Grecja, ale i Irlandia oraz Portugalia10. Każde z tych państw osiągnęło tę granicę 
przy innym poziomie długu publicznego, bo każde państwo ma inną wiarygodność. 
Dlatego też ma inny poziom granicznego poziomu długu publicznego, po 
przekroczeniu którego następuje ucieczka kapitału z tego kraju, skokowe 
wyhamowanie napływu kapitału z zagranicy, spadek rezerw walutowych i depre-
cjacja waluty krajowej – które dodatkowo wzmagają panikę i podkręcają odpływ 
kapitału (nie tylko zagranicznego, ale i krajowego), wzmacniając powyższe 
zjawiska11. 
 
 Podsumowanie 
 Piętrzący się od lat problem nadmiernie ekspansywnego charakteru polityki 
fiskalnej w Polsce pogłębia dziś bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych, 
mających łagodzić skutki koronakryzysu i towarzysząca temu zapaść dochodów 
publicznych. Jednak znacznie bardziej niż jednorazowy wzrost wydatków w ramach 
kolejnych edycji tarcz antykryzysowych niepokoi stopniowe w ostatnich latach 
zwiększanie wydatków publicznych na trwałe. Która opcja polityczna odważy się 
odebrać 500+ albo podnieść ponownie wiek emerytalny? Jak wskazano powyżej, za 
wysokie od dekad wydatki publiczne w Polsce (bo przekraczające rokrocznie 
dochody publiczne, czyli generujące deficyt budżetowy) i na dodatek zwiększane 
dynamiczniej w ostatnich latach, podnoszą w Polsce premię za ryzyko inwestycyjne 
i zawyżają koszt kapitału, co hamuje konsumpcję i inwestycje, a więc rozwój 
społeczno-gospodarczy i proces nadrabiania dystansu rozwojowego do państw 
zachodnich. Podkreślić należy, że poziom inwestycji w Polsce – w państwie 
rozwijającym się – należy od lat do najniższych w Europie – por. wykres 6. 
  

                                                           
10 M. Redo, K. Wójtowicz, J. Ciak, Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 
175-185. 
11 M. Red, P. Siemiątkowski, Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2017, s. 102-106. 
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Wykres 6. Średni roczny poziom inwestycji w państwach UE w latach 2008-2019 (w 
% PKB)  

 
Źródło: Eurostat, Gross fixed capital formation (investments). At current prices. 
Percentage of gross domestic product (GDP) (data pobrania 4.07.2020). 
 
Nadmierne wydatki publiczne i związane z nimi wysokie potrzeby pożyczkowe 
Skarbu Państwa hamują rozwój polskiego rynku finansowego i odcinają polskie 
przedsiębiorstwa od alternatywnych źródeł finansowania. Jednocześnie nie 
pozwalają na redukcję podatków, by zwiększyć sprzedaż i podnieść 
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz przyciągnąć inwestorów 
zagranicznych. A co więcej zmuszają do ich podwyżek i stanowienia nowych danin 
publicznych. Wszystko to w sytuacji kolejnych podwyżek płacy minimalnej stwarza 
trudny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i jej rozwoju. Nie 
wspominając o zakładaniu nowych biznesów. Czy w takich warunkach następne 
roczniki młodzieży będą miały w Polsce gdzie pracować? Choć właściwszym wydaje 
się niestety pytanie: czy pokoleniu wychowanym na 500+ (i innych sowitych w 
Polsce zapomogach) będzie się w ogóle chciało pracować? 

 

Streszczenie 
Nadmierne wydatki publiczne w Polsce przekraczające co roku wielkość 

dochodów publicznych powodują nawarstwianie się długu publicznego, który 
wzmaga ryzyko inwestycyjne w Polsce, odstrasza zagraniczny kapitał, zawyżając 
koszt kredytów i utrudniając dostęp do nich. Podkreślić trzeba, że rynkowy koszt 
kapitału należy w Polsce do najwyższych w UE – także na tle innych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, co oznacza, że oprocentowanie kredytów w Polsce należy 
do najwyższych w Europie, a polski rząd jest jednym z najdrożej pożyczających 
kapitał rządów wśród państw UE. Niemały już wcześniej, a dodatkowo skokowo 
powiększony w czasie covid-19, dług publiczny Polski będzie więc w następnych 
latach jeszcze bardziej ograniczać możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw i 
poziom inwestycji, a w efekcie hamować proces nadrabiania zaległości rozwojowych 
polskiej gospodarki i obniżać poziom zamożności Polaków. Jednocześnie skazuje 
on polską gospodarkę na wyższy poziom opodatkowania w nadchodzących latach.  

Słowa kluczowe: ekspansja fiskalna, dług publiczny, poziom podatków, ryzyko 
inwestycyjne, koszt kapitału, inwestycje, wzrost gospodarczy. 
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Summary 
Excessive public expenditures in Poland, exceeding the level of public revenues 

every year, causes the accumulation of even higher public debt, which increases 
investment risk in Poland, discourages foreign investors, overstating the cost of 
loans and hindering access to them. It should be emphasized that the market cost 
of capital in Poland is one of the highest in the EU - also compared to other Central 
and Eastern European countries, which means that the interest rate on loans in 
Poland is one of the highest in Europe, and the Polish government is one of the most 
expensive borrowers among EU countries. Public debt in Poland, which had not 
been insignificant before, was additionally abruptly increased in the covid-19 period. 
Therefore, Poland's public debt in the coming years will limit the development 
possibilities of Polish enterprises and the level of investments even more strongly, 
and as a result, inhibit the process of catching up of the Polish economy and reduce 
the level of wealth of Poles. At the same time, it condemns the Polish economy to a 
higher level of taxation in the coming years. 

Keywords: fiscal expansion, public debt, tax level, investment risk, cost of 
capital, investments, economic growth 
 

Bibliografia 
Buko J., Ziomek A., Bludnik I., Redo M., Buszko M., Marciniak R., Środowisko 

bezpieczeństwa w aspekcie ekonomii i zasobów naturalnych [w:] Analiza 
środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku, Mokrzycki J., 
Reczkowski R., Cieśla S. (red.), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 
Bydgoszcz 2020, s. 14-22. 

Redo M., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki 
a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO [w:] Współczesne i prognozowane 
problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, 
Gębska M., Świeboda H. (red.), Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020. 

Redo M., Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na 
poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej 
[w:] Jackiewicz A., Trzaskowska-Dmoch A., Bezpieczeństwo ekonomiczne 
państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 193-
211. 

Redo M., Ekspansywna polityka fiskalna zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa [w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa 
państwa, Polcikiewicz, Z., Siemiatkowski, P., Tomaszewski, P. (red.), Toruń 
2019, Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, DOI: 
10.5281/zenodo.3244158, s. 73-94. 

Redo M., Kryzys koronawirusowy zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego 
obywateli, państwa i świata [w:] Mokrzycki J., Reczkowski R. (red.), Wyzwania 
dla Polski w kontekście zmian w środowisku bezpieczeństwa, Wyd. UKW, 
Bydgoszcz 2020. 

Redo M., Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2017. 

Redo M., Wójtowicz K., Ciak J., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, 
Warszawa 2018. 

Redo M., Znaczenie skuteczności polityki pieniężnej dla bezpieczeństwa państwa, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. 



 39   

 

 
Źródła danych statystycznych 

BIS, Credit to the non-financial sector, Updated 3 June 2020. 
Czech National Bank, MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and 

volumes), July 2019. 
ECB, Euro area bank interest rate statistic, July 2019. 
Eurostat, General government gross debt (data pobrania 3.07.2020 r.). 
Eurostat, Gross fixed capital formation (investments). At current prices. Percentage 

of gross domestic product (GDP) (data pobrania 4.07.2020 r.). 
Eurostat, Long term government bond yields (data pobrania 3.07.2020 r.). 
GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne (data pobrania 2.07.2020 r.). 
KNF, Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 4/2013. 
Lietuvos Bankas, Average annual interest rates on new business of euro-

denominated Lithuanian MFI loans to euro area non-financial corporations and 
households, July 2019. 

Ministerstwo Finansów, Dług publiczny. Raport Roczny, Warszawa, wydania z lat 
2001–2018. 

Ministerstwo Finansów, Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych 
(data pobrania 2.07.2020 r.). 

Ministerstwo Finansów, Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw. 2020, 
Warszawa, 30 czerwca 2020 r.. 

NBP, Średnie oprocentowanie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych, 
lipiec 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Михаил Владимирович ПЕТРОВИЧ 
Белорусский Государственный Экономический Университет 
 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК УСЛОВИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 

Под устойчивостью системы следует понимать ее способность 
противостоять воздействию внешних факторов и обеспечивать стабильное 
выполнение своих  функций во времени и в пространстве в рамках 
сформулированной или объективно существующей цели. По сути, 
устойчивость системы это ее свойство  выживаемости в неблагоприятных или 
нестандартных для функционирования данной системы условиях. 

Экономические системы – сложно устроенные социальные структуры, 
основанные на реализации функций производства, распределения, обмена и 
потребления. В качестве субъекта  и объекта в таких системах выступает 
человек. Это означает, что они образованы и функционируют, во-первых, на 
принципе целеполагания, свойственном только человеку; во-вторых, они 
иерархичны, что также результат целеполагания; в-третьих, такие системы, как 
правило, высокоадаптивны, т.е. имеют способность и возможность принимать 
с минимальными негативными последствиями условия внешней среды. 

Существование и развитие экономических систем любого уровня – 
конкретной организации, альянса организаций и национальной экономики  
в целом – происходит  в условиях высокой турбулентности, которой нужно 
противостоять и адаптироваться к ней. Особенно актуально говорить об 
устойчивости экономических систем в настоящее время: когда корпоративные 
и национальные экономики сталкиваются и вынуждены адаптироваться 
к неизвестным ранее вызовам политического, эпидемиологического, 
информационного и нравственно-этического содержания. И в этом прямая 
связь устойчивости экономических систем всех уровней (семьи, предприятий, 
организаций, государства) с национальной безопасностью. Нестабильно 
функционирующие домашние хозяйства, как первичные социально-
экономические ячейки общества, предприятия и национальная экономика 
в целом не могут обеспечить требуемый уровень национальной безопасности. 

От чего зависит устойчивость любой экономической системы? Какие 
направления их развития являются приоритетными для того, чтобы говорить 
о достаточных условиях обеспечения национальной безопасности? К таким 
направлениям, способствующим устойчивости экономических систем 
независимо от  уровня,  можно отнести следующие.  
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Во-первых, это формирование и развитие внутреннего ресурсного 
потенциала  – природно-климатического, человеческого, технологического, 
информационного, инновационного, интеллектуального и другого за счет 
внешних источников. Все современные организации – это открытые системы, 
успехи и достижения которых обеспечиваются внешними ресурсами. В данном 
утверждении состоит главная парадигма современного управления. 
Устойчивость может обеспечиваться тем, что при дефиците одних видов 
ресурсов их можно компенсировать наличием и использованием других. Это 
хорошее условия для обеспечения устойчивости экономической системы 
любого уровня.  Но не все экономические системы ресурсообеспечены. Более 
того, очевиден факт, что наличие природных ресурсов не является 
достаточным условием для эффективности экономической системы. Данное 
утверждение относится как к промышленным организациям, сервисным 
структурам, аграрному сектору и другим из них, так и в целом к национальным 
экономическим системам. На мой взгляд, этот вывод хорошо иллюстрируют 
данные таблицы 1, где проведено сравнение самых богатых природными 
ресурсами стран и эффективности использования этих ресурсов.  

По запасам ресурсов первое место со значительным отрывом занимает 
Россия, однако по эффективности их использования она существенно уступает 
другим странам из первой десятки самых богатых ресурсами стран. На первом 
месте Китай: из каждых 100 долларов имеющихся запасов природных ресурсов 
экономика Китая условно получает 58,1 доллара ВВП, США – 45,7 доллара, 
а России – 2,2 доллара. Конечно, это условное сравнение, но оно позволяет 
подтвердить вывод о том, что наличие природных ресурсов не относится 
к исключительным факторам экономического развития и качества 
национальной экономики и ее устойчивости. В этой связи уместным будет 
привести список самых богатых стран по размеру ВВП на душу населения. 
Самая богатая страна в мире в 2020 году – Катар (ВВП на душу населения – $ 
128,7 тыс.). В тройку вошли Люксембург ($ 110,9 тыс.) и Сингапур ($ 98 тыс.) 
Далее расположились Ирландия ($ 79,9 тыс.) и Бруней ($ 79,7 тыс.). Шестое 
место занимает Норвегия ($ 74 тыс.). Следом идут Объединенные Арабские 
Эмираты ($ 68,6 тыс.), Кувейт ($ 66,7 тыс.) и Гонконг ($ 64,5 тыс.). Замыкает 

первую десятку Швейцария ($ 63,4 тыс.)1. Как видим, жесткая корреляция 

между тремя приведенными рейтингами (размер природных ресурсов – 
эффективность их использования – экономическое богатство) отсутствует. 
  

                                                           
1 Список самых богатых стран в мире по ВВП и природным ресурсам. [Электронный ресурс]. – 2020 
– Режим доступа: https://infografics.ru/all/spisok-samyh-bogatyh-stran-v-mire-po-vvp-i-prirodnym-
resursam/. – Дата доступа: 15.10.2020 г. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ топ-10 стран по запасам природных 
ресурсов и отношению ВВП к стоимости ресурсов в 2018 году 

Топ-10 стран по 

запасам 

природных 

ресурсов 

Общая 
стоимость 

ресурсов, $ 
триллионов 

[1] 

Рейтинг топ-10 стран   

с запасами  природных 

ресурсов по 

эффективности их 

использования 

Отношение 

ВВП                

к стоимости 

ресурсов, % 

1.Россия 75,7 1.Китай 58,1 

2.США 45,0 2.США 45,7 

3.Саудовская 

Аравия 

34,4 3.Бразилия 8,6 

4.Канада 33,2 4.Австралия 7,1 

5.Иран 27,3 5.Канада 5,2 

6.Китай 23,0 6.Саудовская Аравия 2,3 

7.Бразилия 21,8 7. Россия 2,2 

8. Австралия 19,9 8.Иран 1,6 

9.Ирак 15,9 9.Ирак 1,4 

10.Венесуэла 14,3 10.Венесуэла 0,07 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [2,3,4]. 

Республика Беларусь не относится по мировым критериям 
к ресурсодостаточным экономикам. В настоящее время в недрах Беларуси 
выявлено и разведано почти 5 тыс. месторождений, представляющих около 30 
видов минерального сырья. К стратегически важным ресурсам с точки зрения 
экономики страны относят калийные и каменные соли, нефть, торф, 
строительные материалы и сырье для их производства, подземные пресные 
и минеральные воды. В то же время по индексу человеческого развития 

                                                           
2 10 стран с самыми богатыми природными ресурсами. [Электронный ресурс]. – 2020 – Режим 
доступа:  https://zen.yandex.ru/media/id/5d4da7. – Дата доступа: 10.10.2020 г. 
3 Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта. [Электронный ресурс]. – 2020 – 
Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info. – Дата 
доступа: 10.10.2020 г. 
4 Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП). – [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим 
доступа: https://infoselection.ru/infokatalog/biznes-i-finansy/ekonomika-i-rynki/item/755-vvp-stran-mira. 
– Дата доступа: 10.10.2020 г. 
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Беларусь входит в первую группу стран с высоким значением этого индекса. 
Ожидаемая продолжительность жизни c 1995 по 2018 год увеличилась на 3,9 
года, средняя продолжительность обучения – на 3,8 года, ожидаемая 
продолжительность обучения – на 2,5 года. 

Валовый национальный доход на душу населения вырос на 103,8 %5. 
Таким образом, обеспечение устойчивости национальной экономической 
системы Беларуси  нужно искать в другом.  

Второй фактор и направление обеспечения устойчивости экономических 
систем – глубина и симметричность инклюзии во внешнюю 
экономическую среду, что означает присутствие и активную позицию на 
внешних контурах. Это достигается через  диверсификацию всех 
экономических  коммуникаций – внешнеторговых, финансовых, 
информационных, логистических, правовых и других. Чем такая 
диверсификация больше, тем более вариативными являются сценарии 
поведения в условиях турбулентности, бифуркаций и малопреодолимых 
вызовов, и, следовательно, более устойчивой может быть экономическая 
система. В этой связи для национальной экономической системы нашей 
страны совершенно очевидна актуальность решения проблемы 
территориальной асимметрии экспорта и импорта. Внешний вектор  
белорусской экономики по-прежнему ориентирован на российский рынок, 
причем без значительных изменений в период  1995-2019 гг. В белорусском 
экспорте доля России за этот период изменялась в диапазоне  
40–45 %, в импорте – 50–65 %. За  2019 год  на долю первых трех торговых 
партнеров Беларуси  приходилось 61,1% белорусского экспорта и 69,3 % 
импорта, в 1995 году соответственно 63,8 и 71,1 % [1, с.55–56]. Путь 
достижения экономической устойчивости и безопасности через 
диверсификацию «точек опоры» связан с большими временными и другими 
издержками, ситуативно это болезненно по многим причинам. К тому же нужно 
понимать, что экономические системы очень инерционны по своей сути, всякие 
радикальные движения связаны не только с экономическими фиаско, но и 
другими (управленческими, политическими, социальными, информационными, 
имиджевыми и другими). Сразу и вдруг отказаться от такой асимметричной 
инклюзивности, во-первых, невозможно, во-вторых, экономически неразумно. 
Это может быть медленная и пошаговая диверсификация всех экономико-
управленческих подсистем продуктового и территориального содержания, 
включая и экономико-управленческое сознание менеджмента. В реальных же 
условиях сегодняшнего дня  обеспечение высокой устойчивости 
экономических систем возможно при значительном ручном или ситуативном 
управлении, предполагающем эластичность и синхронизацию взаимодействия 
субъекта и объекта управления.  

                                                           
5 Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место – ПРООН. [Электронный 
ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://www.belta.by/society/view/belarus-v-rejtinge-
chelovecheskogo-razvitija-podnjalas-na-50-e-mesto-proon-372207-2019/. – Дата доступа: 18.10.2020 г. 
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В-третьих, рассмотрение фактора времени, как важнейшего ресурса 
устойчивости экономических систем любого уровня, определяющего ее 
мобильность, конкурентоспособность и технологичность. Традиционный 
слоган «время – деньги» превращается сегодня в правило «время дороже 
денег». В современных системах экономической власти идет своеобразная 
материализация времени, которое уравнялось с обычными материальными 
благами, товарами и услугами и приобрело тем самым прямую экономическую 
значимость. Сегодня каждый период времени экономически стоит дороже, чем 
предыдущий, поскольку, по крайней мере, теоретически за это время можно 
создать большее богатство  и обеспечить большую устойчивость, причем не 
только  во времени, но и в пространстве [2, с.16]. Кроме того, фактор времени 
для экономических систем – это быстрота реакции на перманентные угрозы 
рыночного, организационного, информационного и другого характера. Фактор 
времени применительно к экономическим системам означает также скорость 
инновационного мышления, мобилизация ресурсов, адаптация к динамике 
внешней среды. Сегодня время определяет все! Это – абсолютный ресурс. Не 
бывает эффективных стратегий и тактик, если они не адаптированы к ситуации 
и не учитывают скорость изменений.  

Прямо связана с фактором времени проблема создания 
быстродействующих систем управления, основанных на последних 
информационных технологиях, и развитие цифровой экономики. Главным 
принципом их действия может быть один – «здесь и сейчас». По данным 
журнала Forbes, за июнь 2016 г. на тот момент 2 млрд. человек – пользователи 
социальных медиа, мировые расходы на интернет превышали  2,9 трлн. долл. 
Каждая минута в глобальной цифровой экономике – это 156 млн. электронных 
писем, 20 млн. сообщений в WhatsApp, 4,1 млн. просмотров видео на Youtube, 
3,5 млн. поисковых запросов в Google, 700 тыс. входов на Facebook, более 200 
тыс. долл., потраченных на Amazon.com.[3, c. 14]. 

По расчетам Департамента энергетики США, внедрение электронной 
энергетики позволит сэкономить государственному бюджету в течение 20 лет 
до 117 млрд. долл. (или около 0,04% ВВП ежегодно). Результаты пилотных 
проектов в Германии показали за первый год экономию энергоресурсов для 
частного сектора на 5–10 %, для предприятий – на 20 % [4, c. 34].  

Но такие системы управления достаточно уязвимы и должны быть 
максимально защищены от несистемных и системных ошибок, возможных 
сбоев в работе, потому что цена таких фиаско в функционировании систем 
жизнеобеспечения громадна в экономическом измерении. В этом же контексте 
нужно говорить об информационной, интеллектуальной, психической 
и физической безопасности общества [5, c. 36].  

Устойчивость экономической системы определяет реакция на изменения 
или адаптивность, способность восприятия изменений и лояльность к ним, 
что также связано со временем. Пока экономические системы не приобретут 
свойство адекватно реагировать на внешние изменения и сигналы внешней 
среды, они будут небезопасны для своего существования и экономически 
несостоятельны. Их экономическая несостоятельность - в неспособности 
обходиться без ручного управления, постоянных ресурсных инъекций 
и административной защиты в виде нетарифных и других силовых 
инструментов. Адаптивность во многом зависит от уровня управленческих 
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компетенций менеджмента разных уровней. Инерционность и консерватизм, 
линейное мышление руководства являются тормозом не только развития 
экономических систем, но и для развития персонала, общества в целом. 
Разница в мышлении высшего руководства и организационного мышления 
подчиненных, которое в силу большей мобильности и образованности может 
выглядеть более радикальным, неизбежно приводит к деструктивным 
конфликтам. Способствуют восприятию изменений эффективные  механизмы  
адаптивного управления, в высшей степени точечного воздействия на 
организационное поведение  ключевых фигур в конкретной организации. 
Кстати, считается, что больше всего изменениям сопротивляются самые 
успешные в организации сотрудники, которыми являются руководители. 
«Блокировать такие начинания, сопротивляться им или заниматься 
откровенным саботажем побуждают личные интересы, различные ценности 
и разная основа для межличностных отношений, очень часто — борьба за 
право доступа к ресурсам организации»[6, с. 148].  

Устойчивость экономических систем зависит от качества и динамики 
человеческого фактора, его структуры, инновационности и мотивации. Если 
система направлена на стимулирование и развитие таких качеств трудовых 
ресурсов, она потенциально устойчива. По данным проведенного автором 
данной статьи исследования промышленных организаций Республики 
Беларусь, «низкая мотивация к инновациям у специалистов и других 
работников» как максимально значимый фактор для инновационного климата 
отметили в 2012 году  в 16,6 % организаций, в 2019 году – в 19,1 %. Характерно, 
что при ответе на вопрос «что нужно модернизировать на предприятии (в 
организации) в первую очередь?» наибольшее количество мнений 
специалистов и руководителей связано с вариантом «развитие персонала» – в 
2012 году – 75,0 %, и в  2019 году – 75,7 %. Можно говорить о перманентном 
характере такой проблемы: ее количественные оценки практически не 
изменились за этот временной промежуток. 

В контексте человеческого фактора важна синхронизация личностного, 
коллективного и социального мышления и поведения. Речь идет 
о синхронизации качеств и движений  управленческой элиты и качеств 
социума, руководства и исполнителей. Разница между лидером 
и последователями объективна, но она должна  не разделять, а обеспечивать 
целостность и единство. Говоря об этом применительно к политическим 
организациям, в первую очередь государству, Д. Норт, лауреат Нобелевской 
премии по экономике (1993 г.), писал: «Лучшее подтверждение данной точке 
зрения — это устойчивость возникшей политико-экономической системы. 
Когда же радикальные изменения в формальных правилах приводят их 
в противоречие с существующими неформальными ограничениями, между 
теми и другими возникает непримиримая напряженность, ведущая 
к длительной политической нестабильности» [7, с. 58]. Непримиримая 
напряженность  между менеджментом и подчиненными, как результат 
несоответствия правил первых и целей вторых,  – это разрушительная сила 
устойчивости экономической системы. Отсюда следует проблема 
устойчивости менеджмента организации, его способности адекватно 
реагировать на поведение управляемых нижестоящих уровней. 
И управляющая, и управляемая подсистемы должны функционировать 
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синхронно, команды  от субъекта управления к объекту управления  должны 
приходить вовремя, а объект управления таким же образом реагировать на 
команды в виде обратной связи. Любые рассогласования и десинхронизация 
не просто нарушают устойчивость систем, но и ведут к их самоуничтожению. 
Отсюда важность личностной, коллективной и социальной самоорганизации 
как мощного инструмента обеспечения устойчивости экономических систем 
любого уровня и их выживаемости. Даже имеющиеся ресурсы (природно-
климатические, трудовые, материально-технические и другие) в таких 
условиях не столь важны как самоорганизация и социальная дисциплина. 

Известно, что для Республики Беларусь интеллектуальные ресурсы 
являются важнейшими в наращивании и обеспечении национальной, в 
том числе и  экономической безопасности.  

Все экономические системы основаны на использовании человеческих 
ресурсов, более того, они могут существовать и развиваться только на основе 
человеческого фактора, даже вне зависимости от наличия природных 
ресурсов. Поэтому интеллектуальные ресурсы экономической системы любого 
уровня нужно рассматривать как универсальную возможность обеспечения ее 
устойчивости и развития на основе их трансформации в интеллектуальный 
капитал.  

Это важно и для корпоративных экономических систем. 
Интеллектуальный ресурс в первую очередь обеспечивает капитализацию 
компаний и их рыночную цену. Не случайно самые дорогие бренды мира 
основаны на использовании интеллекта в чистом его виде (программные 
продукты, компьютеры, информационные технологии, связь, интернет-
сервисы и др.). Десятку самых дорогих брендов в 2020 году возглавляют: Apple 
inc. – 205,5 млрд. долл. США; Google – 167, 7 млрд. долл. США; Microsoft – 
125,3 млрд. долл. США. Находящаяся на четвертом месте компания Амазон 
(97 млрд. долл. США), как крупнейший представитель розничного бизнеса, всю 
свою деятельность строит на Интернет-сервисах по продаже товаров. Пятое 
место – социальная сеть Facebook –самый дорогой интеллектуальный 

интернет-проект, стоимостью в 88,9 миллиардов долларов 6.  

Значение и позиция Беларуси в рейтинге индекса человеческого развития 
ИЧР достаточно высокие. Значение ИЧР 2018 года (по состоянию ан 
15.07.2019 г.) - 0,817 - помещает страну в категорию государств с очень 
высоким уровнем человеческого развития -  50 место среди 189 стран и 
территорий. За период с 1995 по 2018 год значение Беларуси в рейтинге ИЧР 
выросло с 0,656 до 0,817, т.е. на 24,5% 7. Интеллектуальные ресурсы в отличие 

от других производственных факторов очень подвижны, уязвимы  и зависят не 
от природно-климатических факторов, а от экономической, социальной и 
политической среды. Важнейшая задача любого правительства – создание 
условий для их развития и эффективного использования. В первую очередь, 
это регулирование проблемы «утечки мозгов», которая существует уже много 
лет и не имеет национального характера.  Чаще других основными причинами, 

                                                           
6 ТОП 10 самых дорогих брендов мира в 2020 году. [Электронный ресурс] – 2020. – Режим доступа: 
https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-brendov-mira. – Дата доступа: 17.10.2020 г. 
7 Доклад о человеческом развитии 2019. Данные по Беларуси. – [Электронный ресурс]. – 2020. – 
Режим доступа: https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases. – Дата 
доступа: 17.10.2020 г. 
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влияющими на переезд, являются экономические. Ученые уезжают из 
Германии в Швейцарию, из Италии в Великобританию и из Китая в США. За 
период с 2010 по 2019 гг. количество уехавших граждан Республики Беларусь 

в страны вне СНГ изменилось с 1826 до 8035 человек, т.е. в 4,4 раза8. И хотя 

в этом количестве не только белые, но и синие воротнички, т.е. представители 
неквалифицированного труда, проблема серьезная. По оценкам некоторых 
специалистов, если в трудовой миграции значительных изменений 
в последние годы не наблюдалось (кроме переориентации части мигрантов 
с России на Польшу), то в студенческой миграции они произошли. Можно 
говорить об уменьшении в образовании российского вектора и увеличении 
западного, в первую очередь, польского. Если взять статистику по зимним 
семестрам, начиная с 2012-го, численность белорусов в польских 
университетах продолжает расти: 2344 человек (2012 год), 3220 (2013 год), 
3955 (2014 год), 4555 (2015 год), 5023 (2016 год), 5980 (2017 год), 7485 (2018 
год). Согласно данным образовательного фонда «Перспективы», студенты 
из Беларуси занимают второе место среди иностранных студентов Польши. 
В 2018/2019 учебном году в университеты России поступили 4328 белорусов. 
Всего в 2019-2020 учебном году в России учились 13 216 белорусов, что почти 
на 10 000 меньше, чем пять лет назад. Тенденция такова, что белорусы реже 
выбирают для поступления высшие учебные заведения Союзного 

государства9. В целом образовательная миграция, включая переезд 

высококвалифицированных специалистов – это несколько другой по своей 
глубине и последствиям процесс в отличие от «синих воротничков» 
(неквалифицированная рабочая сила). Он должен быть основан на внутренней 
мотивации таких мигрантов, исключении политических мотивов и создании 
специальных программ «обратной охоты» - возвращении уехавших 
специалистов для работы в крупных белорусских компаниях,  наукоемких 
производствах, системах социальной инфраструктуры и других. Тем более, что 

мировой опыт такой работы хорошо известен10.  

Важное в современных условиях направление – развитие максимальной 
при  данных условиях и возможностях самодостаточности 
экономических систем, рациональное  и бережное использование  
внутренних ресурсов, повышение  эффективности их потребления. Известно, 
что природно-климатические ресурсы для использования в своем 
большинстве  имеют невозобновляемый  характер. Повышение 
эффективности использования многих из них требует эффективных 
технологий, которых еще нет.  В этих условиях достижение устойчивости 
экономических систем и обеспечение национальной безопасности возможно, 
как минимум, двумя путями. Во-первых, использование тех природных 
ресурсов, которые имеются в достаточном количестве, формирование на этой 

                                                           
8 Общие итоги миграции населения. – [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: 
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/migratsiya/ 
godovye -dannye/. – Дата доступа: 10.11.2020 г. 
9 Сколько белорусских абитуриентов уезжает учиться за границу? Статистика по Польше и России. 
– [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа:  https://adukar.by/news/skolko-belorusskih-
abiturientov-uezzhaet-uchitsya-za-granicu. – Дата доступа: 30.10.2020 г. 
10 Китай сделал ставку на резервный генетический фонд. – [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим 
доступа: http://politrussia.com/society/kachestvo-a-ne-944/. – Дата доступа: 30.10.2020 г. 
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основе национальных брендов и их признания на внешних рынках. Это, 
например, запасы каменной соли, которые  оцениваются как практически 
неисчерпаемые. Только на трех разведанных месторождениях они превышают 
22 млрд. т.11.  

Еще один национальный природный ресурс – подземные пресные и 
минеральные воды. Запасы строительных материалов и сырья для их 
производства также значительны. По данным белорусских ученых, стоимость 
минеральных и лесосырьевых ресурсов в Республике Беларусь на начало 
2000-х годов  составляла  64,6 млрд. долл. США, в числе которых минеральные 
– 12,7 %, водные (поверхностные и подземные воды) – 18,2 %, лесосырьевые 
– 4,8 % [10, c. 23].  Второе направление обеспечения более высокой 
самодостаточности национального производства и экономики в целом – 
формирование так называемой циркулярной или  возобновляемой экономики. 
Такой подход к организации производства и потребления основан на 
максимально замкнутом движении ресурсов, их максимальном  потреблении, 
и минимизации отходов в конце жизненного цикла продуктов и сырья. Это 
направление изложено в Национальной стратегии устойчивого развития до 
2035 года, которая является первым документом, где циркулярная экономика 
прописана как понятие и приоритетное направление устойчивого развития. По 
некоторым расчетам, домашние хозяйства от внедрения принципов 
циркулярной экономики больше всего сэкономят на транспорте (до 80 %), 

питании (до 40 %) и строительстве (около 25 %)12. По сути, это 

мобилизационный вариант эффективного использования всех ресурсов – 
природных, трудовых, технико-технологических, коммуникационных и других. 
Но, тем не менее, это мировой тренд, находящийся в мейнстриме 
современных экономико-управленческих представлений об эффективности 
экономических систем. 

 
Аннотация 
В современных условиях устойчивое развитие экономических систем 

является важным вопросом, определяющим стратегию развития регионов и 
стран. На основании проведенного исследования определены основные 
ориентиры политики регионов, нацеленной на устойчивое социально-
экономическое развитие территорий. Способность экономических систем к 
стабильному функционированию и развитию в долгосрочной перспективе 
отражает комплексные процессы эффективного управления всеми ресурсами 
региона, приводящее в целом к росту его благосостояния и экономической 
безопасности. 

Ключевые слова: экономическая система, устойчивость системы, 
ресурсы, направления развития. 

 

                                                           
11 Природные ресурсы. – [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: 
https://belarusfacts.by/ru/belarus/economy_business/business_opportunities/open_investors/natural_re
sources/. – Дата доступа: 28.10.2020 г. 
12 «Сэкономить ресурсы и заработать». Немецкий эксперт о шансах, которые дает циркулярная 
экономика Беларуси. – [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: 
https://zautra.by/news/sekonomit-resursy-i-zarabotat-nemetckii-ekspert-o-shansakh-kotorye-daet-
tcirkuliarnaia-ekonomika-belarusi. – Дата доступа: 20.10.2020 г. 
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Summary 
 In modern conditions, the sustainable development of economic systems is an 
important issue that determines the development strategy of regions and countries. 
On the basis of the study, the main guidelines of the regional policy aimed at 
sustainable socio-economic development of the territories were determined. The 
ability of economic systems for stable functioning and development in the long term 
reflects the complex processes of effective management of all resources of the 
region, leading in general to an increase in its well-being and economic security. 
 Keywords: economic system, system stability, resources, development 
directions. 
 
 Streszczenie 
 W nowoczesnych warunkach zrównoważony rozwój systemów gospodarczych 
jest ważną kwestią, która determinuje strategię rozwoju regionów i krajów. Na 
podstawie przeprowadzonych badań określono główne kierunki polityki regionalnej 
zmierzającej do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego terytoriów. 
Zdolność systemów gospodarczych do stabilnego funkcjonowania i rozwoju w 
długim okresie odzwierciedla złożone procesy efektywnego gospodarowania 
wszystkimi zasobami regionu, prowadzące w ogólności do wzrostu jego dobrobytu i 
bezpieczeństwa ekonomicznego. 
 Słowa kluczowe: system gospodarczy, stabilność systemu, zasoby, kierunki 
rozwoju. 
 

Список литературы 
Внешняя торговля Республики Беларусь. Статистический сборник. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2020 
г. – 202 с.   

Петрович М.В.. Современная экономическая власть. Ж. Проблемы 
управления, 2019, №2 (72), cc.14–20. 

Ковалев, М. М.c Цифровая экономика – шанс для Беларуси : моногр. 
М. М.  Ковалев, Г. Г. Головенчик. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. 

Рудый К. Электронная экономика государства. К. Рудый. Банкаўскi веснiк, май 
2013. 

Колин, К. К.. Информационные технологии в системе глобальной 
безопасности: новые приоритеты. К. К. Колин. Современные 
информационные технологии  и ИТ-образование. – 2015, Том 1.  

Зильберман, М.. Консалтинг: методы и технологии. М. Зильберман. СПб.: 
Питер, 2006. 

Норт Д.. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко;  предисл. и науч. ред. 
Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала». Москва, 1997.  

Неверов, А. В.. Эколого-экономическая оценка природных ресурсов.  
А. В. Неверов, Н. В. Войтов, С. Б. Кочановский. Бел. эконом. журнал. – 
2000. – №2, cc. 22–35.  

 

 



Светлана КУГАН 
Брестский Государственный Технический Университет 
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Введение 
Логистика на разных этапах своего эволюционирования предлагала 

действенные инструменты осуществления бизнес-процессов, становясь 
«важным стратегическим инструментом в конкурентной борьбе» для многих 
предприятий и организаций. Современный этап развития мировой экономики 
предусматривает внедрение интегрированных технологий, что значительно 
расширяет территории взаимодействия участников международных 
логистических систем. Данные технологии включают планирование 
и управление запасами, использование инновационных решений для 
реализации логистических бизнес-процессов, межорганизационную 
и международную интеграцию, создание единого информационного 
пространства, контроллинг и аутсортинг. Взаимосвязанность интересов 
потребителя и бизнеса связана с тем, что подобное взаимодействие 
затрагивает интересы всех участников логистической системы любого уровня 
и позволяет находить инновационные решения для достижения 
поставленных целей. Исследование генезиса логистики позволили 
проанализировать основные этапы ее развития и сделать вывод, что все 
этапы развития протекали весьма интенсивно, при этом сама трансформация 
логистических идей осуществлялась недостаточно равномерно. Это связано 
с пересечением интересов специалистов различных направлений: 
маркетологов, финансистов, менеджеров и логистов. Данная тенденция 
сохранилась и до настоящего момента. Именно сейчас интенсивность 
внедрения логистики столь высока, что зачастую наблюдается картина, когда 
современные производственные и торговые компании не успевают оценить 
результаты внедрения логистических подходов и соответственно не успевают 
на качественном уровне освоить действенные логистические инструменты, 
направленные на долгосрочное развитие из бизнеса. 

 
Генезис практического становления и теоретических исследований 

логистики 
Изучение основных законов о перемещении материальных и других 

ценностей фактически связало логистику с любой сферой человеческой 
деятельности. Опираясь на мнения ряда исследователей [1, 2, 3, 4] 
и учитывая примитивность обменных операций первобытнообщинного строя, 
нами предложена следующая классификация этапов развития логистики, 
основанная на критериях интенсивности материальных потоков 
и становления логистики как научно-практической сферы экономической 
деятельности человека в разные временные интервалы: 

1. Ранняя логистика (IV–II вв. до н.э. – IX–XV вв. н.э.) – частичное 
использование элементов логистики при перемещении материальных 
ценностей, главным образом в торговле и снабжении войск. В Древней 
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Греции (Платон, Аристотель, Ксенофонт) и Древнем Риме (Катон, Варрон, 
Колумелла, Плиний) мыслители представляли торговые операции как 
простые действия, связанные с обменом, поэтому использование элементов 
логистики осуществлялось в основном в хозяйственной практике 
(выполнение расчетов, контроль торговой и финансовой деятельности) [5]. 
Слабое развитие торговых отношений объясняется господством 
натурального хозяйства. Средние века (Великий шелковый путь, 
Византийская империя) – отдельные элементы логистики используются 
в торговле, распределении продуктов питания и обеспечении войск 
материальными ресурсами. В Средние века активно развивались морские 
и речные торговые пути. Купцы предпочитали речные дороги сухопутным, как 
более дешевые и безопасные. Развитие больших сухопутных дорог 
начиналось в середине XIII века и способствовало образованию множества 
небольших рынков, а в дальнейшем определило формирование крупных 
торговых центров в Руане, Реймсе, Орлеане, Тулузе и др. [6]. Средние века 
для Китая были тяжелым периодом, связанным с нашествием кочевых 
племен. Именно в это время на Шелковом пути активизируется обмен 
духовными и материальными ценностями, важнейшими результатами 
которого являются буддийское завоевание Китая и проникновение культуры 
шелководства и шелкоткачества на Запад [7]. В период правления династии 
Тан (618–907 гг. н.э.) активно развивается торговля и производство. 
Изобретение компаса способствовало развитию мореходства. Наступившая 
для Европы эра открытий связана с началом активных торговых отношений 
с Китаем.  

2. Торгово-ремесленная логистика характеризуется развитием 
промышленности и укрупнением торговых операций, в результате чего 
логистика выполняет функции интеграции и координации с элементами 
территориально-продуктового регулирования (конец XV – начало XIX в.). 
Вместе с торговлей появляется и разрастается промышленность, особенно 
горная. Разрозненность европейских государств, таможенные барьеры, 
отсутствие единой политики вредили интересам внутренней и внешней 
торговли. Торговля и промышленность в основном сосредотачивались в тех 
государствах, в которых можно было рассчитывать на стойкий 
и значительный внутренний рынок. Дальнейшее укрупнение торговых 
операций определило межгосударственное взаимодействие на Европейском 
континенте, в результате которого в 1834 году был создан таможенный союз 
Zollverein, объединивший большинство немецких государств и территорию 
Пруссии. Им была установлена общая система мер и весов, монетная 
система. Но самым главным достижением союза можно считать отмену 
таможенных преград между участниками и формирование общего дохода из 
взимаемых пошлин [8]. В этот период предпринимаются первые попытки 
осмысления практического опыта логистики. Первым исследователем, 
представившим логистику как науку, является французский военный писатель 
Г. Жомини (1837 г. – книга «Очерки военного искусства»), рассматривавший 
ее не просто как процесс материального перемещения в войсках, а как 
совокупность функций управления: планирование, организация и снабжение 
[3]. 
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3. Производственная логистика (середина ХIХ – середина ХХ в.) 
отмечена распространением накопленных в военном деле знаний логистов 
на все отрасли экономики, что нашло свое применение в процессах 
и операциях, связанных с пространственно-временным перемещением 
товарно-материальных ресурсов на производстве, при транспортировке 
и складировании. По мнению зарубежных ученых [3, 8, 9, 10, 11], точечное 
внедрение элементов логистики во всех отраслях экономики того времени 
связано с небольшими размерами материальных потоков и связанных с ними 
общих затрат. Логистика обслуживает интересы материального производства 
в условиях формирования классического рынка продавца и ее деятельность 
ориентирована на снижение суммарных операционных затрат. В это же время 
свое применение нашла концепция общих затрат, основные принципы 
которой были положены в основу формирования методологии принятия 
логистических решений [12, 13]. Сущность данной концепции выражалась 
в перераспределении издержек с целью достижения существенного 
сокращения общего уровня затрат в цепи поставок товаров от производителя 
к потребителю. Дальнейшее развитие промышленности и, как следствие, 
увеличение материальных и товарных потоков определило необходимость 
появления в этот период первых организаций, занимающихся вопросами 
и проблемами логистики. Одной из таких организаций стала Национальная 
ассоциация проблем управления закупками (1915 г.), преобразованная затем 
в Национальную ассоциацию агентов снабжения (1967 г.).  

Активное развитие экономики в начале ХХ века было приостановлено 
военными действиями, охватившими большинство экономически развитых на 
тот период государств. Принципы логистики нашли свое применение при 
ведении военных действий. Целевая функция логистики в военный период 
состояла в организации процесса срочной эвакуации производственных 
предприятий с прифронтовой зоны. Сохранение технологической 
целостности производства, а также комплектности оборудования было 
необходимым условием для обеспечения потребностей фронта и тыла. Это 
было обусловлено переводом «всей транспортной системы на рельсы 
военного времени», вследствие чего осуществлялся поиск дополнительных 
резервов и усиливался «контроль над правильностью погрузки и заполнения 
емкости вагонов» [14, с. 171–172]. Практическая значимость разработанных 
логистических подходов по координации работы тыла и транспорта, 
обеспечения снабжения и перемещения огромных воинских контингентов 
была доказана советскими военными специалистами в годы Второй мировой 
войны. Опыт логистического взаимодействия был также успешно 
использован во время открытия второго фронта американской армией, 
применившей принципы единого управления и координации снабжения, 
складирования и транспортировки. Навыки, полученные в годы войны, 
и дальнейший послевоенный экономический рост предопределили 
практическое и научное развитие логистики. В 1949 г. создан Совет Европы, 
а уже в 1951 г. учреждено Европейское объединение для упорядочения 
потоков по перемещению угля и стали [12].  
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4. Клиентоориентированная логистика, сформированная 
развивающимся рынком покупателя (середина ХХ – начало ХХI в.). В научных 
исследованиях [8, 15, 16, 17] описывается переход мировой экономики от 
рынка производителя к рынку потребителя, ставший ключевым фактором, 
объясняющим распространение логистики в бизнесе. В начале второй 
половины ХХ в. в США создается Национальный совет по менеджменту 
физического распределения, в дальнейшем преобразованный в Совет 
логистического менеджмента. В это же время создается Европейский центр 
по логистике (Швейцария). Практическое и теоретическое развитие логистики 
было обусловлено следующими факторами: ростом товарных 
и производственных запасов, а также транспортных расходов [8]; 
увеличением транспортных тарифов [18]; появлением и быстрым 
распространением концепции маркетинга [13]; развитием теории военной 
логистики [2]. 

Этому периоду характерно постепенное расширение сферы применения 
логистики во многих отраслях экономики и частое использование 
логистического подхода в сфере обращения. Объектом логистики 
становилась любая деятельность, в которой последовательность процессов 
и их результатов имела временную или пространственную альтернативу [3]. 
Как правило, это распространялось не только на материальные, но 
и сопровождающие их потоковые процессы.  

Параллельно с развитием теории логистики происходит углубление 
экономической интеграции:  

– в 1957 г. создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС);  
– в 1968 г. страны ЕЭС ввели Единый таможенный тариф для третьих 

стран, отменив их для стран-участниц; 
– в 1992 г. создан Европейского союза (ЕС). 
Логистическая методология и ее инструментарий все больше отрывается 

от военной сферы и смещается в сторону экономики, что определялось 
возросшими требованиями конкуренции на товарном рынке, усложнением 
рыночной конъюнктуры, стремлением хозяйственников быстрее 
адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Западные 
специалисты [21, 22] отмечали, что данному периоду характерна интеграция 
экономических процессов в разных сферах: общий товарный рынок, создание 
шенгенской зоны, ввод в обращение единой валюты. Все эти процессы 
привели к качественным изменениям рынка покупателей, сформировав 
единую политику торговли, что в свою очередь увеличило роль сервиса 
поставок в стратегиях компаний. В регулировании бизнес-процессов 
западных компаний все чаще использовался логистический подход, 
основанный на теории управления физическим распределением продукции 
(physical distribution management). Реализация данного подхода позволяла 
регулировать потоки готовой продукции при ее прохождении через длинный 
ряд звеньев сети распределения. В этот период продолжается развитие 
транснациональных компаний, что приводит к необходимости создания 
специальных служб и отделов, отвечающих за логистические операции. 
Постепенно большинство компаний в своей практической деятельности 
использует функциональные возможности и законы логистики. К основным 
решаемым задачам того периода можно отнести: объединение обособленно 
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существующих потоков в производстве, хранении и транспортировании 
в  единую систему управления и получение экономического эффекта через 
внедрение отдельных функций логистики в производственную деятельность 
предприятий. 

В это же время концепция логистики рассматривается как интегральный 
инструмент управления и представляет собой «менеджмент всех видов 
деятельности, которые способствуют движению и координации спроса 
и предложения на товары в определенном месте и в заданное время» [23, 
с. 19]. На Первом европейском конгрессе по логистике (Берлин, март 1974 г.) 
специалисты определили логистику как науку, изучающую системное 
планирование и контроль товарных, пассажирских и сопутствующих им 
потоков, а также управление ими [11]. Тогда же были сформулированы 
фундаментальные принципы логистики и отмечена «ее способность не 
только регулировать потоковые процессы, но и обеспечивать» оптимальное 
управление этими «процессами с целью выявления и реализации скрытых 
резервов, обеспечивающих дополнительные доходы и возможности 
субъектов хозяйствования» [4, с. 36]. Несмотря на заинтересованность 
ученых и специалистов в новом экономическом направлении, позволяющем 
повысить прибыль, роль логистики в части снижения общих затрат для 
руководства большинства компаний еще не очевидна. В 1975 году за теорию 
оптимального распределения ресурсов двое ученых, Л. Канторович и 
Т. Купманс, получили Нобелевскую премию по экономике. В конце 1970-х 
годов в Ленинграде была разработана логистическая технология, 
описывающая работу транспорта различных видов по методу транспортного 
узла, где осуществлялось их взаимодействие. Эта технология была 
использована западными специалистами при создании единой Европейской 
транспортной системы стран ЕС.  

Примером решения проблем логистики на государственном уровне стала 
разработка и внедрение в бывшей ГДР в конце 80-х гг. ХХ в. системы единого 
комплексного управления транспортом страны (ЛСЕКУТ), в основу которой 
была положена оптимизация грузовых перевозок. Этот период отмечен также 
активным практическим использованием разработанных для микро- 
и мезоуровня транспортно-логистических систем. Использование принципов 
системы оперативного планирования перевозок (НИИ автомобильного 
транспорта, г. Москва) позволяло доставлять грузы в заданный срок 
и сокращать запасы у потребителей. Успешное внедрение на железных 
дорогах межотраслевой системы «Ритм» (ВНИИ железнодорожного 
транспорта, г. Москва) сыграло определенную роль в снижении объемов 
запасов сырья и топлива у потребителей [16].  

Другими словами, клиентоориентированный период отмечается 
активным становлением логистики как науки, а практическая ее 
составляющая приобретает многофункциональную форму по продвижению 
материальных потоков с широким привлечением современных 
информационных систем. Методологию физического распределения 
(«physical distribution») сменяет комплексный логистический подход, 
основанный на концепции интегрированной логистики, представляющей 
собой совокупность взаимосвязанных операций: снабжение производства 
требуемым сырьем и материалами (логистика снабжения); производство 
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готовой продукции (логистика производства); доставка изделий и товаров 
конечному потребителю (логистика распределения). Постепенно логистика 
становится одним из главных факторов национального успеха, особенно 
в части создания конкурентных преимуществ. Являясь важным 
направлением развития для крупных, средних и малых предприятий, 
логистика занимается вопросами организации циклических потоков 
и движением широкой номенклатуры товаров на основе оптимизации затрат 
и высоком качестве предлагаемых услуг.  

Развитие логистики этого периода характеризуется оптимизацией 
хозяйственного управления, стремительным развитием концепции 
управления цепями поставок (SCM-концепция) в индустриально развитых 
странах. Дальнейшее расширение торговых отношений позволило 
реализовать большинство масштабных задач по осуществлению 
продвижения товарно-материальных, информационных и финансовых 
потоков через интеграционное пространство в виде создания новых 
экономических союзов: 

– 1989 г., Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (Asia-
Pacific Economic Cooperation, APEC) – сотрудничество 21 государства; 

– 1991 г., МЕРКОСУР (Mercado Comun del Sur, MERCOSUR) – 
экономический союз Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии (Асунсьонский 
договор); 

– 1992 г., НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFT) – 
устранение барьеров между странами-участницами (США, Мексика, Канада) 
посредством соглашений о свободной торговле. 

Создание подобных союзов не только расширяло возможности торговли, 
но и упрощало реализацию таможенных операций между странами-
участницами. Интеграция на постсоветском пространстве была представлена 
следующими процессами: 

– в 1991 г. создано Содружество Независимых Государств (СНГ). Спустя 
некоторое время три страны – Россия, Казахстан и Беларусь – 
предпринимают определенные попытки к созданию таможенного союза (1995 
г.); 

– в 1999 г. заключен Договор о таможенном союзе (ТС) и Едином 
экономическом пространстве между Беларусью, Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном (позднее и с Узбекистаном);  

– в 2000 г. подписан Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС); 

– в 2001 году создана Шайнхайская организация сотрудничества (ШОС) 
между Индией, Казахстаном, Киргизией, КНР, Пакистаном, Россией, 
Таджикистаном, Узбекистаном. 

Международные программы и проекты способствовали активному 
применению инструментов логистики. С этого момента логистика, 
в особенности международная, рассматривалась как комплекс, реализующий 
задачи по размещению производства и центров дистрибуции, по выбору 
видов транспортного перемещения, методов управления запасами, по 
проектированию подходящих под ситуацию коммуникационных 
и информационных систем.  
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5. Сервисно-модульная логистика, отличающаяся не только 
многофункциональностью, но и высокой адаптивностью к изменениям 
внешней среды и глобальным характером присутствия на основе 
современных технико-технологических решений с применением 
эффективных информационно-коммуникационных систем управления 
(начало ХХI в. – наст. время) [24, 25]. В этот период появилась необходимость 
в формировании первых логистических интеграционных механизмов между 
предприятиями – производителями товаров и предприятиями розничной 
торговли. Реализация этих механизмов позволила решить вопросы снижения 
закупочной цены товара с одновременным увеличением объема закупок 
и выходом на мировые рынки. Основные вопросы, решаемые логистикой, 
относились к оптимизации управления в части организации взаимодействия 
материальных, финансовых и информационных потоков при реализации 

задач стратегического, тактического и оперативного планирования1. 
Организация международных перемещений ресурсов становится важным 
направлением экономики для развитых стран, а активное использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяло 
осуществляет мониторинг всех фаз движения товара. Кроме того, в этот 
процесс активно включаются страны с развивающейся и переходной 
экономикой. Характерная для этого периода оптимизация в сфере обращения 
определила недостаточность перестройки отдельных составляющих 
деятельности компаний, т.к. рост расходов в одном из видов деятельности 
оказывал влияние на все процессы сферы сопряжения, приводя к их 
удорожанию. Это позволило рассматривать влияние логистики на всю 
совокупность бизнес-процессов и прогнозировать дальнейшее их развитие.  

В 2006 году стремление к сотрудничеству пяти стран – России, Индии, 
Южно-Африканской Республики, Китая и Бразилии – выливается в создание 
организации с аббревиатурой БРИКС. В тот же период Беларусь, Казахстан 
и Россия в рамках ЕврАзЭС договариваются о создании Таможенного союза 
и в октябре 2007 г. заключается ряд соответствующих договоров 
и соглашений. С 1 января 2012 г. на территории трех стран-участниц 
Таможенного союза ЕврАзЭС начинает действовать Единое экономическое 
пространство (ЕЭП). Его отличительными чертами становится согласование 
налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой и таможенной политики 
[26, с. 31]. 

В 2014–2015 г. создается Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 
присоединением Киргизии (декабрь 2014 г.) и Армении (январь 2015 г.).  

Постепенно логистика становится надежным инструментом снижения 
рисков и повышения конкурентоспособности предприятий, регионов, 
государств. Переориентация рынка формирует понимание, что процесс 
доставки товара до конечного потребителя становится одним из важнейших 
в логистике или новой его форме – цепи поставок. Подобное 
позиционирование позволило разработать и успешно применять сквозное 

                                                           
1 Чернявская, Е. М. Европейские международные транспортные коридоры в контексте 
экономических интересов Российской Федерации: автореферат дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 
/ Е. М. Чернявская; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». – СПб., 2017. 
– 21 c. 
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управление по всей логистической цепи, сформировав новую идеологию – 
управление цепями поставок [7, с. 22].  

Проведенная классификация этапов развития логистики подтверждает 
научную гипотезу, что эволюция логистики еще не завершена. В настоящее 
время происходит постоянное совершенствование интеграционных 
процессов, которые на фоне развития международных логистических связей 
переводят логистику в приоритетное направление экономической политики. 
Это требует создания теоретической и методологической основы прогнозных 
оценок, связанных с постоянным изменением потребительских 
и производственных факторов, а также возникновением и развитием новых 
организационных форм. 

 
Методы исследования логистики, применяемые в экономике 
В основе социально-экономического развития территории лежит 

совокупность проработанных и обоснованных стратегических направлений 
развития логистики, формирующих прямую зависимость между экономиками 
регионов и уровнями развития логистических систем, оказывающих влияние 
на перемещение материальных потоков, их обеспеченность 
и сопровождение.  

Проведенный выше анализ истории, практического становления 
и теоретических исследований логистики позволил посредством научных 
направлений (парадигм) сфокусировать внимание на процессах разработки, 
тестирования и применения методологических подходов в логистической 
сфере, прошедших определенные этапы трансформации и определявших 
степень ее влияния на экономику в периоде с середины XX и до начала XXI 
века. Под «парадигмой» нами понимается «совокупность научных 
достижений, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной 
период времени, служащих основой и образцом новых научных 
исследований. Парадигма включает в себя признанную научным 
сообществом теорию, правила и стандарты практики, а также общепринятую 
систему методов» [12]. Общепризнанными считаются следующие парадигмы:  

– аналитическая (1950-1960 гг.);  
– информационная (1970-1980 гг.);  
– маркетинговая (1990-2000 гг.);  
– интегрированная (2000-2010 гг.); 
– инновационная (2010-по наст. время).  
Изначально, логистика как и любая новая отрасль физического 

предложения и распределения страдала от недостатка стандартизированных 
определений. И если в самом начале становления теории логистики научная 
литературе описывала ее содержание, сферу применения и вопросы 
реализации [22], то в дальнейшем исследователей стали интересовать 
вопросы высоких затрат предприятий в логистике, конкуренции в перевозке 
грузов, минимизации транзакционных издержек при взаимодействии 
покупателей и поставщиков. В основу аналитической парадигмы был заложен 
анализ особенностей движения материального потока в производстве 
и обращении, поиск оптимальных решений. При этом под «потоком» 
большинством авторов понималась «совокупность объектов, 
воспринимаемая как единое целое и существующая как процесс на некотором 



 59   

 

 

 

временном интервале, измеряемый в абсолютных единицах за 
определенный период» [12]. Расхождение во взглядах различных 
исследователей проявляется по мере появления вариантов конкретизации 
этого понятия: сеть [14], экономический поток [15] и др. Несмотря на 
некоторые различия в определении понятия «поток», большая часть ученых-
логистов придерживается мнения, что именно поток является основным 
объектом логистики. В противовес этой точке зрения, в работах [18, 19] 
в качестве объекта логистики указываются экономические потоковые 
процессы, основным признаком которых является смена качественного 
состояния потока. Как следствие, потоковые процессы отражают не только 
количественные, но, главным образом, качественные изменения – 
трансформацию потоков в пределах одной формы существования, а также 
переход потока из одной формы в другую.  

Понимая под логистикой деятельность, связанную с потоками продукции 
от точек приобретения сырья до конечного потребителя, исследователи чаще 
всего рассматривали следующие проблемные вопросы: 

– координация действий в рамках логистической системы предприятия 
или между действиями, связанными с потоками продукции, при этом, 
потенциал системы в расчет не принимался [23]; 

– рассмотрение концепции общих затрат как основы управления 
определенными видами деятельности: транспортировкой и контролем 
запасов [13, 22]; 

– снижение логистических затрат, в связи с их высоким уровнем [11, 21]; 
– измерение воздействия определенных видов деятельности, связанных 

с поставками, производством и сбытом как оказывающих непосредственное 
влияние на движение материальных потоков, координацию их 
взаимодействия [22]. Теоретическая база того времени позволяла 
использовать при исследованиях сложные экономико-математические 
модели, отражающие специфику решаемой логистической проблемы. 
Сложность таких моделей вызвана в первую очередь большими объемами 
исходной информации, во вторую – обширностью моделей алгоритмов 
используемых при принятии управленческих решений, что при решении задач 
во внутрипроизводственных системах не только неудобно, но и затратно. 
Основным результатом этого этапа является формирование основ 
аналитики, позволивших в дальнейшем осуществлять не только 
исследование процессов и их моделирование, но и внедрять начальные 
формы интеграции логистической деятельности. 

Информационная парадигма позволила формализовать логистический 
процесс представляя его как последовательность сменяемых состояний, 
изменение явлений, стадий развития при достижении какого-либо 
результата. Основная идея данной парадигмы заключается в том, что любую 
проблему управления логистической системой можно решить при помощи 
программного обеспечения. В основу парадигмы положен системный подход, 
применяемый как для моделирования самих логистических объектов, так и 
для синтеза систем информационного обеспечения, что позволило решать 
более сложные логистические задачи, осуществлять интеграцию 
логистических функций транспортировки, складирования, грузопереработки 
и управления запасами [11, 24].  
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Построение логистических систем на основе маркетинговой парадигмы 
дало возможность описать и объяснить влияние логистической системы на 
конкурентоспособность предприятий и организаций. Научной основой этого 
периода стали теория вероятностей и математическая статистика 
позволявших создавать достаточно абстрактные модели, имеющие большую 
размерность. Примером практического использования маркетинговой 
парадигмы за рубежом является система LRP (logistics requirements planning 
system) – система контроля входных, внутренних и выходных материальных 
потоков на уровне фирмы, территориально-производственных объединений 
и макрологистических структур. Система LRP обеспечивала:  

– концептуальный маркетинговый подход к управлению запасами 
в распределительных сетях и внутри производственных подразделений 
объекта; 

– прогнозирование потребностей в материальных ресурсах, спрос на 
готовую продукцию и потребности в транспортных средствах; 

– определение оптимального числа звеньев в логистической цепи и т.д. 
Постепенно интересы исследователей расширяются и смещаются 

в сторону логистики регионов. Для анализа логистических исследований не 
хватало тематических исследований и методов контент-анализа [21]. Со 
временем качественные методы исследования логистики и логистических 
систем получают все большее распространение: это были в основном 
аналитические, концептуальные, эмпирические или тематические 
исследования [21, 17, 19]. В большинстве своем проводимые исследования 
не были формализованы и представляли собой описательную статистику.  

В начале 2000-х годов распространение получила логистическая 
парадигма, которую большинство исследователей назвали интегральной 
[7, с. 18]. Это симбиоз трех вышеуказанных парадигм, учитывающий новые 
предпосылки развития бизнес-процессов на текущем этапе. Логистика 
превращается из средства снижения затрат в некий синтетический 
инструмент, в единую концепцию управления во всех сферах деятельности. 
Ее реализация осуществлялась через использование различных концепций 
качественного перемещения материальных потоков: JIT, Lean production, 
TQM и др. Бизнес-процессы представлялись как совокупность различных 
видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или 
несколько видов ресурсов, а в результате этой деятельности на «выходе» 

создается продукт, представляющий ценность для потребителя2. Близким по 
содержанию является представление концепции в современных источниках 
как совокупности последовательно выполняемых операций, образующих 
вместе единый процесс преобразования исходных материалов в нужный 
товар. Последующая глобализация мировой экономики и расширение 
международного сотрудничества, способствовали созданию крупных 
транснациональных корпораций. При этом важнейшим фактором 
экономического роста становится формирование интегрированных 

                                                           
2 Профессиональная подготовка логистов // Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «БАМЭ – Экспедитор» – Минск, 2005. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.baif.by/stati/professionalnaya-podgotovka-logistov/. – Дата доступа : 11.03.2020. 
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логистических систем не только на отраслевом и региональном, но и на 
межотраслевом, межрегиональном, а также международном уровнях. 

Инновационная парадигма логистики, называемая рядом авторов как 
предпринимательская [27, с. 73], стала дальнейшим логическим 
продолжением интегрированной парадигмы в разрезе передовой идеологии 
– концепции Supply Chain Management («Управление цепями поставок»). 
Предпосылками к ее развитию стало новое понимание интегрированной 
логистики и управление цепями поставок как стратегических элементов 
и конкурентных преимуществ отдельной компании и цепи в целом, 
расширяющих технологические возможности в области гибких производств 
посредством информационных компьютерных систем и технологий.  

Появление концепции SCM определило проблемы выбора и применения 
логистических инструментов или техник, используемых в управлении 
товарами и продуктами: было обнаружено, что добавленная стоимость 
формируется логистикой не только в связи с удовлетворением запросов 
потребителей, но и с возможностями, которые предоставляет логистическая 
цепочка. Рассмотрение этой цепи как единого живого организма со своим 
аспектами, проблемами, возможностями и требованиями позволило открыть 
пути использования потенциала каждого ее участка на основе сочетания 
эффективности и результативности. 

Параллельно начинают использовать более продвинутые методы: 
анализ данных (сравнения, индексный, балансовый, цепных постановок, 
элиминирования, графический и др.), прогнозирование (нормативные, 
параметрические, опытно-статистические, экспериментальные и др.), 
экспертные, факторные (кластерный и регрессионный анализы). Метод 
сравнения позволяет определять отклонения от плановых показателей, 
устанавливая их причины и выявляя резервы. Данный метод требует 
обеспечения сопоставимости сравниваемых показателей. Индексный метод 
используется при изучении сложных явлений, отдельные элементы которых 
неизмеримы. Как относительные показатели индексы необходимы были для 
оценки выполнения плановых заданий, для определения динамики явлений 
и процессов. Несомненным плюсом данного метода является возможность 
провести разложение по факторам относительных и абсолютных отклонений 
обобщающего показателя. Балансовый метод предполагает сопоставление 
взаимосвязанных показателей логистической деятельности с целью 
выяснения и измерения их взаимного влияния, а также подсчета резервов 
повышения эффективности. Анализ связи между отдельными показателями 
при использовании данного метода выражается в форме равенства итогов, 
полученных в результате различных сопоставлений. При использовании 
метода цепных подстановок формируется ряд корректированных значений 
обобщающего показателя путем последовательной замены базисных 
значений факторов фактическими. Проведение сравнения двух стоящих 
рядом показателей в цепи подстановок позволяет вычислить влияние на 
обобщающий показатель того фактора, базисное значение которого было 
заменено на фактическое. Метод элиминирования предполагает выделение 
действия одного фактора на обобщающие показатели логистической 
деятельности при исключении других факторов.  
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В основе нормативного метода заложен глубокий анализ 

и прогнозирование определенной ситуации. Параметрический метод 
учитывает значения удельных показателей и параметров анализируемого 
и нормируемого объекта исследования. Конструкция формулы 
параметрического нормирования имеет вид: 

 

nбni kkkYH ×××= 21i , 
(1) 

где Нni – норма i-го параметра проектируемого объекта в год его 
внедрения; 

Yбi – удельный показатель i-го параметра по базовому объекту 
в расчетный год; 

k1, k2, kn – корректирующие коэффициенты, учитывающие изменения 
технических, организационных, экономических и других параметров базового 
объекта за период между расчетным годом и годов внедрения норматива по 
новому объекту. 

Опытно-статистические методы основываются на использовании 
статистических данных, например при малом объеме информации и/или 
незначительной стоимости объекта. Сущность экспериментальных методов 
заключается в проведении опытных испытаний и пробной эксплуатации.  
Экспертные методы представляют собой выработку коллективного мнения 
группы специалистов данной области. При достаточно большом 
многообразии методов экспертной оценки наиболее используемым является 
– метод баллов, в котором важность параметра объекта, имеющего 
определенный набор присвоенных ему баллов, определяется по следующей 
формуле: 
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где αi – весомость i-го параметра объекта; 
i – номер параметра объекта; 
j – номер эксперта; 
m – количество экспертов в группе; 
Бij – балл, присвоенный i-му параметру j-м экспертом; 
Бсj – сумма баллов, присвоенных j-м экспертом всем параметрам объекта. 
 
Экспертные методы, как правило, применяются для прогнозирования 

полезного эффекта и его оценки. Факторный анализ определяет силу влияния 
факторов на функцию или результирующий признак с целью дальнейшего 
ранжирования факторов для разработки плана мероприятий по улучшению 
желаемых функций. Этот метод требует большой подготовительной работы 
и трудоемких расчетов по построению моделей. Поэтому желательно не 
применять используемые в нем методы корреляционного и регрессионного 
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анализа для расчета параметров главных компонент без использования 
компьютерных программ.  

Значительная часть исследований в области логистики, основывается на 
количественных исследованиях, используя общепринятые методы в части 
проведения исследовательских разработок и их практического воплощения. 
Развитие логистики и расширение сферы ее влияния требовало применения 
новых инструментов и методов, первым из которых был использован 
инструмент SIC (Statistical Inventory Control) – статистическое управление 
запасами. Основное назначение, которого – изучение динамики запасов 
c использованием статистических методов. Подобные инструменты были 
просты и не рассматривали ничего, кроме поддержания заданного уровня 
запасов. Недостатком являлась статичность и зависимость от давно 
известных традиционных моделей спроса. 

Исследования американских и израильских специалистов (позволили 
разработать логистическую систему OPT (Optimized Production Technology – 

оптимизированная технология производства)3. Основным принципом 

системы является выявление «узких мест» или критических ресурсов 
в запасах материалов, комплектующих, запасных частей. Эффект 
функционирования системы заключается в увеличении объемов готовой 
продукции, уменьшении производственных затрат, сокращении 
производственного цикла, уменьшении потребности в производственных 
и складских площадях, в увеличении ритма отгрузки готовой продукции. 

Концепция быстрореагирующего производства QRM (Quick Response 

Manufacturing) – практическая стратегия4. Она включает концепцию 

сокращения продолжительности производственного цикла и детально 
продуманные принципы менеджмента, производственные методы, приемы и 
инструменты анализа, а также системную методологию. Именно наличие этих 
составляющих и помогает решить основную задачу – предоставлять товары 
или услуги потребителям быстрее конкурентов. 

В последнее время было разработано много новых инструментов, 
помогающих найти равновесие между оценками эффективности 
и результативности. Большинство из них опираются на старые инструменты 
оценки или пытаются их комбинировать, чтобы использовать преимущества 
обеих. C развитием информационных технологий и ростом массового 
производства стало возможным планирование потребностей в производстве 
(MRP1 – Material Requirements Planning). Концепция планирования 
потребностей в материалах представляла собой логистическую систему 
«толкающего» типа, позволяющую координировать планы и действия звеньев 
системы в снабжении, производстве и сбыте в масштабах всего предприятия, 
учитывая постоянные изменения в режиме реального времени. Дальнейшее 
развитие компьютерных технологий позволило соединить возможности MRP1 
и технологии планирования производственных мощностей CRP (Capacity 
Requirements Planning) в MRP2 (Manufacturing Resource Planning) – системе 

                                                           
3 Goldratt, E. M. A Process of Ongoing Improvement / E. M. Goldratt, J. The Goal Cox. – 3rd Revised 
Edition. – North River Press, 2004. – 393 p. 
4 Harding, L. QRM  – An  Enabler  on  the Road  to Agility? / L. Harding // Quick Response Manufacturing 
– Part 1. Control, – 2002. – May. – P. 20–22. 
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производственного планирования потребностей/ресурсов (в производстве 
и снабжении). Все эти инструменты были «толкающими» технологиями, 
более полно удовлетворявшими потребительский спрос за счет сокращение 
продолжительности производственных циклов, уменьшения запасов, лучшей 
организации поставок, более быстрой реакции на изменение спроса. 
Принципиально другим подходом в управлении материальными потоками 
стало использование логистических систем «тянущего» типа (pull system), 
в которых один потребитель последовательно вытягивает поставки, 
осуществляемые предыдущими звеньями поставщиков, включенных в общую 
цепочку (Kanban, Just in Time). К недостаткам можно отнести имеющую место 
неопределенность в планировании действий поставщиков. 

 
Выводы 
Целью всех используемых в логистике инструментов было стремление 

получить максимальную степень результативности, используя минимум 
средств. Из всего многообразия инструментария методологии, применяемого 
в технологическом и теоретико-концептуальном направлениях исследований 
логистической деятельности, выделяются методы системного анализа, 
кибернетического подхода, экономико-математического моделирования 
и др., применяемые в теории и методологии логистики, а также в решение 
практических задач в подсистемах логистики. Постепенно изучение 
логистической деятельности выходит за рамки предприятия, и внимание 
исследователей привлекают вопросы развития логистических систем 
корпораций, отраслей, регионов, государств. Подобные масштабы 
предполагают использование больших, чем у предприятия ресурсов 
и возможностей, выводя на первый план изучение вопросов наращивания 
потенциала логистики. 

  
Аннотация 
Логистика как наука и методология управления потоками формировалась 

на протяжении длительного периода времени. Данному процессу 
предшествовала большая социальная практика, в первую очередь в военной 
сфере. Становление, развитие и смена взглядов на сущность и содержание 
логистики прошли достаточно большой путь от первых сделок по обмену 
продуктов до современных международных договоров купли-продажи. 
Современная логистика не утратила своего первоначального содержания, 
произошло изменение взглядов на ее роль в развитии экономических систем, 
ее влиянии на безопасность национальных, международных и глобальной 
систем.  

Ключевые слова: логистика, классификация этапов развития, 
логистические системы, парадигмы. 

 
Summary 

 Logistics as a science and flow control methodology has evolved over a long 
period of time. This process was preceded by extensive social practice, primarily in 
the military sphere. The formation, development and change of views on the essence 
and content of logistics have come a long way from the first transactions for the 
exchange of products to modern international sales and purchase agreements. 
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Modern logistics has not lost its original content, there has been a change in views 
on its role in the development of economic systems, its impact on the security of 
national, international and global systems. 

Keywords: logistics, classification of stages of development, logistics 
systems, paradigms. 

 
Streszczenie 
Logistyka jako nauka i metodologia kontroli przepływu ewoluowała przez długi 

czas. Proces ten poprzedziła szeroka praktyka społeczna, przede wszystkim 
militarna. Tworzenie, rozwój i zmiana poglądów na istotę i treść logistyki przeszły 
długą drogę od pierwszych transakcji wymiany produktów do nowoczesnych 
międzynarodowych umów sprzedaży i zakupu. Współczesna logistyka nie straciła 
swojej pierwotnej treści, nastąpiła zmiana poglądów na jej rolę w rozwoju systemów 
gospodarczych, jej wpływ na bezpieczeństwo systemów krajowych, 
międzynarodowych i globalnych. 

Słowa kluczowe: logistyka, klasyfikacja etapów rozwoju, systemy logistyczne, 
paradygmaty. 
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ZNACZENIE GWARDII NARODOWEJ W SYSTEMIE MILITARNYM USA 

 
Tylko armia narodowa może zapewnić 

republice spokój i poszanowanie z zewnątrz. 
Gdy cały lud jest pod bronią i chce walczyć 

w obronie swojej wolności, jest on niezwyciężony 
Napoleon Bonaparte 

 
Wstęp 
Motto artykułu odnosi się do idei armii narodowej, która od wieków miała 

kluczowe zastosowanie w prowadzonych działaniach zbrojnych, szczególnie do 
organizowania obrony własnego terytorium, a jej cechą charakterystyczną było 
ścisłe powiązanie z władzami lokalnymi1. We współczesnym kształcie ta formacja 
przybrała nazwę obrony terytorialnej, która jest swoistym uzupełnieniem armii 
regularnej, tak aby wspólnie zagwarantować narodowi bezpieczeństwo. Zgodnie ze 
słownikową definicją obrona terytorialna to: „część systemu militarnego 
przygotowana do prowadzenia wspólnie z wojskami operacyjnymi, pozamilitarnymi 
ogniwami obronnymi i społeczeństwem obrony powszechnej państwa”2. Natomiast 
w ujęciu źródeł amerykańskich stanowi ona „komponent nowoczesnej struktury 
militarnej, który powiązany z systemem ma decydujące znaczenie w kontekście 
skuteczności obrony narodowej”3. 

Istotą wojsk obrony terytorialnej jest zorganizowanie całej społeczności do 
obrony kraju. Uściślając jest to forma zaangażowania ludności do obrony swojego 
regionu, która pozwala na pełne wykorzystanie ducha walki, lokalnego patriotyzmu 
i  gotowości do samoobrony w razie niespodziewanej napaści wrogiego państwa. 

Większość krajów na świecie posiada swoje wojska obrony terytorialnej, 
z uwagi na fakt ich potwierdzonej przez wieki przydatności i skuteczności. W Drugiej 
Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zawarto stwierdzenie „Dobrze 
zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa”4. 

Jedną z najstarszych formacji wojskowych o tym charakterze jest amerykańska 
Gwardia Narodowa (GN), która na przestrzeni lat była z powodzeniem 
wykorzystywana w wielu sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. W porównaniu do 
innych tego rodzaju wojsk na świecie GN jest organizacją bardzo rozbudowaną 
strukturalnie i ilościowo. W artykule przedstawiono wyniki procesu badawczego 
ukierunkowanego na ocenę rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonalnych tej 
formacji. W szczególności poszukiwano odpowiedzi na pytania: 1) Jak powstała 
Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych? 2) Na jakich zasadach możliwe jest 

                                                           
1 R. Jakubczak, Współczesne wojska obrony terytorialnej, Warszawa 2014, s. 39-40. 
2 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 1996, s. 48. 
3 International Military and Defence Encyclopedia, Waszyngton 1993, t. 2, s. 2217-2218. 
4 Konstytucja USA, II Poprawka, 1791 r. 
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użycie Gwardii Narodowej USA? 3) Jakie zadania stoją przed Gwardią Narodową? 
4) Jaka jest struktura organizacyjna i społeczna Gwardii Narodowej?   

 
Rys historyczny 
Historia powstania Gwardii Narodowej sięga XVII wieku. Miejscem powstania 

pierwszych jednostek był dzisiejszy stan Massachusetts, gdzie sformowano trzy 
pułki mające rejony odpowiedzialności na wschód, południe i północ. Celem 
stworzenia tych jednostek było zwiększenie znaczenia rządu kolonialnego oraz 
reagowanie na ewentualne konflikty z rdzenną ludnością zamieszkującą kontynent 
północno amerykański. Od tamtego czasu GN brała udział w każdym większym 
konflikcie, poczynając od Wojny z Pekotami z 1637 poprzez operację Iraqi Freedom, 
aż do obrony Kapitolu na początku 20215.  

W okresie kolonialnym Gwardia była ograniczona do działania w kraju. Jednak 
konflikty mające miejsce w XIX wieku sprawiły, że poszerzono jej działalność 
i poddano nowym wyzwaniom, angażując jednostki do walki także poza granicami. 
W pierwszej połowie XX wieku zarówno naród amerykański jak i cały świat stali się 
świadkami narodzenia nowocześniejszej Gwardii Narodowej. Stało się to dzięki jej 
żołnierzom, którzy znakomicie spisali się wspierając regularną armię w obu wojnach 
światowych. Gwardia pozostała podstawową rezerwą bojową Armii Stanów 
Zjednoczonych w kolejnych konfliktach, z którymi przyszło się zmierzyć po 
zakończeniu II Wojny Światowej, czyli w Korei i Wietnamie. Ponadto żołnierze 
Gwardii uczestniczyli w kilku mobilizacjach mających miejsce w okresie Zimnej 
Wojny. W latach 80-tych ubiegłego stulecia Gwardia zaczęła regularnie wysyłać 
swoje jednostki na szkolenia za granicę m.in. do Niemiec i Ameryki Środkowej. 

W  latach 90-tych na skutek dużej mobilizacji w Zatoce Perskiej wysyłanie Gwardii 

z granicę zostało rozszerzone o operacje wsparcia i utrzymania pokoju w Bośni, 
Kosowie, na półwyspie Synaj oraz wzdłuż północnych i południowych granic Iraku. 
Rola Gwardii zarówno w kraju, jak i za granicą znacząco wzrosła po ataku 
terrorystycznym z 11 września 2001 roku. Jednak jej ogromna przydatność dla 
społeczeństwa i możliwość szybkiego dostosowania się do trudnych warunków 
została zaprezentowana w czasie operacji usuwania skutków huraganów we 
wrześniu 2005 roku w okolicach Zatoki Meksykańskiej6.  

Głównym zadaniem Gwardii Narodowej jest utrzymanie świetnie wyszkolonych, 
wyposażonych jednostek zdolnych do szybkiej mobilizacji w razie wojny oraz 
w przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe i niepokoje 
społeczne7.  

Gwardia Narodowa podzielona jest na 50 stanowych komponentów np.: Texas 
National Guard, California NG, Indiana NG etc. Poza częścią kontynentalną Stanów 
Zjednoczonych istnieją jeszcze cztery komponenty, które zlokalizowane są 
w Dystrykcie Kolumbii, w Portoryko, na Wyspach Guam oraz na Wyspach 
Dziewiczych. Obok jednostek lądowych posiada w swoich szeregach także 
komponent powietrzny – Air National Guard.  Powstał on na mocy aktu z 1947 roku.  

                                                           
5 National Guard Birth Date, https://www.nationalguard.mil/about-the-guard/how-we-began/,  
(dostęp: 11.02.2021 r.).  
6 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_Army_National_Guard, (dostęp: 
12.02.2021 r.). 
7 J.D.Renaud, National Guard Fact Sheet, Waszyngton, 2006.  
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Zadaniem GN jest służba zarówno państwu jak i lokalnej społeczności. 
W związku z tym posiada ona podwójny stanowo-federalny charakter 
funkcjonowania. Dlatego użycie GN jest warunkowane dwoma rozwiązaniami 
prawnymi z czego jedno jest prawem stanowym,  a drugie prawem federalnym. 

 
Misja federalna 
W pierwszym przypadku na mocy rozdziału 10 Kodeksu Stanów 

Zjednoczonych Prezydent ma prawo sfederalizować siły GN wydając im rozkaz do 
pełnienia służby czynnej lub wzywając je do pełnienia federalnej służby jako 
jednostki milicyjne. Obejmuje to następujące formy:8  

 Powołanie do służby czynnej – za zgodą żołnierza oraz Gubernatora 
właściwego stanu; 

 Częściowa mobilizacja – w razie wprowadzenia przez Prezydenta stanu 
wyjątkowego, wybrana jednostka może być powołana do czynnej służby, 
jednak nie na dłużej niż 24 miesiące; 

 Federalna pomoc dla rządów stanowych – w razie powstań przeciwko 
rządowi stanowemu Prezydent na wniosek właściwego Gubernatora 
może skierować w ramach wsparcia jednostki GN z innego stanu do 
pomocy w przejęciu kontroli i opanowaniu sytuacji kryzysowej; 

 Wykorzystanie milicji i sił zbrojnych w celu wyegzekwowania 
przestrzegania prawa federalnego – jeżeli Prezydent uzna, że 
egzekwowanie prawa Stanów Zjednoczonych  jest niemożliwe w związku 
z pojawieniem się buntów ludności, zamieszek, czy nielegalnych 
zgromadzeń w jakimkolwiek stanie lub na terytorium USA, może powołać 
milicję dowolnego stanu i wykorzystać ją do pomocy w rozwiązaniu 
kryzysu;  

 Powołanie do służby federalnej – w przypadku inwazji, buntu lub braku 
możliwości egzekwowania prawa federalnego.  

W czasie pełnienia służby federalnej GN stanowi część sił zbrojnych Stanów 
Zjednoczonych i podporządkowana jest prezydentowi, który pozostaje jej naczelnym 
dowódcą.  

 
Misja stanowa 
Kiedy jednostki GN nie znajdują się pod kontrolą federalną, 

głównodowodzącym jednostkami danego stanu jest właściwy gubernator. 
W przypadku Dystryktu Kolumbii to Prezydent Stanów Zjednoczonych jest 
dowodzącym, jednak z reguły deleguje on te uprawnienia na Dowódcę Generalnego 
GN. Przed głównodowodzącymi Gwardią Narodową w poszczególnych stanach 
i terytoriach za gotowość bojową i wyszkolenie odpowiadają dowódcy stanowych, 
terytorialnych Gwardii9. 

Misja stanowa opiera się o rozdział 32 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. 
Przewiduje on następujące formy służby czynnej:  

 Stanowa służba czynna – gubernator może aktywować Gwardię 
Narodową do stanowej służby czynnej w przypadku sytuacji kryzysowych 

                                                           
8 Federal Mission, na:  https://www.nationalguard.mil/About-the-Guard/Army-National-Guard/About-
Us/Federal-Mission/, (dostęp: 22.03.2021 r.). 
9 R. Jakubczak, Współczesne wojska…, op. cit., s. 565-566. 
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lub obrony ojczyzny. Stanowa  służba czynna opiera się na prawie 
stanowym i jest finansowana z funduszu danego stanu. Powołane 
jednostki podlegają Gubernatorowi. 

 Pełnoetatowa służba czynna – oznacza szkolenie lub inny rodzaj służby 
wykonywany przez żołnierza Gwardii Narodowej w pełnowymiarowym 
czasie godzin. Rozdział 32 Kodeksu Stanów Zjednoczonych umożliwia 
gubernatorowi powołanie członka GN do służby za zgodą Prezydenta 
Stanów Zjednoczonych lub Sekretarza Obrony10. 

W kontekście stanowej służby czynnej prawo federalne daje gubernatorowi 
możliwość do powołania żołnierza w pełnowymiarowej służbie czynnej pod 
dowództwem i kontrolą danego stanu, lecz fundusze na utrzymanie takiego żołnierza 
są zapewniane przez władze federalne. Gubernator może w takim wypadku używać 
GN jako organu ścigania.  

W wymienionych powyżej kategoriach jednostki GN lub pojedynczy żołnierze 
mogą być powołani do służby w celu: 

 wypełnienia zobowiązań stanowych programów partnerskich,   

 wzięcia udziału w misjach humanitarnych, utrzymania pokoju i tworzenia 
pokoju, 

 uczestniczenia w operacjach antynarkotykowych.  
Zgodnie ze stanowym prawem GN zapewnia ochronę życia i mienia obywateli, 

utrzymuje pokój, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Misje te są realizowane 
poprzez pomoc doraźną, wsparcie w czasie klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, 
trzęsienia ziemi, pożary lasów etc., wykonywanie operacji poszukiwawczo-
ratowniczych, wspieranie władz cywilnych, utrzymywanie podstawowych usług 
publicznych, branie udziału w akcjach antynarkotykowych. GN ma także duży wkład 
w życie lokalnych społeczności, który realizuje na przykład poprzez innowacyjne 
projekty technologiczne - Innovative Readiness Training program. W ramach tego 
projektu GN szkoli się wykonując jednocześnie pracę na rzecz społeczeństwa. 
Program ten obejmuje zadania z zakresu medycyny, inżynierii lądowej, 
cyberbezpieczeństwa, transportu oraz wykonywania oprysku z powietrza11. Takie 
podejście do szkolenia jest niewątpliwie bardzo efektywne z racji obopólnej korzyści 
płynącej zarówno do GN, jak i społeczeństwa. Ponadto żołnierze gwardii w ramach 
programu Youth ChalleNGe wspierają młodzież w wieku 16-18 lat, która rzuciła 
szkołę lub ma trudności z jej ukończeniem. Dla takich osób stworzono kurs, który 
ma nauczyć ich samodyscypliny, podstaw przywództwa, służby społeczeństwu, 
życia wedle określonych zasad i wartości, a także wzmocnić pewność siebie12.  

Takie programy są niewątpliwie bardzo pomocne i korzystne dla 
społeczeństwa, a także dla całego kraju. Dzięki nim żołnierze szkolą się i doskonalą 
w swoim rzemiośle jednocześnie niosąc pomoc potrzebującym, co ugruntowuje ich 
pozycję społeczną, która jest usytułowana na wysokim poziomie. W kontekście 
komunikacji z lokalnymi społecznościami GN może pochwalić się wysokim 
zaufaniem, co niewątpliwie należy uznać za sukces.   

 

                                                           
10 Kodeks Stanów Zjednoczonych, Rodział 32, https://uscode.house.gov/browse/prelim@title32&edition 
=prelim, (dostęp: 22.03.2021 r.). 
11 Innovative Readiness Training, https://irt.defense.gov/About/, (dostęp: 23.03.2021 r.). 
12 Program Youth Challenge, https://ngchallenge.org/about-us/program/, (dostęp: 01.04.2021 r.). 
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Struktura  
Zgodnie z Kodeksem Stanów Zjednoczonych, który stanowi skodyfikowany 

zbiór prawa federalnego GN jest jednym z rezerwowych komponentów sił zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych13. Obok GN do rezerwowych komponentów zaliczają się 
także: Army Reserve, Navy Reserve, Marine Corps Reserve, Air Force Reserve 

i Cost Guard Reserve. Według Kodeksu Stanów Zjednoczonych (U.S. Code): 

„Celem każdego komponentu rezerwowego jest zapewnienie wyszkolonych 
jednostek i wykwalifikowanych osób zdolnych do czynnej służby w siłach zbrojnych, 
w czasie wojny lub stanu zagrożenia narodowego, a także w innych sytuacjach, 
w jakich może tego wymagać bezpieczeństwo narodowe, w celu uzupełnienia sił 
zbrojnych w każdym czasie – w trakcie i po okresie niezbędnym do pozyskania 
i wyszkolenia dodatkowych jednostek i wykwalifikowanych osób w celu osiągnięcia 
planowanej mobilizacji. Wymagana jest większa ilość jednostek i personelu niż 
w zwykłych komponentach”14. Dodatkowo prawo amerykańskie określa, że kompo-
nenty rezerwowe, to organizacje, których członkowie muszą spędzić co najmniej 39 
dni na szkoleniu wojskowym w roku i są oni gotowi rozpocząć służbę czynną (active 
duty) w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Struktura komponentu rezerwowego sił zbrojnych USA składa się w głównej 
mierze z trzech podstawowych filarów, którymi są: Ready Reserve (rezerwa w stanie 
gotowości), Standby Reserve (rezerwa w stanie czuwania) i Retired Reserve 
(rezerwa emerytowana)15. 

Ready Reserve jest najbardziej rozbudowanym elementem i składa się 
z jednostek rezerwy i GN, które w razie potrzeby są wzywane do czynnej służby 
wojskowej w celu wzmocnienia zawodowych sił zbrojnych w czasie wojny lub stanu 
zagrożenia narodowego. Ready Reserve składa się z trzech podkategorii:  
1) Selected Reserve – zawiera te jednostki i osoby, które zostały wyznaczone 

przez dowództwa poszczególnych służb i zatwierdzone przez 
Przewodniczącego Kolegium połączonych Szefów Sztabów (Chairman of the 
Joint Chiefs of Staff), jako kluczowe dla mogących wystąpić misji wojennych, 
w których będą wykorzystywane w pierwszej kolejności. Selected Reserve jest 
podzielona na 4 podkategorie:  

 Drilling Reservists – w pełni wyszkolone jednostki i żołnierze, którzy 
uczestniczą w szkoleniu programowym;  

 Training Pipeline – jednostki, które są w trakcie szkolenia; 

 Individual Mobilization Augmentees – przeszkolone osoby przypisane 
do aktywnego komponentu, które posiadają stanowiska na czas 
mobilizacji i muszą je obsadzić w jak najkrótszym czasie po jej 
ogłoszeniu;  

 Active Guard/Reserve – pełnoetatowy personel Gwardii Narodowej lub 
członkowie GN, którzy otrzymali rozkaz wstąpienia do czynnej służby 
i podjęcia obowiązków zawodowych w zakresie administracji, rekrutacji 
lub szkolenia jednostek rezerwowych GN. 

                                                           
13 Kodeks Stanów Zjednoczonych, Rozdział 10 - Armed Forces. 
14 Kodeks Stanów Zjednoczonych, Rozdział 10 – Armed Forces, § 10102. 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_components_of_the_United_States_Armed_Forces (dostęp: 
10.03.2021 r.). 
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2) Individual Ready Reserve – personel, który nie jest zobowiązany do 
uczestnictwa w cyklicznym, ani rocznym szkoleniu, a także w działaniach 
militarnych. Jednak żołnierze z tego korpusu mogą być wezwani na szkolenie w 
razie potrzeby. Liberalne podejście do reżimu szkoleniowego wynika 
prawdopodobnie z tego, że członkami tej grupy jest personel, który ma już za 
sobą czynną służbę wojskową.  

3) Iniciative National Guard – członkowie Gwardii Narodowej znajdujący się 
w stanie spoczynku, przypisani do danych jednostek. Nie uczestniczą oni 
w cyklicznych szkoleniach, ale jeżeli ich właściwa jednostka dostanie rozkaz 
mobilizacji, muszą oni stawić się do służby.  
Standby Reserve, czyli Rezerwa czuwająca jest kolejnym głównym 

komponentem rezerwy. Jej członkowie nie są zobowiązani do uczestnictwa 
w szkoleniu i są nimi głównie osoby cywilne, które posiadają specyficzne 
umiejętności i kwalifikacje. W razie mobilizacji mogą być wezwani do jednostek, ale 
nie muszą, jeżeli uzna się, że nie ma takiej potrzeby. Do tej grupy należą także 
żołnierze, którzy tymczasowo są niezdolni do służby z uwagi na stan zdrowia. W tym 
korpusie nie można pozostawać dłużej niż przez rok, następnie należy podjąć 
decyzję o tym czy przechodzi do Individual Ready Reserve, czy do Drilling Reservist.  

Retired Reserve (Rezerwa emerytowana) to trzeci komponent rezerwy sił 
zbrojnych USA. Tworzą go oficerowie rezerwy, a także żołnierze, którzy w czasie 
służby, zarówno czynnej jak i rezerwowej, uzyskali prawa emerytalne, jednak nie są 
oni starsi niż 60 lat.  

Struktura amerykańskiej rezerwy jest w stanie objąć swoim zasięgiem 
właściwie wszystkich członków, którzy kiedykolwiek wstąpili do Gwardii Narodowej, 
rozpoczynając od żołnierzy aktywnych, poprzez osoby cywilne mające epizodyczny 
związek z GN, aż do emerytów.  

Na początku XXI wieku w odpowiedzi na powiększające się zagrożenie 
terrorystyczne, konieczność przystosowania się do działań nieregularnych, a także 
potrzebę szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe Gwardia Narodowa, idąc 
śladem Armii Stanów Zjednoczonych, zaczęła przekształcać swoje struktury. 
Zmiana polegała na odejściu od siły opartej na dywizjach i skupieniu się na bardziej 
elastycznej sile płynącej z brygad i brygadowych zgrupowań zadaniowych. Takie 
podejście do przeformowania spowodowało, że oddziały ARNG (Army National 
Guard) stały się bardziej samowystarczalne oraz zwiększyły swoje spektrum 
możliwości.16 Przemodelowanie jednostek Gwardii Narodowej oraz Armii USA 
spowodowało, że struktury w jednostkach tych formacji zostały opracowane w taki 
sam sposób. Dzięki takiemu zabiegowi w sposób płynny można łączyć ze sobą 
pododdziały, czy nawet oddziały tych dwóch rodzajów wojsk, co niewątpliwie 
zwiększa ich integrację, kompatybilność i interoperacyjność.  
  

                                                           
16Rebirth of the Divisions, https://www.ngaus.org/about-ngaus/newsroom/rebirth-divisions (dostęp: 
03.03.2021 r.). 
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Gwardia Narodowa jest formacją bardzo liczną, ponieważ jej szeregi zasila ok. 
450 tysięcy żołnierzy. Lądowa GN (Army National Guard) posiada prawie 350 
tysięcy z nich, a Powietrzna GN (Air National Guard) ponad 100 tys.17. W strukturze 
Army NG znajduje się 14 dowództw w tym:  

 8 dywizji,  

 2 dowództwa sił ekspedycyjnych,  

 1 dowództwo obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej, 

 1 dowództwo żandarmerii wojskowej,  

 1 dowództwo wojenne lotnictwa,  

 1 dowództwo wojenne logistyki.  
Pod wcześniej wymienione dywizje podlega 27 brygad ogólnowojskowych, 

z czego 20 z nich stanowią brygady piechoty, 5 brygady pancerne a dwie, to brygady  
zmotoryzowane, na wozach Stryker. Brygady te są nazywane ciężkimi. Jak wiadomo 
oddziały ogólnowojskowe do prowadzenia działań potrzebują wsparcia, dlatego 
w ARNG (Army National Guard) istnieje aż 96 brygad wsparcia działań. Są to m.in.:  

 8 brygad artylerii (Artillery),  

 16 brygad wsparcia manewru (Maneuver Enhancement), 

 19 brygad wsparcia regionalnego (Regional Support), 

 7 brygad inżynieryjnych (Engineer), 

 10 brygad logistycznych (Sustainment), 

 3 brygady przeciwlotnicze (Air defence artillery), 

 1 brygada wywiadu wojskowego (Military Inteligence).  
Warto podkreślić, że ARNG posiada dwie grupy sił specjalnych, co jest 

niespotykane w formacjach typu obrona terytorialna. Te grupy to 19. i 20. Grupa 
Specjalna, które są nazywane rezerwowymi „zielonymi beretami”. Tak samo jak 
„zielone berety”  w regularnej armii, siły specjalne GN mają identyczne kwalifikacje 
i kompetencje, ich program szkolenia jest tożsamy, co powoduje, że zadania także 
są podobne. Zasada szkolenia jednostek specjalnych NG jest podobna jak innych 
jednostek regularnych, co oznacza, że trenują jeden weekend w miesiącu (trzy lub 
cztery dni), a dodatkowo realizują roczne szkolenie poligonowe przez 4 tygodnie. 
Powołanie do czynnej służby następuje średnio co dwa lub trzy lata i trwa od 6 do 
15 miesięcy. 19-ta grupa specjalna GN posiada swoje jednostki w 8-miu stanach tj.: 
Washington, California, Utah, Colorado, Texas, Ohio, West Virginia i Rhode Island. 
Natomiast 20 grupa specjalna GN ma siedziby w: Indianie, Mississippi, Alabama, 
Floryda, North Carolina, Maryland i Massachusetts. Warto nadmienić, że wielu 
komandosów „zielonych beretów”, którzy kończą czynną służbę wstępuje w szeregi 
jednostek sił specjalnych GN, co jest niewątpliwie korzystne dla kraju oraz dla tej 
formacji, ponieważ ich doświadczenie i wiedza nie idą na marne, a są wykorzy-
stywane w procesie szkolenia innych, mniej doświadczonych żołnierzy. Tym samym 
po odejściu z czynnej służby bardzo wartościowy żołnierz, który brał udział w wielu 
misjach i operacjach może przyczynić się do kształtowania i szkolenia młodszych 
adeptów sztuki wojennej. Jak wiadomo wiedza teoretyczna zdobyta w czasie służby 
i przetestowana wielokrotnie w  praktyce  podczas działania praktycznego jest 
bogata i potrzebna, aby w przyszłości móc jeszcze lepiej wypełniać zadania służby 
ojczyźnie.  

                                                           
17 https://www.nationalguard.mil/About-the-Guard/Army-National-Guard/About-Us/By-the-Numbers/, (po-
brano 22.02.2021 r.). 
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Globalna wojna z terroryzmem podkreśliła kluczową rolę pełnoetatowego 
personelu GN w przygotowaniu jednostek do misji krajowych i zagranicznych. 
Służba w pełnym wymiarze godzinowym jest bardzo ważna z punktu widzenia 
osiągania gotowości do podjęcia działań na poziomie jednostki i pojedynczego 
żołnierza. Personel pełnoetatowy GN jest odpowiedzialny za organizowanie, 
administrowanie, instruowanie, szkolenie i rekrutację nowych żołnierzy, a także za 
utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie i zapasów w niezbędnej ilości. Taki 
personel jest dla GN gwarantem płynnego przejścia z czasu pokoju do wojny 
i stanowi kluczowe ogniwo integracji aktywnych i rezerwowych elementów armii.  

 
Misje zagraniczne 
Żołnierze GN od dawna uczestniczyli w misjach zagranicznych. Na początku 

wyłącznie w celach szkoleniowych, a z biegiem czasu także w operacjach bojowych. 
Powodem zwiększenia ich udziału w misjach zagranicznych była i nadal jest 
globalna wojna z terroryzmem. Społeczeństwo, które doświadczyło 
najbrutalniejszego ataku terrorystycznego w dziejach, wyszło naprzeciw radykalnym 
zgrupowaniom dopuszczającym się takich praktyk. Armia zawodowa USA została 
wsparta przez GN podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak aby 
zademonstrować jeszcze większą siłę i skuteczność Stanów Zjednoczonych 
w prowadzonych w tamtym rejonie walkach. Od momentu ataku na World Trade 
Center w 2001 roku ponad pół miliona żołnierzy GN wzięło udział w misjach poza 
granicami kraju. Najwięcej z nich, bo 217 tysięcy, trafiło do Iraku. Drugim miejscem 
pod względem liczebności jest Afganistan z wynikiem 100 tysięcy. Podobnie 
sytuacja wygląda jeżeli chodzi o Kuwejt. Pozostałe kraje do jakich zostali wysłani 
żołnierze to: Kosowo, Egipt, Kuba, Djibouti, Liberia i inne.  

 
Struktura społeczna żołnierzy Gwardii Narodowej 
Społeczeństwo USA jest różnorodne, co widoczne jest także w GN, gdzie 

żołnierze reprezentują różne rasy, są różnie wykształceni, a także są w różnym 
wieku. Większość, bo aż 78% żołnierzy Gwardii Narodowej stanowią biali obywatele 
USA. Na drugim miejscu plasują się Afroamerykanie z wynikiem 16%. Trzecią 
pozycję z wynikiem 4% zajmują Azjaci, czyli przedstawiciele rasy żółtej. Rdzenna 
ludność Ameryki Północnej zajmuje ostatnie miejsce z wynikiem 1%. Jeżeli chodzi 
o poziom edukacji członków GN to w większości są żołnierze z ukończoną szkołą 
średnią (High School), stanowią oni ponad połowę wszystkich objętych badaniem, 
bo aż 57%. Jedna piąta żołnierzy GN ukończyła College, natomiast 15% posiada 
wykształcenie wyższe I stopnia (Bachelor’s degree). Równo dzielą się wyniki osób, 
które mają ukończone studia magisterskie lub doktoranckie (Advanced degree 
master’s lub doctor’s) i tych z wykształceniem poniżej szkoły średniej (high school). 
Około 4% stanu osobowego GN to żołnierze z najwyższym wykształceniem i taki 
sam odsetek to ci, którym nie udało się ukończyć szkoły średniej. Biorąc pod uwagę 
całość wyników, można wywnioskować, że zdecydowanie większe zainteresowanie 
GN okazują obywatele z niższym wykształceniem, co może być skutkiem braku 
funduszy na pokrycie kosztów dalszej edukacji. Spowodowane może być to także 
możliwością zarobienia pieniędzy za służbę, która nie jest szczególnie obciążająca 
czasowo, co sprawia, że jest ona bardzo atrakcyjną formą pozyskiwania 
dodatkowych funduszy do rodzinnego budżetu. Gwardia Narodowa, to formacja, 
w której służą ludzie stosunkowo młodzi. Największy odsetek żołnierzy GN to osoby 



 75   

 

 

 

w wieku od 17 do 28 lat. Stanowią oni 54%, czyli ponad połowę wszystkich żołnierzy 
GN. Na drugim miejscu plasują się osoby w wieku 29-37 lat z wynikiem równym 
25%. Najmniejszą grupę żołnierzy GN stanowią osoby powyżej 38 roku życia, jednak 
nie są oni w znacznej mniejszości, ponieważ ich odsetek to 21%. Dane te 
potwierdzają, że największą popularnością GN cieszy się wśród młodych obywateli 
USA18. 

 
Wnioski  
Gwardia narodowa jest formacją rezerwową, która stanowi istotny filar 

bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Składa się z komponentu 
lądowego oraz powietrznego, a jej jednostki są rozlokowane na całej powierzchni 
kraju. Formacja ta jest bezpośrednio związana z władzami stanowymi, jednak w 
razie potrzeby może zostać wykorzystana także przez władze federalne. Ten 
podwójny charakter pozwala na realizowanie zadań przez Gwardię także poza 
granicami kraju, wspierając czynnie działania armii zawodowej USA, takie jak misje 
bojowe, akcje humanitarne i pokojowe. Natomiast jeżeli mówimy o wykorzystaniu w 
danym stanie, to Gwardia Narodowa wspiera władze stanowe w różnego rodzaju 
sytuacjach kryzysowych. Jest to formacja charakteryzująca się wysokim poziomem 
elastyczności, która jest bardzo potrzebna w dzisiejszym bardzo dynamicznie 
zmieniającym się świecie, gdzie ciągle pojawiają się nowe wyzwania związane 
z bezpieczeństwem narodowym. Takie działanie i przygotowanie do niego 
w odpowiedni sposób pozwala Gwardii realizować sprawnie i skutecznie stawiane 
przed nią zadania. Rezerwowa specyfika tej formacji jest korzystna pod względem 
kosztów, ponieważ nie wymaga ona tak dużych nakładów finansowych jak wojska 
operacyjne, a mimo to jest w stanie zachować podobny potencjał bojowy. Duża 
elastyczność działania oraz trafnie obrana forma szkolenia przyjęta przez Gwardię 
Narodową czynią ją jednym z głównych podmiotów będących częścią 
bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jednostki obrony terytorialnej 
innych państw mogą brać przykład z tej formacji, przede wszystkim dlatego, że 
realizuje ona z powodzeniem szerokie spektrum zadań, które wspierają zarówno 
lokalną społeczność jak i całe państwo.  

 
Streszczenie 
Gwardia Narodowa stanowi ważny filar systemu bezpieczeństwa narodowego 

Stanów Zjednoczonych. Gwardia Narodowa powstała w XVII wieku i od tego czasu 
przeszła gruntowną transformację. Aktualnie liczy ok 450 tys. żołnierzy. Realizuje 
zadania zarówno na rzecz społeczności lokalnych, jak i misje federalne na terytorium 
USA i operacje wojskowe poza granicami kraju. Jednocześnie stanowi siły 
rezerwowe armii Stanów Zjednoczonych. Struktura organizacyjna Gwardii 
Narodowej jest dostosowana do szerokiego spektrum zadań realizowanych 
samodzielnie oraz w składzie dużych zgrupowań wojsk operacyjnych. Analiza 
struktury społecznej składu osobowego wskazuje, że 78% żołnierzy Gwardii 
Narodowej stanowią biali obywatele USA a 16% to Afroamerykanie. W większości 
są to żołnierze z ukończoną szkołą średnią (57%). Przekrój wiekowy żołnierzy 
Gwardii Narodowej jest szeroki, jednak przeważają osoby w wieku 17-37 lat (79%). 

                                                           
18 https://www.nationalguard.mil/About-the-Guard/Army-National-Guard/About-Us/By-the-Numbers/, (po-
brano 22.02.2021 r.). 
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Analiza strukturalna wykazała, że Gwardia Narodową cechuje kompatybilność 
i interoperacyjność. Jest doskonale przygotowana do samodzielnej realizacji zadań, 
jak i do płynnej integracji z jednostkami operacyjnymi Armii Stanów Zjednoczonych. 

Słowa kluczowe: Gwardia Narodowa; obrona terytorialna; obrona narodowa; 
bezpieczeństwo narodowe. 
 

Summary 
The National Guard is an important pillar of the United States' national security 

system. The National Guard was established in the 17th century and it has 
undergone a thorough transformation since then. Currently, it has about 450 
thousand soldiers. It carries out tasks for the benefit of local communities as well as 
federal missions within the USA and military operations outside the country. At the 
same time, it is a reserve force of the United States Army. The organizational 
structure of the National Guard is adapted to a wide range of tasks conducted 
independently and within large groups of operational troops. The analysis of the 
social structure of the personnel shows that 78% of the National Guard soldiers are 
white US citizens and 16% are African Americans. Most of them are soldiers with 
completed high school (57%). The age range of the National Guard soldiers is wide 
but the majority are people aged 17-37 (79%). Structural analysis has shown that 
the National Guard is compatible and interoperable. It is perfectly prepared for 
independent implementation of tasks as well as for smooth integration with the 
operational units of the United States Army. 

Keywords: National Guard; territorial defense; national defence; national 
security. 
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CYBERPRZESTRZEŃ – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZEŃSTWA 
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Wstęp 
Technologie informatyczne i teleinformatyczne pozwalają użytkownikom sieci 

aktywnie funkcjonować w cyberświecie. Internauci mogą porozumiewać się, 
zawierać przyjaźnie, wymieniać poglądy, ale także i rozwijać się intelektualnie, 
kulturalnie, zdobywać wiedzę, jak też kształtować kompetencje społeczne 
i świadomość informatyczną. 

Powszechna dostępność Internetu stwarza także szereg konkretnych zagrożeń 
dla zdrowia oraz bezpieczeństwa internautów, bowiem cyberprzestrzeń pozostaje 
obszarem zainteresowania manipulatorów i cyberprzestępców. Zagrożenia te są tym 
bardziej niebezpieczne, iż dostęp do Internetu ma charakter globalny, przy 
stosunkowo dużej możliwości zachowania anonimowości. Cechy te powodują, że 
media elektroniczne ze względu na swą wszechobecność w życiu społecznym 
stają się, z jednej strony szansą rozwoju społecznego jednostek, dostarczając 
szerokiej gamy możliwości, a z drugiej, stwarzają szczególnego rodzaju 
negatywne w skutkach zagrożenia, tak zdrowotne, jak i o charakterze 
przestępczym. Stwierdzenie zatem, czy ich rola jest i będzie w przyszłości 
budująca czy destrukcyjna, w dużym stopniu zależy od poziomu kultury 
informatycznej społeczeństwa, ale i przedsięwzięć prawno-organizacyjnych 
organów państwa. Cyberprzestrzeń bowiem stwarza olbrzymią szansę 
cywilizacyjną dla szerokiej rzeszy internautów, ale jest także, przy nieumiejętnym 
korzystaniu z sieci zagrożeniem w procesie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. 

 
„Cyberprzestrzeń” – rzeczywistość wirtualna a społeczeństwo 
Współczesna rzeczywistość wraz z rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym 

permanentnie ewoluuje w kierunku wykorzystania nowych form i sposobów 
egzystencji społeczeństwa z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. 
Jedną z takich form jest funkcjonowanie w sferze „cyberprzestrzeni” (ang. 
„cyberspace”, skrót od „cybernetics space” – przestrzeń cybernetyczna)1 [inaczej: 
„rzeczywistości wirtualnej” (ang. „virtualreality”)], a więc „przestrzeni przetwarzania 
i wymiany informacji tworzonej przez systemy teleinformatyczne wraz z powią-
zaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”2, która – tak w aspekcie 

                                                           
1 Cybernetyka [gr. κυβερνήτης (kybernetes) – „sternik; zarządca” od κυβερνᾶν (kybernán) – „sterować, 
kontrolować”], tj. „nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu 
informacji (komunikacja)” – źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cybernetyka (dostęp: 17.01.2017 r.). 
2 Art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 
2002 r., Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.). 
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świata realnego, jak i wirtualnego – nie jest jednolita, i obejmuje szeroki zakres 
współistnienia (wzajemnych relacji) tych dwóch światów. 

Cyberprzestrzeń to szczególna sfera ludzkiej aktywności. Umożliwia 
powszechną komunikację oferując szereg usług (e-bankowość, e-handel, e-
edukacja itp.) i narzędzi interakcji (różnorodne możliwości komunikacji, popularne 
portale informacyjne, społecznościowe, rozrywkowe), poszerza przestrzeń 
funkcjonowania człowieka o wirtualne światy, w których kreowane są także wizje 
postaci (awatary), przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń, i dostarcza nowe miejsce 
do użytkowania. Taki zakres możliwości powoduje, że media elektroniczne, 
a szczególnie ich wersja mobilna (telefon komórkowy czy tablet stanowiące 
standardowe wyposażenie wielu ludzi), są wszechobecne w życiu społecznym, 
a o jakości ich stosowania, a zatem, czy ich rola będzie budująca czy destrukcyjna, 
decydują sami użytkownicy cyberprzestrzeni. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
współczesna rzeczywistość społeczna ma charakter dynamiczny, niejednorodny 
i nieciągły, a jednostki i grupy dostosowują się w sposób racjonalny do tych 
warunków, a nawet niejednokrotnie w kreatywny sposób rzeczywistość tę 
kształtują, właśnie za pomocą narzędzi nowoczesnych technologii. Często jednak 
społeczeństwo, albo o tym nie pamięta albo nie myśli, że narzędzia te pomagają 
nam w codziennym życiu i często są wykorzystywane, i to najczęściej 
z premedytacją, przeciwko nam. Dlatego też zagadnienie to poddaje się analizie 
w trzech aspektach: 1) społecznym – analizując dynamikę zjawisk związanych ze 
zmianą funkcjonowania społeczeństwa w aspekcie rozwoju technologii wraz 
z predykcją ich kierunku, 2) edukacyjnym – prezentując sposoby implementacji 
nowoczesnych technologii i metod do procesu dydaktyczno-wychowawczego 
skutkującej modyfikacją organizacji sytuacji edukacyjnych i pojawianiem się 
nowych form kształcenia traktujących sieć w kontekście nowej przestrzeni edukacji 
oraz 3) cyberzagrożeń – obejmującym  wszelkie zagrożenia, począwszy od 
zdrowotnych, rozumianych jako rozwój fizyczny i psychiczny (cyberuzależnienia), 
po cyberprzestępczość obejmującą zachowania ryzykowne, patologiczne 
i przestępcze, dla rozwoju których przestrzeń wirtualna stała się środowiskiem 
sprzyjającym3. Każdy z wymienionych aspektów w cyberprestrzeni zawiera 
szerokie spektrum społecznych zachowań internautów, w tym i przeciwko nim 
skierowanych, wśród których mieszczą się zachowania o niekwestionowanych 
zaletach, jak i negatywnych w skutkach zagrożeniach o szczególnym – 
wewnętrznym (zdrowotnym, tj. w aspekcie tzw. psychozależności) dla internauty 
charakterze oraz zewnętrznym, oscylującym wokół bezpieczeństwa danej 
jednostki (tabela 1). 
  

                                                           
3 J. Gąsiorowski, Społeczność w „wirtualnej przestrzeni” – rzeczywistość i zagrożenia, (w:) N. Majchrzak, 
H. Marek, A. Walentynowicz (red.): Kultura pokoju. Kultura relacji z perspektywy środowisk, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 24. 
 



 83   

 

 

 
Tabela 1. Zalety i zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni. 

 

Kategorie zalet cyberprzestrzeni Kategorie zagrożeń w cyberprzestrzeni 

komunikacja internetowa psychozależności, jako efekt 
funkcjonowania internautów w 

cyberprzestrzeni 

 edukacja (pozyskiwanie wiedzy) patologie, jako wynik działań użytkowników 
w sieci ukierunkowanych na internautów 

„e-partycypacja” społeczna 
(aktywność publiczna internautów) 

cyberprzestępczość, cyberterroryzm, jako 
forma zagrażająca egzystencji internautów 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Istotnym aspektem funkcjonowania w cyberprzestrzeni jest/powinna być  

świadomość społeczeństwa (współcześnie określanego jako informacyjnego) co 
do zakresu korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a patrząc 
szerzej – funkcjonowania w rzeczywistości wirtualnej. Co ważne, świadomość ta 
nie musi mieć „eksperckiego” poziomu, a aby była na tyle wystarczająca, aby 
bezpiecznie móc funkcjonować w tej specyficznej społeczności, gdyż 
cyberbezpieczeństwo jest kategorią szczególną, charakteryzującą się 
specyficznymi cechami odnoszącymi się – z jednej strony do „wirtualnej 
rzeczywistości”, a z drugiej strony – do realnych korzyści, ale i negatywnych 
w skutkach równie realnych konsekwencji. Patrząc z tego punktu widzenia za 
cyberbezpieczeństwo uznać należy „zespół przedsięwzięć organizacyjno-
prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych mający na celu zapewnienie 
jej niezakłóconego funkcjonowania”4, który obejmuje szerokie spektrum 
płaszczyzn, tak w ujęciu transsektorowości, jak i transpodmiotowości. Zjawisko to 
należy analizować w aspekcie: 

• genetycznym, związanym z pojawianiem się coraz nowszych czynników 
patologicznych i kryminogennych; 

• ilościowym, a więc skokowym wzrostem liczby pozytywnych, jak i nega-
tywnych w skutkach zjawisk; 

• strukturalnym, poprzez pojawianie się nie notowanych wcześniej 
pozytywnych, patologicznych, jak i przestępczych zachowań; 

• fenomenologicznym, czyli pojawiających się nie znanych poprzednio 
zachowań, w których szczególną rolę odgrywają nowoczesne 
technologicznie rozwiązania pozwalające prowadzić w wirtualnej 
przestrzeni działalność na najwyższym poziomie profesjonalizmu5. 

                                                           
4 Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
Warszawa 2013, s. 6. 
5 J. Gąsiorowski, Cyberprzestrzeń – teraźniejszość i przyszłość cyberprzestępczości, (w:) K. Górecka, A. 
Kurkiewicz (red.): Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu 
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Aby internauta mógł w pełni w sposób bezpieczny funkcjonować 
w cyberprzestrzeni, a więc aby mógł stać się „cyberczłowiekiem” (ang. „Homo 
Cyberneticus”, „Homo Computerus”) musi poruszać się w cyberprzestrzeni 
w sposób umiejętny. Powinien zatem wiedzieć, gdzie znajduje się granica 
pomiędzy cyberświatem a światem realnym, gdyż niedostrzeżenie lub 
przekroczenie tych granic spowodować może szereg komplikacji w życiu 
użytkownika cyberprzestrzeni, mających wpływ na jego sytuację nie tylko w 
cyberświecie, ale także w realnej rzeczywistości. Wpływ na to mają różne czynniki 
o charakterze egzo-, jak i endogennym, których precyzyjne ustalenie jest 
niezmiernie trudne. Aby można było dokonać próby takiej oceny na zjawisko to 
spojrzeń należy w jak najszerszym zakresie, a więc w aspekcie: socjologicznym, 
kryminologicznym i prawno-kryminalistycznym, gdyż – obok partycypacji w życiu 
społecznym – wpływ na cyberświadomość internautów mają więzi społeczne, 
wielokulturowość, jak i cyfrowe wykluczenie (obejmujące szerszy treściowo zakres 
niż tradycyjne wykluczenia społeczne) oraz cyberzagrożenia, wśród których 
najistotniejsze znaczenie przypisać należy psychozależnościom i cyber-
przestępczości. Każdy z tych czynników winien być nie tylko znany użytkownikom 
sieci, ale, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów, także brany pod uwagę 
w wirtualnej komunikacji (tabela 2), gdyż Internet pozwala kontaktować się z całym 
światem, a zatem z całą gamą internautów różnych ras, narodowości, religii, sfer 
itp. 

 
Tabela 2. Czynniki wpływające na poziom komunikacji sieciowej. 

 

Czynnik Treść Skutki 

 
 
 

„e-
partycypacja” 

społeczeństwa 

obejmuje życie gospodarcze, 
polityczne i kulturalne; 

przybiera ramy: aktywności 
publicznej społeczeństwa, 
angażowania obywateli do 

podejmowania decyzji przez 
władze publiczne, partycypacji 

wyborczej i partycypacji 
obowiązkowej 

zaangażowanie obywateli do 
współdecydowania o swoich 
sprawach, np. w zakresie: e-
wyborów, e-referendum, e-
konsultacji społecznych, e-

postępowań administracyjnych 
i e-akcji bezpośrednich (np. z 

zastosowaniem techniki 
„crowdsourcingu”) 

 
 
 

więzi 
społeczne – 

„więzi 
wirtualne” 

kształtują stosunki społeczne, 
wyrażają pewien rodzaj 

zależności objawiający się w 
pokrewieństwie, sąsiedztwie, 
towarzystwie, czy w relacjach 
obiektywnych typu: interes, 

praca, pieniądz, rynek 

w aspekcie: 
psychospołecznym oznaczają 

one pewien rodzaj 
świadomości grupowej, 
poczucie psychicznej 

łączności, solidarności, 
identyfikacji z grupą, a 

strukturalnym, gdy akcentuje 
się stosunki społeczne jako 

ich istotny element 

                                                           
społeczeństwa obywatelskiego. Część 2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2017, 
s. 218. 
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wielo-
kulturowość 

to uświadomione 
współwystępowanie na tej 

samej przestrzeni dwóch lub 
więcej grup społecznych o 

odmiennych cechach 
kulturowych: język, wygląd 

zewnętrzny, wyznanie religijne, 
system wartości i pojawianie 
się między nimi zależności 

przyczynia się do wzajemnego 
postrzegania odmienności z 

różnymi skutkami, od 
antagonizmu i konfliktu do 

pełnej akceptacji 
współdziałania 

 
 

cyfrowe 
wykluczenie 

to sytuacja, w której jednostki 
zostają pozbawione pełnego 

uczestnictwa w społeczeństwie 
w środowisku wirtualnej 

przestrzeni 

trudności z zatrudnieniem i 
ograniczenia w podnoszeniu 

kwalifikacji, problemy w 
dostępie do usług publicznych 

(załatwianie spraw przez 
Internet), ograniczenie 

możliwości edukacyjnych i 
rozwoju osób 

niepełnosprawnych 

Źródło: opracowanie w oparciu o: J. Gąsiorowski, Kształtowanie świadomości     
społeczeństwa informacyjnego w procesie zmian cywilizacyjno-kulturowych (w:) H. 
Marek, B. Piątkowska (red.): Kultura pokoju. Kultura dialogu. Dialog w kulturze. 
Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018, s. 132-133; także: 
H. Sommer, Nowe technologie informatyczne w kształtowaniu praktyk 
obywatelskich (w:) K. Górecka, A. Kurkiewicz (red.): Edukacja XXI wieku. 
Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 
209 i nast. 

 
Jak z powyższego wynika, świadomy co do zakresu swego współistnienia 

w społeczeństwie informatycznym internauta poprzez nowoczesną technologię 

w pełni może korzystać z partycypacji w życiu społecznym, kulturalnym 
gospodarczym i politycznym stając się „e-obywatelem” czy „Gov 2.0”6. Jest to 
możliwe dzięki zmianom jakościowym życia społecznego spowodowanym  
wprowadzeniem do życia publicznego wielopoziomowej platformy dyskursu, a więc 
zbiorowej (kolektywnej) inteligencji opartej na zbiorowej pracy i wspólnym 
działaniu. Takie postawy proobywatelskie internautów zachodzące w ich 
świadomości wynikają z poczucia wspólnoty w kształtowaniu – specyficznej 
odmiany więzi społecznych – „więzi wirtualnych” rodzących się w czasie 
korzystania z Internetu, jak i wielokulturowości środowiska sieci, wynikającej 
z globalnego charakteru tego medium. Wprawdzie więzi te zmieniają swój kształt 
i formę, nie oznacza to jednak, że gubią swoje ludzkie treści – relacje 
międzyludzkie wymagają przecież konkretnej przestrzeni dla swego zaistnienia 
i realnego czasu potrzebnego np. dla konkretnej rozmowy. Większy problem 
natomiast stwarza anonimowość środowiska internautów oraz świadomość 

                                                           
6 D. Tapscott, A.D. Williams, D. Herman, Government 2.0: Transforming Governmance for the Twenty-
First Century, New Paradigm. 2008, s. 5. 
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wielokulturowości, co powoduje, że, tak jak w realnej rzeczywistości, postawy 
użytkowników sieci obejmują klasyczny podział na „swoich” i „obcych”. Aby to 
eliminować winno się uświadomić internautom, że wielokulturowość jest, i co 
najważniejsze, zawsze będzie istotnym składnikiem nie tylko realnego, ale 
i wirtualnego świata. Nie zawsze jednak to się udaje, niejednokrotnie mamy do 
czynienia z cyfrowym wykluczeniem, a więc sytuacją, w której jednostki zostają 
pozbawione pełnego uczestnictwa w środowisku wirtualnej przestrzeni. 

Reasumując, w praktyce mamy do czynienia z różnym postrzeganiem  
cyberrzeczywistości – od antagonizmu i konfliktu do pełnej akceptacji 
współistnienia i współdziałania, z poszanowaniem zasady humanizmu 
(poszanowanie godności i osobowości ludzkiej). Dlatego też w dyskursie 
publicznym należy kłaść nacisk na współczesne wyzwania cywilizacyjne, 
szczególnie poprzez eksponowanie takich ich elementów, jak: 

• komunikacja internetowa, 

• edukacja oraz 

• bezpieczeństwo w sieci, 
które łącznie dają szansę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale stwarzają  
także, i to całkiem realne, a nie „tylko” wirtualne, zagrożenia dla użytkowników 
cyberprzestrzeni. 

 
Komunikacja internetowa (media społecznościowe) w rozwoju człowieka 
Nowoczesne społeczeństwo to społeczeństwo oparte na wiedzy, 

wykorzystujące dostępne mu informacje, komunikujące się w każdy z możliwych 
sposobów. Jednym z elementów dynamicznie wspomagających ten proces są  
media i multimedia informacyjne i komunikacyjne, dzięki którym społeczeństwo  
rozwija swoje możliwości w wielu aspektach życia społecznego. Media te spełniają 
szereg funkcji, które – przy uwzględnieniu kilku istotnych kryteriów – pozwalają  
korzystać z cyberprzestrzeni, i to na kilku płaszczyznach (tabela 3). 
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Tabela 3: Funkcje mediów i ich charakterystyka. 
 

Kryterium Cechy charakterystyczne 

informacja dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, 
kraju i na świecie, wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej, 

ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju 

korelacja wyjaśnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu 
wydarzeń oraz informacji, popieranie ustalonych norm i autorytetów, 

socjalizacja, koordynowanie jednostkowych i zbiorczych działań 
społecznych, tworzenie konsensusu społecznego i politycznego, 

ustalanie autorytetów i nadawanie statusu społecznego 

kontynuacja wyrażanie dominującej kultury oraz subkultur i nowych wydarzeń 
kulturalnych, wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości 

rozrywka organizowanie zabawy, odprężenia i relaksu, redukowanie napięcia 
społecznego 

mobilizacja kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego 
i religii 

Źródło: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, 
radia, telewizji i Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, 
s. 12; D. Doleciński, Rola mediów społecznościowych w systemie zarządzania 
kryzysowego w obszarze bezpieczeństwa energetycznego państwa (w:) R. 
Szczerbowski (red.): Energetyka w kierunku nowej polityki energetycznej. Tom 2. 
Prawo-Bezpieczeństwo-Technika. Poznań-Zielona Góra: Wydawca: Fundacja na 
rzecz Czystej Energii. 2020, s. 284. 
 

Jak widać, płaszczyzny funkcjonowania w internetowej cyberrzeczywistości 
opierają się o tzw. „komunikację” (łac. communicare – być w relacji z lub być w 
związku z, uczestniczyć w, zrzeszać się z; ang. communication) czyli „pełnię 
porozumiewania w procesie komunikowania się, która zależy od współistnienia 
nadawcy z odbiorcą, a także łączenia się oraz tworzenia wspólnoty ludzi przy 
użyciu języka, gestów itp.”7. W kontekście komunikacji internetowej funkcjonującej 
w mediach społecznościowych bardziej adekwatne jest pojęcie „komunikowania” 
w kilku płaszczyznach – w szerokim sensie – są to „wszelkie techniczne, 
biologiczne, psychiczne i społeczne strukturalnie podobne do siebie procesy 
przekazywania informacji”, natomiast w węższym znaczeniu będzie to 
„przenoszenie informacji (znaczeń) między istotami żywymi”, natomiast pojedynczy 
akt komunikowania (dla celów analitycznych wydzielony z całego procesu 
komunikowania) oznacza „układ trzech elementów: nadawcy, przekazu i odbiorcy”8. 
Bez względu na zakres przedmiotowy komunikowania się internautów korzystają oni 
z całej gamy typów mediów społecznościowych pozwalających im o każdej porze 
dnia i nocy nawiązywać interakcję – typy mediów społecznościowych prezentuje 
tabela 4. 
                                                           
7 D. Doleciński, op. cit., s. 280. 
8 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo Astrum. Wrocław 2014, s. 
11-12. 
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Tabela 4. Typy mediów społecznościowych. 

 

Typ mediów Przykład Zastosowanie 

społeczność 
sieciowa 

Facebook, Myspace, 
Friendster 

koordynacja poszukiwań i działań 
potencjalnych wolontariuszy; 

informowanie o tym, co się dzieje i 
odsyłanie do specjalistycznych 

serwisów 

dzielenie, 
udostępnianie, 
upowszechnian

ie treści 

You Tube; Fickr; Vimeo zamieszczanie lokalnych ostrzeżeń w 
czasie rzeczywistym; wymiana zdjęć, 
filmów z miejsca zdarzenia, będących 

również informacją dla służb; 
identyfikacja zaginionych i ofiar 

współpraca, 
wymiana 
wiedzy 

Wikis; Forums; 
Message boards; 

Podcasts 

prowadzenie dialogu (czatów) 
pomiędzy ofiarami i służbami 

blogi i 
mikroblogi 

Bloger; Worldpress; 
Tumblr; Twitter 

publikowanie ostrzeżeń; dzielenie się 
ważnymi informacjami 

Źródło: D. Doleciński, op. cit., s. 284; P. Polko, Media społecznościowe w służbie 
armii – analiza wybranych przypadków (w:) H. Batorowska (red.): Walka 
informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wyzwania. Kraków: Wydawca: 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut 
Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Katedra Kultury Informacyjnej 
i Zarządzania Informacją, 2017, s. 224. 

 
Biorąc pod uwagę współczesne rozwiązania komunikacyjne pamiętać należy, 

że rozwój ten następował ewolucyjnie, chociaż ewolucja ta na przestrzeni lat 
przybrała formę rewolucji elektronicznej – media masowe, jak np. stacje i kanały 
radiowe i telewizyjne, choć były nieliczne i miały ogromne, narodowe audytoria, to 
dominował w nich wielki stopień zorganizowania i profesjonalizmu, a odbiorcami była 
szeroka rzesza użytkowników. Ich wadą był brak sprzężenia zwrotnego. Nowe 
media zmieniły ten obraz – obok profesjonalnych nadawców, pojawili się zwykli 
użytkownicy, korzystający także z treści specjalistycznych, alternatywnych, 
dostępnych poprzez kanały zintegrowane (multimedialne), interakcyjne, o natych-
miastowych sprzężeniach zwrotnych. Przebieg transformacji mediów masowych 
z tradycyjnych do mediów w nowym informacyjnym środowisku prezentuje tabela 5. 
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Tabela 5. Transformacja mediów dawnych i nowych. 
 

Media Dawniej W nieodległej 
przyszłości 

sprzężenie zwrotne 
z odbiorcami 

powolne, 
niezróżnicowane 

szybkie, 
dokładne 

środki przekazu masowe, nieliczne, liczne, zintegrowane, 
specjalistyczne 

kanały analogowe cyfrowe 

przekazy homogenizowane, 
jednolite 

spersonalizowane, 
specjalistyczne 

nadawcy korporacje medialne, 
profesjonaliści 

użytkownicy jako źródła 
informacji 

technika 
dystrybucji 

technologia 
skomplikowana i 

kosztowna 

wydawnictwa biurkowe, 
strony www 

Źródło: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne, szanse, 
zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 
1999, s. 31-32; J. Gąsiorowski, Kształtowanie świadomości ..., op. cit., s. 120 
i nast. 

 
Jak z tego wynika, nowoczesne media elektroniczne ze względu na swoje 

cechy odgrywają obecnie, a więc w dobie dynamicznego ich rozwoju, szczególną 
rolę. Są wszechobecne w życiu społecznym, a pierwszoplanową rolę pełni tu 
Internet oraz ich mobilna wersja (tablety, telefony komórkowe itp.), których cechą 
charakterystyczną jest transgraniczność. Cecha ta pozwala użytkownikom kultury 
informatycznej na prawie niczym nieograniczoną interakcję i autoprezentację. 
Powoduje również, że środowisko sieciowe stanowi naturalną przestrzeń 
funkcjonowania i obszar eksploracji i aktywności użytkowników sieci. Dzięki tej 
otwartości internauci dokonują prób pokonywania przeszkód i przekraczania barier 
ustalonych przez ogólnie obowiązujące zasady i normy życia społecznego, 
podejmując w sposób mniej lub bardziej świadomy (a nawet nieświadomy) działania 
ryzykowne narażając się na sytuacje zagrażające ich szeroko rozumianemu dobru. 

Biorąc pod uwagę, że nowoczesne technologie tworzą przestrzeń, która 
stanowi synergię dwóch światów: rzeczywistego i wirtualnego, wywierają coraz 
większy wpływ na społeczeństwo, które funkcjonując wśród nich na co dzień, 
uważa je za stały element otoczenia. Media te dzięki swym właściwościom, 
polegającym na znacznym ograniczeniu lub całkowitym braku kontroli nad 
dystrybuowanymi informacjami, a szczególnie sieć, oprócz swych niewątpliwych 
zalet, stanowi przestrzeń do dezinformacji lub wręcz manipulacji i kreowania 
zachowań patologicznych, narażając internautów na kontakt z kontrowersyjnymi 
treściami oraz intencjonalnymi, nieakceptowanymi społecznie, zachowaniami 
niektórych jej użytkowników, których celem jest osiągnięcie osobistych korzyści 
poprzez manipulację świadomością internautów. W procesie tym, rozumianym 
jako „działanie o charakterze niejawnym, mającym na celu kształtowanie 
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zachowań i postaw korzystnych dla manipulatora, poprzez eliminowanie 
racjonalnego namysłu i decyzji odbiorców wskutek oddziaływania na sferę 
emocjonalną lub kształtowanie fałszywego obrazu rzeczywistości”9 manipulatorzy, 
do których zaliczyć można różne podmioty, tak osoby fizyczne, jak i firmy, 
instytucje, państwa itp. mają możliwość w niewykrywalny sposób skutecznie 
kształtować świadomość społeczną użytkowników sieci. 

 
Edukacja (e-edukacja) społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem 

nowych technologii 
Nowoczesne społeczeństwo opierając się na wiedzy, aby wiedzę tę pozyskać, 

wykorzystuje wszelkie dostępne mu możliwości, jakie w zglobalizowanym świecie 
daje postęp technologiczny. Rację przyznać należy tym, którzy uważają, że „ze 
względu na swą wszechobecność postęp technologiczny jest jedną z naj-
istotniejszych płaszczyzn odniesienia dla współczesnego człowieka. Rozwój 
naukowo-techniczny daje ludziom większe możliwości, czyni ich życie 
wygodniejszym”10. Kluczowym czynnikiem tych zmian i ich tempa są nowe 
technologie informacyjne, które przeniknęły do wszystkich dziedzin życia,  
wpływając na kulturowy i humanistyczny styl życia społeczeństwa stając się 
nieodłącznym elementem procesu zmian cywilizacyjno-kulturowych. Jednym 
z głównych rezultatów tej wirtualnej rewolucji stało się przekształcanie 
tradycyjnego społeczeństwa w społeczeństwo informacyjne, które posiada 
rozwinięte środki przetwarzania informacji (a zatem i wiedzy) i komunikowania. 
Proces ten prezentuje tabela 6. 

 
Tabela 6. Cechy i trendy rozwojowe trzech typów społeczeństw. 

 

 
Cechy rozwojowe 

Społeczeństwo 

agrarne przemysłowe informacyjne 

bogactwo ziemia kapitał wiedza 

produkt podstawowy żywność wyroby przemysłowe informacja, dane 

praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca 

transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada 

energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, benzyna elektryczność jądrowa 

skala działania lokalna regionalna globalna 

rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna 

tajemnica religijna polityczna handlowa 

oświata mistrz szkoła komputer, 
telenauczanie 

Źródło: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, op. cit., s. 53-54. 
 

                                                           
9 W. Chudy, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 2. Terminus nr 44. Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2007, s. 19. 
10 B. Suchodolski, Wychowanie dla przyszłości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, s. 
12. 
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Społeczeństwo informacyjne przeszło długą ewolucję w przekształceniu się 
z rozumianego tradycyjnie (agrarnego, przemysłowego), znajdując ostatecznie 
swoje miejsce w cyberprzestrzeni, która – obok rzeczywistości realnej – jest tą 
sferą ludzkiej aktywności, która umożliwia powszechną komunikację z wyko-
rzystaniem portali informacyjnych, społecznościowych, rozrywkowych itp., 
poszerzających przestrzeń funkcjonowania człowieka o wirtualne światy, w których 
kreowane są przez internautów awatary, tj. wizje postaci oraz przedmiotów, 
przestrzeni i zdarzeń, oferując przy tym szereg usług, począwszy od e-edukacji, 
poprzez e-bankowość, a kończąc na e-handlu. Poddając analizie stan 
społeczeństwa stwierdzić można, że posługuje się ono na co dzień informacją 
(wiedzą), która stała się niezbędnym, wręcz pożądanym towarem dla właściwego 
funkcjonowania w realnej, jak i cyberrzeczywistości, traktowanym jako szczególne 
dobro niematerialne, ale także która kształtuje jego byt i tożsamość poprzez jej 
ilość i jakość. Dlatego też na określenie współczesnej rzeczywistości słusznie 
używa się różnych, mniej lub bardziej zbieżnych terminów zawierających 
zróżnicowany zakres społecznego bytu (tabela 7). 

 
Tabela 7. Określenia zamienne społeczeństwa informacyjnego. 

 

Nazwa Zakres przedmiotowy 

 
„społeczeństwo wiedzy” 

podstawowym zasobem ekonomicznym staje się wiedza, a jej 
wartość jest tworzona przez innowacje i produktywność, które 

są zastosowaniem wiedzy w pracy 

„społeczeństwo sieciowe” wymaga się nowego rodzaju edukacji, określanej mianem 
„zdolności samoprogramowania” i adaptacji 

 
 
 

„era świadomości 
systemowej” 

(„era możliwości”) 

jest okresem upowszechnienia relacji międzyludzkich za 
pośrednictwem technologii i epoką ludzi, którzy za 

pośrednictwem połączeń sieciowych otrzymują możliwość 
wymiany wiedzy, wzajemnego z niej korzystania oraz 

poszerzania, umiejętności rozwijania i twórczego myślenia na 
rzecz wzrostu zamożności i rozwoju ludzkości. Jest epoką 

zespolenia wszelkiej ludzkiej myśli i nowatorstwa, erą 
wielkich nadziei i niewyobrażalnych możliwości. „Życiową 

arterią wieku informacji jest komunikacja” – stąd 
podstawowymi kompetencjami w nowej erze stają się 

umiejętności komunikowania między ludźmi 

„era suwerenności 
osobistej” 

ludzie, w miarę zanikania wszystkich tradycyjnych struktur są 
zmuszeni do ponoszenia odpowiedzialności za siebie i to w 

większej skali niż kiedykolwiek przedtem 

Źródło: opracowanie w oparciu o: P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne.  
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 14; J. Król, Kronikarz ery 
informacji, Magazyn Internetowy www. 2001. Nr 11; G. Dryden, J. Vos, Rewolucja 
w uczeniu. Poznań: Wyd. Zysk i Spółka, 2000, s. 294; D. Tapscott, Gospodarka 
cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. Warszawa: 
Wydawca: Business Press, 1998, s. 11-12; J. Naisbitt, Megatrendy. Poznań: Wyd. 
Zysk i Spółka, 1997, s. 42; Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie 
sensu w nowoczesnym świecie. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, s. 12. 
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Bez względu na używane określenie zakres przedmiotowy poszczególnych  
treści odpowiada szerokiemu rozumieniu terminu społeczeństwa informacyjnego. 
Wynika to z faktu, że nasza świadomość skutkuje zwiększeniem wolności 
i niezależności człowieka, w tym i w zakresie praw i wolności obywatelskich ujętych 
w ramy prawno-materialne (o charakterze konstytucyjnym) oraz samodzielnym 
kształtowaniem swego (oraz osób najbliższych) sposobu życia, w tym także i w 
wirtualnej przestrzeni. W tym też zakresie powinno się współcześnie postrzegać 
cyberprzestrzeń, gdyż to w niej zachodzą zjawiska i procesy pomiędzy jej 
użytkownikami, wchodzącymi w interakcje za pośrednictwem Internetu. Zakres 
tych działań zależny jest od zasobu naszej wiedzy, wyobraźni i intencji, a zatem – 
mimo złożoności problemu i wielu zależności, jak i od wielości i jakości zagrożeń 
z tym związanych – nadal jesteśmy, jak mówi Ch. Handy: „skazani na wolność”11. 
Podyktowane jest to tym, iż kształtowanie świadomości informatycznej w dobie 
dynamicznego rozwoju cywilizacyjno-kulturowego wymaga umiejętności 
intencjonalnego korzystania z nowoczesnych narzędzi technicznych. Zatem, im 
większa jest świadomość użytkowników cyberprzestrzeni, tym większe jest nie 
tylko poczucie bezpieczeństwa (odczuwane subiektywnie), którego stan zależny 
jest najczęściej od wiedzy o ewentualnych zagrożeniach, ale i ich szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo, nad którym pieczę sprawują odpowiednio 
przygotowani specjalistycznie (intelektualnie), prawnie i organizacyjnie specjaliści, 
tak na poziomie działań ustawodawczych, jak i wykonawczych. Takie podejście ma 
na celu wspieranie człowieka we wszystkich obszarach jego „wirtualnego” życia, 
i powinno przebiegać w taki sposób, aby użytkownik sieci mógł rozwijać swój 
potencjał intelektualny w zgodzie z ideałami humanistycznymi i, jednocześnie, 
zasadami współżycia społecznego, stając się wartościową jednostką w tworzącym 
się społeczeństwie informacyjnym12. 

Analizując zatem funkcjonowanie społeczeństwa w cyberprzestrzeni, nie 
sposób pominąć wykorzystanie procesów edukacyjnych w kształtowaniu 
świadomości społecznej, dlatego też szeroko spojrzeć należy na proces 
dydaktyczno-wychowawczy, mający decydujący wpływ na kształtowanie naszej 
osobowości i tożsamości, wyobraźni i intencji, ale przede wszystkim zakres 
niezbędnych dla nas pokładów wiedzy, którą jesteśmy w stanie wykorzystać 
w kontaktach z otaczającym nas „społeczeństwem wiedzy”, aby zapewnić sobie 
bezpieczne funkcjonowanie w wirtualnym – i jednocześnie – rzeczywistym świecie. 
Patrząc z tego punktu widzenia, i biorąc pod uwagę fakt, że internauci, to olbrzymia 
rzesza ludzi posiadających różny poziom etyczny, zakres inteligencji i wykształcenia 
(wykonujących też różne zawody), a zatem dysponujących wiedzą, którą w nauce 
o zarządzaniu dzieli się na wiedzę organizacyjną, a więc ukrytą (ang. tacit 
knowledge) i jawną (ang. explicit knowledge), proces kształtowania świadomości 
społeczeństwa w przedmiotowym zakresie winien być jak najszerszy obejmując 
wszelkie dostępne możliwości jej wyartykułowania i upowszechniania (na zasadzie 
wymiany) w sieci. W tym celu winno się wykorzystać systemowe podejście do 
zarządzania wiedzą poprzez: 1) socjalizację, a więc dzielenie się ukrytą wiedzą 
między internautami, 2) eksternalizację, czyli transformację wiedzy ukrytej na wiedzę 

                                                           
11 Ch. Handy, op. cit., s. 12. 
12 J. Gąsiorowski, Kształtowanie świadomości... op. cit., s. 126-127; J. Gąsiorowski, Społeczność w 
„wirtualnej przestrzeni” ..., op. cit., s. 25. 
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jawną, 3) kombinację, czyli łączenie elementów wiedzy jawnej, aby otrzymać nowe 
elementy wiedzy jawnej, 4) internalizację, czyli przekształcenie wiedzy otwartej 
w wiedzę ukrytą13. Jak z tego wynika, na zagadnienie to spojrzeć należy z jak 
najszerszej perspektywy, co oznacza, że edukację internautów, a więc właściwie 
wszystkich, szczególnie ludzi młodych, uczniów (którzy w zdecydowanej większości 
nimi są) należy rozpatrywać na różnych płaszczyznach poznawczych, przy czym 
nacisk winno się kłaść na wartości uniwersalne oraz systemowe związane z bezpie-
czeństwem w cyberprzestrzeni. 

Proces ten powinien przebiegać w dużej mierze w ramach e-edukacji, a więc 
edukacji w cyberprzestrzeni (e-learning). Aby system ten się sprawdził i stał 
powszechny społeczeństwo wiedzy (posiadające zdolności samoprogramowania 
i adaptacji oraz świadomość systemową), jak i państwo (zobowiązane ustawowo 
podmioty posiadające niezbędną merytoryczną wiedzę oraz zasoby finansowe), 
winny korzystać w jak najszerszym zakresie nie tylko z tradycyjnego systemu 
nauczania, obejmującego „wszelkiego typu procesy dydaktyczne, w których 
występuje jedność miejsca i czasu ich uczestników, prowadzone klasycznymi 
metodami dydaktycznymi, z zachowaniem reguł obowiązujących w instytucji, która 
taki proces organizuje”14, ale i e-edukacji, czyli nauczania z wykorzystaniem 
komputera [Computer Based Training (CBT)], czy inaczej: nauczania przez Internet 
[Web Based Training (WBT)], przy użyciu technologii mobilnych [mobile learning (m-
learning)], nauczania zdalnego lub po prostu kształcenia na odległość (distance 
education), a więc „systemu edukacyjnego, czyli całości instytucji, osób i czynności 
– a więc instytucji, prawa, metodyki nauczania, procesu nauczania oraz jego 
organizacji i wreszcie relacji między uczestnikami tego procesu – które prowadzą do 
zdobycia (...) nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji przy użyciu nowoczesnych 
technologii informatycznych”15. Taki model kształcenia, jak dowodzi praktyka, jest 
systemem sprawniejszym z edukacyjnego punktu widzenia, znacznie 
poszerzającym wiedzę, a zatem i horyzonty myślowe, ale i umiejętności oraz 
kompetencje, tak niezbędne w świecie realnym, jak i wirtualnym. Strukturę różnic 
procesu edukacyjnego w ramach edukacji tradycyjnej w stosunku do e-edukacji 
ukazuje tabela 8. 
  

                                                           
13 R. Molenda, Zarządzanie wiedzą a Internet w aspekcie pedagogicznym, (w:) K. Wódz, T. Wieczorek 
(red.): Społeczeństwo informacyjne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Dąbrowa Górnicza 2007, s. 182-183. 
14 J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, Elektroniczna rewolucja w edukacji. Ale jaka?, s. 1 – źródło: 
http://docplayer.pl/7738418-Elektroniczna-rewolucja-w-edukacji-ale-jaka.html (dostęp: 28.02.2020 r.). 
15 Ibidem. 

http://docplayer.pl/7738418-Elektroniczna-rewolucja-w-edukacji-ale-jaka.html
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Tabela 8: Cechy uczenia się w modelu tradycyjnym i elektronicznym. 
 

Tradycyjna edukacja E-edukacja 

w procesie uczenia się można biernie 
się poddawać działaniom nauczyciela 

aktywność i możliwość narzucania 
nauczycielowi sposobów oraz 

intensywności jego działań 
nauczycielskich 

wykonanie wymaganej czynności jest 
łatwiejsze dzięki możliwości 

powtórzenia jej za przykładem 
nauczyciela 

wyobraźnia i kreatywność co do 
sposobu wykonania zadanej czynność 

lub w najlepszym przypadku jej 
realizacja w sztucznym środowisku 

symulatora 

konieczność posiadania umiejętności 
posługiwania się wieloma narzędziami 
(niekiedy jest się – w pewnej mierze – 

twórcą przedmiotów) 

posługiwanie się jednym tylko 
narzędziem – komputerem (jest się 

twórcą nie tyle przedmiotów co pojęć) 

kontakt uczestników zajęć jest fizyczny i 
nie ogranicza się tylko do przedmiotu 

studiów 

kontakt z członkami grupy jest 
intelektualny i najczęściej ogranicza się 

wyłącznie do przedmiotu studiów 

Źródło: opracowanie w oparciu o: J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, op. cit., s. 3-4. 
 
Jak z tego wynika, każdy z modeli nauczania ma swoje zalety, jak i wady – e-

edukacja wymaga od osoby kształcącej się większych predyspozycji 
intelektualnych, bogatszej wyobraźni i silniejszego charakteru, jednak skuteczność 
nauczania w ramach e-edukacji jest – w porównaniu z tradycyjnym systemem 
znacznie ograniczona. W edukacji tradycyjnej jest się łatwiej uczyć, trudniej 
natomiast uczyć rozumienia czytanego tekstu. Przeciętny uczeń/student itp. ma się 
lepiej w tradycyjnej szkole, a nauczyciel znajduje się w bardziej komfortowej sytuacji, 
dysponując większą swobodą planowania, realizacji i ewaluacji procesu nauczania. 

Jak już sygnalizowano, w tak rozumianej świadomości informatycznej 
społeczeństwa immanentnym elementem jego funkcjonowania winna być 
świadomość potencjalnych i realnych zagrożeń, a więc zjawiska obejmującego 
w szeroki sposób wszelkie kategorie zagrożeń personalnych, począwszy od 
kwestii zdrowotnych po cyberprzestępczość. Zatem aby te zależności w pełni 
zrozumieć, przyswoić i w sposób właściwy kształtować działania im zapobiegające 
(a właściwie minimalizujące straty, bowiem zupełnie nie da się ich wyeliminować), 
od użytkowników sieci wymagać należy odpowiedniego przygotowania (a w przy-
padku dzieci i młodzieży – wychowania), polegającego na wykształceniu 
kompetencji pozwalających na twórcze, kreatywne – w kontekście akceptowanej 
społecznie aksjologii – korzystanie z nowoczesnej techniki, która ze względu na 
swoje cechy, jest wszechobecna w codziennym życiu (szczególnie młodego 
pokolenia). Dlatego w systemie edukacji powszechnej winien być w pełni 
wykorzystywany system edukacji dla cyberbezpieczeństwa, który treściowo nie 
różni się od systemu bezpieczeństwa sensu largo, czyli „określonego systemu 
dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków 
masowego przekazu organizacji społecznych i stowarzyszeń służący 
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upowszechnieniu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla 
zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa”16, gdyż tak 
jak on, oparty jest na transdyscyplinarności wiedzy i interdyscyplinarnym podejściu 
badawczym w celu identyfikacji podstawowych problemów cyberbezpieczeństwa 
oraz ich deskrypcję, eksplanację, diagnozę, prognozę, systematyzację pojęć 
i budowanie tożsamości metodologicznej, przez co utrwalany jest jego aspekt 
poznawczy i utylitarny. 

Wymóg kształcenia w tym zakresie winien obejmować edukację nie tylko 
w zakresie wiedzy ogólnej, ale i specjalistycznej (jednak nie na poziomie 
„eksperckim”), gdyż tylko taki zakres wiedzy pozwoli bezpiecznie „serfować” 
w sieci. Edukacja ta winna być prowadzona na każdym poziomie nauczania 
(szkoła podstawowa, gimnazjum, licea i szkoły wyższe), a jej nadrzędnym celem 
winno być przygotowanie społeczeństwa pod względem merytorycznym i psycho-
logicznym do przeciwstawienia się potencjalnym zagrożeniom w cyberprzestrzeni, 
gdyż nowoczesne media elektroniczne, w tym ich wersja mobilna (telefon 
komórkowy, tablet itp.) zajmują wysoką pozycję w codziennym funkcjonowaniu 
społeczeństwa stanowiąc jego standardowe wyposażenie17. O jakości ich 
stosowania, tj. tego, czy ich rola będzie budująca czy destrukcyjna, decyduje 
poziom kultury informatycznej społeczeństwa, która w dobie dynamicznego 
rozwoju cywilizacyjno-kulturowego wymaga umiejętności intencjonalnego 
korzystania z nowoczesnych narzędzi technicznych. 
 

Bezpieczeństwo w sieci 
Słabe więzi społeczne, brak wiedzy lub niechęć co do e-partycypacji 

społecznej, akceptacji wielokulturowości oraz inne negatywne, wręcz patologiczne 
cechy społeczeństwa wirtualnego powodują w cyberprzestrzeni wiele 
skutkujących szeregiem negatywnych, często o destrukcyjnym charakterze 
zjawisk, takich jak psychozależności, patologie i cyberprzestępczość (tabela 9).  
  

                                                           
16 R. Stępień, Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa. Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 1999, s. 98-99. 
17 Szerzej patrz: J. Gąsiorowski, Bezpieczeństwo jako przedmiot nauczania w polskim systemie edukacji, 
Kultura i Edukacja. 2017, nr 3 (117), s. 182-197; J. Gąsiorowski, Nauki o bezpieczeństwie w systemie 
edukacji, (w:) W. Horyń, N. Dębowska (red.): Człowiek-Społeczeństwo-Państwo w sytuacjach kryzysu. 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 311-337; J. Gąsiorowski, Kryminalistyka 
jako przedmiot nauczania w systemie nauk o bezpieczeństwie, (w:) J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.): 
W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, wyd. Difin, Warszawa 2018, s. 210-231. 
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Tabela 9. Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni. 
 

Kategorie zagrożeń Treść zagrożeń 

psychozależności, jako efekt 
częstego funkcjonowania 

internautów w cyberprzestrzeni 

komunikacja „zapośredniczona przez 
komputer” obejmująca: „rozhamowanie” 

(„samoujawnianie online”), patologie 
technologiczne (uzależnienia), erotomania, 

hazard, „infomania”, „infoholizm” 

patologie, jako wynik działań 
użytkowników w sieci 

ukierunkowanych na internautów 

inwigilacja elektroniczna i mobilna, 
manipulacja, cenzura, cyberprzemoc 

cyberprzestępczość („klasyczne” 
cyberprzestępstwa, jak i 
popełniane przy pomocy 
nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych) 

cyberoszustwa, kradzież tożsamości, 
kradzież informacji, kradzież własności 

intelektualnej, działania (włamania) 
hakerskie, cyberterroryzm, 

cyberszpiegostwo, wojny elektroniczne 

Źródło: opracowanie w oparciu o: J. Gąsiorowski, Cyberprzestrzeń..., op. cit.. 
 
Powyższe zjawiska dotykają znacznej populacji internautów, a biorąc pod 

uwagę, że internauci stanowią najsłabsze ogniwo cyberprzestrzeni, powodują 
w ich organizmie niepowetowane szkody prozdrowotne (zagrożenia psychiczne) 
oraz skutkują cyberprzestępczością, a więc zachodzącymi w wirtualnej 
rzeczywistości zjawiskami o charakterze patologicznym i przestępczym. 
Negatywne skutki uczestniczenia w cyberprzestrzeni wynikają z faktu, iż zatarła 
się granica pomiędzy cyberświatem a światem realnym. Niedostrzeżenie lub 
przekroczenie tych granic powoduje najczęściej szereg komplikacji w życiu 
internautów, mających wpływ na ich sytuację nie tylko w cyberświecie, ale także 
w realnej rzeczywistości. Dzieje się tak, gdyż „sieciowa wymiana informacji zrywa 
z klasycznym schematem nadawca-odbiorca i wyznacza rozległą mapę, na której 
obecna jest duża liczba źródeł emitujących komunikaty. Prowadzi to do zmiany 
charakteru interakcji: w Internecie działamy w warunkach większej otwartości 
i równości komunikacyjnej, pozwalającej na budowanie nowej wspólnoty i innej 
hierarchii w dziedzinie komunikacji”18. Komunikacja ta, jako „zapośredniczona 
przez komputer” [ang. computer mediated communication (CMC)], polega na 
porozumiewaniu się internautów nie twarzą w twarz. Destrukcyjność tę pogłębia 
ponadto interakcyjność wysyłanych i odbieranych informacji (sygnałów) oraz tzw. 
„teleobecność”, czyli złudzenie abstrakcyjne (wirtualność) polegające na wrażeniu, 
że jest się tam, gdzie nas nie ma19. Czynniki te powodują, że u internautów 
występują psychozależności objawiające się szeregiem niekorzystnych zjawisk 
o podłożu psychologicznym, jak też stają się ofiarami cyberprzestępstw. 

                                                           
18 R. Kijak (red.): Społeczeństwo informacyjne, (w:) Seria: Biblioteka Gazety Wyborczej, Nauka Ekstra. 
Tom 19. Warszawa 2012, s. 9. 
19 Cz. Marcinkowski, Cyberprzestrzeń a istota wybranych zagrożeń społecznych dla bezpieczeństwa 
współczesnego człowieka, (w:) D. Morańska (red.): Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń 
medialnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 
116. 
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Niepożądanym, i przez internautów niedocenianym skutkiem niewłaściwego 
funkcjonowania w sieci są psychozależności. Jedną z ich przyczyn jest tzw. 
„rozhamowanie” (ang. disinhibition), którego cechą charakterystyczną jest to, że 
ludzie zachowują się inaczej w świecie wirtualnym niż realnym korzystając z tzw. 
anonimowości w sieci, która sprzyja większej otwartości emocjonalnej i swobodzie 
w zachowaniu. Internauci, pozbawieni ograniczeń występujących w realnym 
świecie, jak np. troska o pozytywną autoprezentację czy lęk przed oceną ze strony 
innych, są w większym stopniu skłonni do tego, aby otworzyć się w sieci, gdzie 
mogą wyzbyć się zahamowań czego efektem jest szerokie uczestnictwo 
emocjonalne w sieci, a skutkiem skłonność do zapuszczania się w cyber-
przestrzeni w miejsca, w których nigdy by się nie pojawili w realnym świecie (np. 
przeglądanie materiałów z pornografią, przemoc bądź przestępczość). 

Ubocznym „efektem rozhamowania online” (ang. disinhibition effect online), 
jest „samoujawnianie online” (ang. self-disclosure online) obejmujące proces 
przekazywania osobistych informacji w cyberprzestrzeni o sobie samym. Działania 
te często prowadzą do „zagubienia w sieci” objawiają się rozproszeniem 
tożsamości (najczęściej w tzw. pokoleniu „digital natives” czy „Y”, dla których świat 
zastany po urodzeniu był światem z Internetem) czy niemożnością zaspokajania 
naturalnych potrzeb, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania. Wśród 
skutków i objawów dysfunkcyjnego korzystania z cyberprzestrzeni dla poszcze-
gólnych sfer rozwoju wymienić można – obok klasycznych, wymienionych przez 
Maslowa (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, 
szacunku i uznania, samorealizacji)20 – także potrzeby seksualne, potrzebę 
odmiennych stanów świadomości, potrzebę osiągnięć i mistrzostwa, 
przynależności, związku i relacji, a także samoaktualizacji i transcendencji21. 
W strukturze tych psychozależności mieszczą się takie negatywne zjawiska, jak 
np.: 

• patologie technologiczne („infoholizm”), związane z uzależnieniem od 
komputera i Internetu – przejawiają się one w coraz częstszym łączeniu 
z siecią oraz z obsesyjnym myśleniu (nawet w snach) o tym, co może 
zdarzyć się w Internecie. Uzależnienie to dzieli się na: uzależnienie od 
komputera, od kontaktów interpersonalnych w świecie wirtualnym 
(„socjomania internetowa”), przeciążenie informacyjne i uzależnienie od 
sieci – ten typ uzależnienia integruje wszystkie inne22; 

• uzależnienia od treści propagowanych w sieci, jak erotomania internetowa 
(oglądanie filmów i zdjęć z materiałami erotycznymi i pornograficznymi lub 
pogawędki na „chatach” o tej tematyce – zaburzenie to określa się jako 
nałogowe używanie stron dotyczących seksu i pornografii) czy 
uzależnienie od hazardu, które powoduje postępującą i chroniczną chorobę 

                                                           
20 A. Maslow, Motywacja i osobowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990, s. 76. 
21 P. Majchrzak, N. Ogińska-Bulik, Uzależnienie od Internetu. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 73-76. 
22 K. Atłas, Przejście pomiędzy normalnością a uzależnieniem. IAD (Internet Addiction Disorder) w 
perspektywie psychologicznej, (w:) D. Morańska, op. cit., s. 167-175. 

https://pzwl.pl/wydawca/Wydawnictwo-Akademii-Humanistyczno-Ekonomicznej-w-Lodzi,w,999515
https://pzwl.pl/wydawca/Wydawnictwo-Akademii-Humanistyczno-Ekonomicznej-w-Lodzi,w,999515
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polegającą na nieumiejętności oparcia się impulsom skłaniającym człowieka 
do podjęcia gry hazardowej23; 

• „infomania”, tj. zjawisko uzależnienia od poczty e-mail i SMS-ów. Dla 
znacznej grupy użytkowników telefon komórkowy jest ważnym źródłem 
utrzymywania kontaktów towarzyskich i zawodowych oraz rozrywki24. 

Reasumując, uzależnienie od Internetu jest niebezpieczne, szczególnie na 
etapie kształtowania osobowości człowieka. Każdy internauta powinien mieć 
świadomość, że wystąpienie w/w typów patologii technologicznych („infoholizm”), 
uzależnień od propagowanych w sieci treści oraz „infomanii” ma znaczący wpływ 
na pogorszenie funkcjonowania człowieka w realnych sferach, głównie społecznej, 
zawodowej i psychologicznej. Wielu naukowców psychozależności te traktuje jako 
chorobę cywilizacyjną, prowadzącą do wyobcowania, depresji, zaniedbania życia 
zawodowego i rodzinnego, a czasami nawet śmierci (np. samobójczej). 

 
Patologie związane z użytkowaniem cyberprzestrzeni 
Słabe więzi społeczne, brak wiedzy lub niechęć co do e-partycypacji 

społecznej, akceptacji wielokulturowości użytkowników Internetu oraz inne 
negatywne cechy społeczeństwa wirtualnego powodują wiele zjawisk zaliczanych 
do patologii związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni. 

Internauci korzystając z szerokiej gamy dostępnych usług w sieci oraz 
uczestnicząc w forach społecznościowych, wymieniają się wieloma informacjami, 
często bardzo osobistymi, przez co w rzeczywistości umożliwiają innym internautom, 
których intencje nie są im przyjazne, korzystanie z szerokiego zasobu wiedzy o sobie 
umieszczając je w przestrzeni wirtualnej, tworząc tym samym, można wręcz 
powiedzieć, „bazę danych” na swój temat. Swoboda w publikowaniu w Internecie 
różnych treści i funkcjonowanie na portalach społecznościowych (np. „Nasza 
Klasa”, „Facebook”) często prowokuje do publikowania zdjęć, informacji 
osobistych, w tym także danych wrażliwych. Przyczyną tego, szczególnie wśród 
ludzi młodych, jest wspomniany wyżej „efekt rozhamowania online”. Uczestnictwo 
w otwartych forach dyskusyjnych bez odpowiedniego przygotowania i świado-
mości zagrożeń może skutkować nawiązywaniem niebezpiecznych więzi 
z nieznajomymi osobami. Bezrefleksyjne podejmowanie takich działań naraża 
internautów na permanentną inwigilację w celu zdobywania informacji ze strony 
osób kierujących się nie zawsze czystymi intencjami. 

Inwigilacja ta na gruncie cyberprzestrzeni przybiera formę inwigilacji 
elektronicznej i mobilnej i polega na zbieraniu danych o osobach, zdarzeniach 

                                                           
23 Zaburzenie to zwykle ma negatywne konsekwencje obejmujące finansowe trudności, problemy w 
kontaktach międzyludzkich, zredukowanie zdolności do pracy zawodowej, a w ostateczności konflikt z 
prawem, a w przypadku problemów natury psychicznej – depresję, lęki oraz myśli i próby samobójcze – 
B. Dzik, Hazard (w:) T. Tyszka (red.): Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 567; D.C. Hodgins, S.R. Currie, G. Currie, G.H. Fick, Randomized Trial 
of Brief Motivational Treatments for Pathological Gamblers: More Is Not Necessarily Better, Journal of 
Consulting and Clinical Psychology. 2009. Vol. 77. No. 5, s. 950. 
24 Z badań wynika, że w Polsce aż 85% użytkowników telefonów komórkowych wysyła za ich 
pośrednictwem wiadomości tekstowe. Brak przychodzących SMS-ów, komunikatów i e-maili powoduje 
wśród osób od nich uzależnionych stres i pogorszenie nastroju. Wg innych badań takie uzależnienie od 
ciągłego odbioru nowych wiadomości powoduje spadek ilorazu inteligencji nawet o 10% (przy użyciu 
marihuany 4%) – M. Szyszko, Niebezpieczne e-maile, czyli jak się nie dać infomanii, (w:) 
http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,66920,2814229.html (dostęp: 16.01.2017 r.). 
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i środowiskach będących przedmiotem zainteresowania osób i podmiotów 
funkcjonujących w sieci, którzy działając w ten sposób ingerują w sferę 
prywatności obywateli, zazwyczaj bez ich wiedzy25. Posiadając tak szeroki zakres 
wiedzy o użytkownikach sieci (konsumentach, pracownikach itp.) osoby fizyczne, jak 
i firmy, instytucje itp. mogą skutecznie kształtować ich świadomość społeczną 
poprzez umiejętną manipulację26, np. poprzez perswazję służącą do nakłaniania, 
przekonywania oraz kłamstwo mające na celu zafałszowanie informacji27. 
Dostępność tych danych, w tym również wrażliwych, jest szczególnie 
niebezpieczne dla użytkowników sieci, a ich znaczenie rośnie, gdy są one 
uzupełniane o inne dane pochodzące od dostawców usług internetowych, 
wystawców kart kredytowych, operatorów telefonii komórkowej, banków, agencji 
kredytowych, aptek, serwisów samochodowych, sklepów spożywczych i z naszej 
aktywności w Internecie. 

Zarządzający Internetem, sieciami społecznościowymi, jak i nadzorujący tym 
medium także wprowadzają – niekorzystną, ograniczającą swobodę internautów 
w cyberprzestrzeni – instytucję „cenzury”. W praktyce obejmuje ona tzw. 
„filtrowanie Internetu” i polega na „kontrolowaniu dostępu do określonych treści 
elektronicznych poprzez odpowiednie instrumenty prawne lub środki 
elektroniczne, jak również działania niejawne i nieznajdujące potwierdzenia 
w podstawie prawnej”28. 

Wśród patologii w wirtualnej przestrzeni uderzającej bezpośrednio w część jej 
użytkowników wymienić należy tzw. „cyfrowe wykluczenie”. Jest to sytuacja, 
w  =której jednostki zostają pozbawione pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 
w środowisku wirtualnej przestrzeni. Przyczyn tego stanu dopatrywać się należy 
w niskiej świadomości społecznej, przejawiającej się w braku dostatecznej wiedzy 
na temat możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii 
informatycznych w życiu codziennym. Dotyczy ona osób starszych, uboższych, 
słabo wyedukowanych, jak też intelektualnie niepełnosprawnych, którzy nie radzą 

                                                           
25 Elektroniczna inwigilacja jest możliwa, gdyż każdy człowiek zostawia nieprzerwany cyfrowy ślad – 
ciągły strumień rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, przeglądanych stron internetowych, e-
maili czy danych GPS, który nigdy nie zniknie, co umożliwia analizę internauty. Inwigilacja mobilna 
obejmuje inwigilację telefonów komórkowych, smartfonów, pełniących dzisiaj – obok swych właściwych 
funkcji – również rolę aparatów telefonicznych, komputerów, kalkulatorów, kalendarzy, książek 
adresowych, radioodbiorników, telewizorów i gier. Noszone przez użytkownika w rzeczywistości są 
nadajnikami pozwalającymi go lokalizować, wysyłającymi w świat nieprzerwany strumień informacji o nim, 
miejscu jego pobytu oraz o tym co robi – J. Gąsiorowski, Społeczność w „wirtualnej przestrzeni” ..., op. 
cit., s. 31-32. 
26 W cyberprzestrzeni stosuje się różne techniki manipulacji, które istotnie wpływają na podejmowanie 
decyzji przez użytkowników sieci, jak: personalizacja, reklama, dystrybucja informacji, jak też kreowanie 
marki, a nawet plotka – źródło: J. Sapała, Manipulacja w Internecie jako mechanizm kształtowania 
świadomości społecznej (w:) D. Morańska, op. cit., s. 225; także: W. Gogołek, Manipulacja w sieci (rzecz 
o narzędziach) (w:) B. Siemieniecki (red.): Manipulacja. Media. Edukacja. Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2007, s. 346-348. 
27 Na temat kłamstwa w sieci społecznościowej patrz: L. Glass, Mowa ciała kłamców. Od niewinnych 
kłamstw do patologicznych oszustw. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016, s. 69-86. 
28 Działaniem takim jest m.in. nakładanie przez państwo pod groźbą sankcji obowiązków na dostawców 
usług internetowych [ang. Internet Service Providers (ISP-s)] w zakresie weryfikacji treści udostępnianych 
użytkownikom sieci wirtualnej – źródło: J. Kulesza, Cenzura treści elektronicznych a międzynarodowa 
odpowiedzialność państwa za naruszenie praw człowieka, Studia Prawno-Ekonomiczne. 2012. Tom 
LXXXV, s. 116. 
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sobie z obsługą komputera (posiadających niski wskaźnik „digital literacy”)29 oraz 
osób, które mają ograniczenia w dostępie do komputera i Internetu, warunkowane 
głównie wysokimi kosztami sprzętu i połączeń internetowych. 

Równie negatywnym w swej wymowie zjawiskiem wpływającym 
destruktywnie na użytkowników cyberprzestrzeni jest cyberprzemoc (ang. bully), 
a więc „terroryzowanie, nękanie, znęcanie się nad słabszym”30, przy wykorzystaniu 
e-maili, for dyskusyjnych, SMS-ów, MMS-ów, telefonii komórkowej, stron 
internetowych czy komunikatorów internetowych. W praktyce, w zależności od 
grup wiekowych, przyjmuje ona formę przemocy rówieśniczej, z udziałem dzieci 
i młodzieży [„cyberbullying” (ang. bully)]31, jak i „cyberstalkingu” czy 
„cyberharassmentu” – stosowanych w odniesieniu do osób dorosłych]32. Przemoc 
ta posiada wszelkie cechy klasycznego „stalkingu”, a więc złośliwego 
i powtarzającego się prześladowania lub zastraszania, powodującego u osoby 
nękanej uczucia zagrożenia, którego cechą charakterystyczną jest brak kontaktu 
fizycznego33. Dlatego też wśród konsekwencji cyberprzemocy wymienić należy 
problemy psychologiczne, jak też rozwój specyficznych symptomów, 
charakterystycznych dla zespołu posttraumatycznego [ang. posttraumatic stress 
disorder (PTSD)]34, zaburzeń psychosomatycznych35, jak też zaburzenia 
neurotyczne oraz, w skrajnych przypadkach, doprowadzenie do myśli i prób 
samobójczych36. 

Cyberprzemoc przejawia się w formie straszenia, szantażowania, rozsyłania 
kompromitujących lub ośmieszających filmów i zdjęć, zmieniania tożsamości albo 

                                                           
29 Niski wskaźnik „digital literacy” dotyczy ludzi „psychologicznie” obawiających się nowych technologii, 
jak np. piśmienności cyfrowej, określającej poziom umiejętności związanych z komunikowaniem się, 
zapytaniami, poszukiwaniem i pozyskiwaniem informacji w Internecie. 
30 I. Ulfik-Jaworska, Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing?, (w:) D. Bis, A. Rynio (red.): Media 
w wychowaniu chrześcijańskim. Wydawnictwo: KUL. Lublin 2010, s. 493. 
31 „Cyberbullying” to „intencjonalne zachowania agresywne jednostki lub grupy, wykorzystujące 
elektroniczne formy kontaktu, podejmowane długotrwale i wielokrotnie wobec ofiary, która jest słabsza od 
sprawcy pod względem fizycznym, psychicznym czy społecznym” – źródło: P.K. Smith, J. Mahdavi, M. 
Carvalho, S. Fisher, S. Russell, N. Tippett, Cyberbullying: its nature and impact in secondary school 
pupils, Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2008. nr 49(4), s. 376-385. 
32 I. Bekier, Cyberprzemoc w opinii i doświadczeniach studentów, (w:) D. Morańska, op. cit., s. 206. 
33 Cyberstalking: A new Challenge for Law Enforcement and Industry: A Report From the Attorney General 
to the Vice President (w:) http:www.usdoj.gov/criminal/cyberstalking.htm (dostęp: 21.11.2016 r.); także: 
A. Chlebowska, P. Nalewajko, Stalking – zarys problemu oraz analiza rozwiązań ustawodawcy 
niemieckiego, austriackiego i polskiego, Prokurator 2010/2011. nr 4/1, s. 31-32. 
34 M. Lis-Tulejska, Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”. Warszawa 2002. Ofiara często cierpi na stale nawracające myśli i obrazy poniżeń, szykan, krzywd, 
które powodują, iż wielokrotnie i na nowo przeżywa sytuację traumatyczną, zarówno w snach, jak i na 
jawie; poczucie odcięcia, oderwania od emocji związanych z tym, co przypomina uraz (np. niezdolność 
do płaczu lub przeżywania różnych uczuć), unika sytuacji, miejsc itp., które kojarzą się z traumą, a także 
przejawia objawy psychofizjologicznego pobudzenia (problemy ze snem, rozdrażnienie, wybuchy gniewu, 
trudności z koncentracją uwagi). Ponadto u osób cierpiących na zespół stresu pourazowego obserwuje 
się także częste zmiany nastroju, poczucie winy, odczuwanie silnego lęku, wewnętrznego napięcia oraz 
trudności w wyrażaniu przeżywanych emocji. 
35 Wymienić tu należy: migreny, choroby gastryczne, schorzenia układu pokarmowego) oraz pogorszenia 
relacji społecznych. Badania amerykańskie wykazały, że ofiary agresji elektronicznej w porównaniu z 
innymi uczniami częściej opuszczają zajęcia szkolne, są zawieszane w prawach ucznia, częściej także 
piją alkohol i palą papierosy. 
36 J. Pużalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2012; także: A. Chodorowska, Cyberbullying jako forma przemocy 
w cyberprzestrzeni, (w:) D. Morańska, op. cit., s. 200. 

https://bookmaster.com.pl/wydawnictwo-6001-kul.xhtml
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podszywania się pod czyjąś osobę37. Jest zjawiskiem charakteryzującym się 
powtarzalnością, intencją skrzywdzenia drugiej osoby, nierównomiernością sił i – 
najczęściej – realizowaniem aktów agresji w obrębie znanej grupy społecznej38. 
Cybersprawcy dopuszczając się tej formy przemocy włamują się do komputera 
ofiary, instalują na nim programy szpiegujące, wprowadzają wirusy, niszczą dane 
zapisane na dysku itp.. 

 
Cyberprzestępczość 
Cyberprzestępczość poprzez swą naturę swobodnie pokonuje tradycyjne dotąd 

międzynarodowe bariery ograniczające (w postaci fizycznych granic terytorialnych) 
przemieszczanie się przestępców, umożliwiając im tym samym swobodne 
popełnianie przestępstw w wszelkich wirtualnych lokalizacjach. Zachowania te 
mieszczą się w kategorii przestępstw popełnianych w Internecie oraz za pomocą 
Internetu i komputera, który odgrywa trzy zasadnicze role: jest celem popełnienia 
przestępstwa, narzędziem umożliwiającym popełnienie przestępstwa, jak też może 
pełnić funkcję incydentalną w trakcie popełniania przestępstwa (np. jako bank 
danych). Niezbędnym elementem koniecznym do dokonania tego typu czynów 
w sieci jest haker39, a więc osoba, która włamuje się (hakuje) do systemów 
informatycznych osób fizycznych, firm prywatnych i instytucji, pokonując 
zabezpieczenia w postaci kodów i haseł itp., a celem tych przedsięwzięć jest 
pozyskanie przez eksplorację danych o osobach, zdarzeniach i środowiskach 
funkcjonujących w sieci i – poprzez umiejętną manipulację – i wykorzystanie tych 
danych do własnych celów. 

Cyberprzestępczość przybiera różne formy i rodzaje czynów zabronionych 
kreowanych poprzez analizę konsumenta i elektroniczną/mobilną inwigilację w sieci. 
Te względy powodują, że nie ma ona charakteru jednolicie ukierunkowanego – 
cyberprzestępcy dostosowując się w sposób racjonalny do zewnętrznych warunków 
kreatywnie przestępczość tę kształtują40, gdyż są „bardziej innowacyjni niż policja 
całego świata”41. Dodatkowym atutem (w negatywnym tego słowa znaczeniu) 
cyberprzestępczości jest to, że może być ona popełniana w sieci w czasie 
rzeczywistym. Wynika to z faktu, że cyberprzestępczością [ang. cyber crime, 
inaczej: przestępczością komputerową (ang. computer crime)], jest grupa czynów 
zabronionych „polegających na posługiwaniu się systemami lub sieciami 

                                                           
37 I. Gołębiewska, Cyberprzemoc – zagrożenia dla młodego pokolenia, Wychowawca 2010. nr 7-8, s. 12. 
38 A. Chodorowska, Cyberbullying jako forma przemocy w cyberprzestrzeni, (w:) D. Morańska, op. cit., s. 
195. 
39 Haker (ang. to hack – ciąć, rąbać, krajać) to: „poskramiacz komputerów”, „rozpruwacz komputerów” – 
O. Bowcott, S. Hamilton, Hackerzy. Włamywacze i komputery. Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 
Warszawa 1993, s. 14. 
40 Jako przykład posłużyć mogą hakerzy zorganizowani w grupie cyberprzestępczej „Darkhotel”, którzy 
przeprowadzają wiele skutecznych ataków na przedsiębiorców z całego świata, stosując metody i techniki 
wykraczające poza typowe zachowania cyberprzestępcze. Zamiast atakować bezpośrednio laptop czy 
tablet ofiary, hakerzy śledzą trasy ich podróży służbowych, włamując się do sieci hoteli, w których się 
zatrzymują. Przedsiębiorcy sami instalują nieświadomie trojany na swoich komputerach, które przez 
zhakowaną sieć wi-fi ukryte są w podstawionych aktualizacjach popularnych oprogramowań: Google 
Toolbar, Adobe Flash lub Windows Messenger. Genialne w swej prostocie i niezwykle skuteczne. 
Hakerzy po całej akcji kasują wszelkie ślady swojej działalności – szerzej patrz: K. Nadolski, Złodzieje 
pomysłów, Wiedza i Życie. 2016, nr 10, s. 33. 
41 M. Goodman, Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać 
technologii przeciwko Tobie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016, s. 9. 
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informatycznymi do naruszania jakiegokolwiek dobra prawnego chronionego przez 
prawo karne”, przy czym kategoria ta obejmuje również „zamachy skierowane na 
systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne, dane i programy komputerowe, 
a więc grupę czynów określanych powszechnie jako przestępstwa stricte 
komputerowe lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu przetwarzanej 
informacji”42. 

W strukturze cyberprzestępczości mieści się także „cyberterroryzm” (ang. 
„soft terrorism”), a więc „zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego 
państw”43 poprzez posługiwanie się przez terrorystów zdobyczami technologii 
informacyjnej w celu wyrządzenia jak największych szkód z pobudek politycznych 
lub ideologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki lub obronności atakowanego kraju. Obecnie pojęcie to 
należy rozszerzyć, bowiem współcześni cyberterroryści poprzez swoje ataki przeciw 
informacji, systemom komputerowym, programom komputerowym i zawartych 
w nich danym, powodują znacznie większe szkody – także w sensie realnym – niż 
zakłócenia działań biznesowych i zagrażających bezpieczeństwu informacji. Są to 
często działania blokujące, niszczące lub zniekształcające informację przetwarzaną, 
przechowywaną i przekazywaną w systemach teleinformatycznych oraz niszczące 
(obezwładniające) te systemy. W pojęciu tym mieści się także wykorzystywanie 
systemów teleinformatycznych do dezinformacji, walki psychologicznej itp.44. 

Na podobnej zasadzie funkcjonuje „cyberszpiegostwo”. Pojęcie to pojawiło się 
wraz z komputeryzacją i nie odbiega od pierwowzoru45 – jego cechy 
charakterystyczne pozostają wspólne z klasycznym szpiegostwem: tajność 
działania, efektywne i długotrwałe maskowanie się, zdobywanie wiadomości i ich 
przekazywanie zainteresowanym tą wiedzą. Zainteresowanie hakerów 
cyberszpiegostwem wynika z prozaicznych przyczyn – wartość informacji w XXI w. 
dynamicznie rośnie, a przechowywane na twardych dyskach komputerów informacje 
i dane przesyłane w komputerowych sieciach są w znacznej mierze dostępne 
hakerom. Dysponują oni najwyższej jakości technicznym zapleczem, które 
w połączeniu z ich ponadprzeciętnymi umiejętnościami z zakresu informatyki 
i kryminalistyki pozwala im na swobodną kradzież informacji, które uznają za 
wartościowe i przydatne. 

Cyberprzestępcy popełniają czyny zabronione o zróżnicowanym ciężarze 
gatunkowym. Atakowane są sieci społecznościowe, indywidualni internauci, a także 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz instytucje rządowe i poza-

                                                           
42 M. Siwicki, Podział i definicje cyberprzestępstw, Prokuratura i Prawo. 2012, nr 7-8, s. 250-251. 
43 Z. Domański (autor hasła), (w:) P. Chodak (red.): Leksykon. Bezpieczeństwo. Wybrane pojęcia. 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Józefów 
2015, s. 14. M. Pollit, specjalista FBI, cyberterroryzm definiuje jako „celowy, motywowany politycznie atak 
przeciw informacji, systemom komputerowym, programom komputerowym i danym, który skierowany jest 
przeciw niewalczącym celom przez grupy subnarodowe lub przez podziemnych agentów” – M. Pollit, 
Cyberterrorism – fact of fancy? (w:) http//cyberpolice.free.fr/cybercryminalite /cyberterrorisme_ 
factorfantasy.html (dostęp: 15.08.2014 r.). 
44 J. Gąsiorowski, Cyberterroryzm – zagrożenie nowej generacji, (w:) B. Bączkiewicz, M. Ilnicki, M. Szulca 
(red.): Edukacja dla bezpieczeństwa. Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 347-379. 
45 Uniwersalna definicja szpiegostwa definiuje je jako: „formę działalności wywiadowczej, która bazuje na 
pozyskiwaniu danych, będącymi tajemnicą i przekazywanie ich wywiadowi”, (w:) https://pl.wikipedia.org/ 
wiki/Szpiegostwo (dostęp: 30.11.2016 r.). 
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rządowe o różnym profilu działania46. Cybersprawcy, a szczególnie cyberterroryści, 
nie wahają się przy tym korzystać z przestępstw o charakterze kryminalnym, które 
pozwolą im osiągnąć korzyści materialne i osobiste, władzę, jak i wpływ na bieżące 
zdarzenia społeczno-gospodarczo-polityczne, bądź wszystkie te elementy łącznie. 
Względy te powodują, że uznaje się ich za tych, którzy działają w sposób wysoce 
wyspecjalizowany w skomplikowanych dziedzinach, wymagających szerokiego 
spektrum kompetencji i dostosowywania się do aktualnie panujących warunków 
(technologicznych, prawnych). O specyfice cyberprzestępczości świadczy także 
to, że cyberprzestrzeń, w której ona funkcjonuje, pozbawiona jest wszelkich 
fizycznych atrybutów obecności sprawców (np: odciski palców, wizerunek)47, 
popełniana jest bez obecności stron (na odległość), a korespondencja jest 
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci. Istotnym atutem 
cyberprzestrzeni dla oszustów i hakerów jest też jej anonimowość. Struktura ta 
powoduje, że liczba potencjalnych ofiar jest wysoka, a w wykrywaniu sprawców 
występują znaczne trudności. 

W powyższym zakresie działają indywidualni cybersprawcy, jak też i zorga-
nizowani w cybergrupy przestępcze. Organizacja tego typu struktur w cyber-
przestrzeni nie odbiega od klasycznych zorganizowanych grup przestępczych. 
W ich strukturach współdziałają specjaliści różnych dziedzin, co pozwala 
prowadzić działalność przestępczą na szeroką skalę, a tym samym skuteczniej 
osiągać zakładane przestępcze zyski (chociaż istnieją też cybergrupy działające 
bez motywacji zysku, np. haktywiści). Innowacją współczesnych 
cyberprzestępców jest przyjęcie strategii „długiego ogona”, a więc popełnianie 
cyberprzestępstw na większej liczbie ludzi z mniejszej ilości zagarnianego mienia 
(a nie szukania okazji do zrobienia skoku życia), która pozwala osiągać wysokie 
zyski przy stałym prowadzeniu drobnych operacji przestępczych – korzyścią tego 
działania jest osiąganie maksymalnych zysków przy minimalnym ryzyku wpadki48. 

Katalog możliwych do realizacji cyberprzestępstw obejmuje szereg czynów 
o zróżnicowanym charakterze. Jednym z nich jest kradzież „tożsamości 
elektronicznej”49, w celu „posłużenia się cudzymi danymi osobowymi przez osobę 
nieupoważnioną, przybrania cudzej tożsamości czy po prostu podszycie się pod inną 
osobę”50. Nadużycia te dotyczą kradzieży informacji z różnych systemów, w tym 
i szczególnie wrażliwych (np. medycznych, policyjnych), w których gromadzone są 
dane dużej liczby osób. Pozyskuje się je poprzez: phishing (zdobycie przez sprawcę 
numeru karty płatniczej i numeru PIN) i vishing (oszukańcze pozyskanie poufnej 
informacji z wykorzystaniem telefonu), dzięki którym można popełniać takie 
cyberprzestępstwa, jak: carding (zakupy na odległość z wykorzystaniem cudzej 
karty), wyłudzenia kart w oparciu o wniosek z fałszywymi danymi, czy skimming karty 

                                                           
46 Szerzej patrz: J. Gąsiorowski, Bezpieczeństwo energetyczne w świetle zagrożeń cybernetycznych, (w:) 
P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, K. Stańczyk, R. Sobków (red.): Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i 
techniki, Fundacja na rzecz Czystej Energii. Poznań 2019, s. 185-230. 
47 Hakerzy pozostawiają jednak po sobie tzw. „ślady wirtualne” umożliwiające identyfikację miejsca z 
którego działali, co nie zawsze pozwala na przypisanie im popełnienia czynu zabronionego. 
48 Grupy te działają na zasadzie organizacji hierarchicznej, ale też tzw. sieci przestępczych (ang. 
organised criminal network), a więc struktury rozproszonej, elastycznej – szerzej patrz: J. Gąsiorowski, 
Cyberprzestrzeń – teraźniejszość i przyszłość …, op. cit., s. 223-225. 
49 Szerzej patrz: J. Jakubowski, Wybrane aspekty tożsamości elektronicznej (w:) J. Kosiński (red.): 
Przestępczość teleinformatyczna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Szczytno 2009, s. 51-60. 
50 A. Lach, Kradzież tożsamości, Prokuratura i Prawo. 2012. nr 3, s. 29. 
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płatniczej (bezprawne skopiowanie zawartości paska magnetycznego karty, w celu 
stworzenia duplikatu), a w bankowości internetowej: włamania do komputerowych 
systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, przestępstwo pharmingu 
(przekierowanie użytkownika z autentycznej strony banku na stronę stworzoną przez 
przestępców) czy cyberlauderingu (tzw. pranie brudnych pieniędzy przy 
wykorzystaniu bankowości i handlu elektronicznego)51 itp. Kradzież tożsamości 
uznawana jest obecnie za masową formę cyberprzestępstw i stanowi nową gałąź 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Co więcej, kradzież informacji, 
które można przypisać do konkretnych osób, jest pierwszym krokiem do jeszcze 
poważniejszych przestępstw, jak np. oszustwa finansowe, ubezpieczeniowe 
i podatkowe, wyłudzenia zasiłków, nielegalna migracja, a nawet finansowanie 
działalności terrorystycznej. 

Inną formą cyberkradzieży jest „kradzież własności intelektualnej”, a więc 
muzyki, filmów, gier i oprogramowania, a ostatnio także – drukowania 3D [Three 
Dimensional Facial Reconstruction (inaczej: wytwarzanie addytywne)]. Cyfrowa 
fabrykacja staje się źródłem nowych zagrożeń w trójwymiarowym świecie, podobnie 
jak robotyka. Obecnie można fałszować (podrabiać) różne przedmioty (po 
skanowaniu 3D w ultrawysokiej rozdzielczości i wydrukowaniu kopii wyglądających 
tak jak oryginały) z czego korzystają już włamywacze i stalkerzy52. 

Nie mniejsze znaczenie przypisać należy cyberoszustwom. Internet stwarza 
bowiem nieograniczone możliwości ich popełniania, a więc „wprowadzania w błąd, 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania” (art. 286 k.k.)53. Powstały już nawet wyspecjalizowane grupy przestępcze, 
których jedynym polem działania jest cyberprzestrzeń. Atakowani są najczęściej 
indywidualni użytkownicy sieci, a w przypadku instytucji sprawcy najczęściej 
dokonują manipulacji programami „wszczepiając” do systemu wirusy, aby system 
wykonywał określone czynności bez woli operatora, np. przekaz informacji czy 
generowanie tzw. „martwych dusz”, czyli wyłudzanie pieniędzy poprzez fałszerstwa 
listy płac54. Pewną formą cyberoszustwa wykorzystywaną w manipulowaniu osób 
jest wspomniana już technika „crowdsourcingu”. Osoby chcące popełnić czyn 
zabroniony mogą zlecić internautom – oczywiście bez ich wiedzy co do właściwych 
zamiarów sprawcy – np. rozwiązanie jakiegoś problemu, który może pomóc 
w popełnieniu przestępstw/cyberprzestępstw. Zjawisko to, w ujęciu kryminalnym 
określa się pojęciem „crimesourcing” i definiuje jako „zlecenie dokonania całości lub 
części aktu przestępczego dużej liczbie świadomych i nieświadomych osób”55, 
a dzięki agresywnemu stosowaniu zleceniodawcy tworzyć mogą w większości 

                                                           
51 J. Gąsiorowski, P. Podsiedlik, Przestępstwa w bankowości elektronicznej w Polsce. Próba oceny z 
perspektywy prawno-kryminalistycznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Dąbrowa Górnicza 2015, s. 145-178 i s. 209-215; D.A. Leslie, Legal Principles for Combatting 
Cyberlaundering, Law, Governance and Technology Series. 19, DOI 10.1007/978-3-319-06416-1_2, 
Springer International Publishing Switzerland 2014 (w:) http://www.springer.com/978-3-319-06415-4 
(dostęp: 15.02.2018 r.). 
52 M. Goodman, op. cit., s. 348-350. 
53 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.). 
54 Po włamaniu się do systemu obsługującego taką listę, wstawia się martwe dusze, osoby nieistniejące, 
których pobory przelewane są na określone konto cyberprzestępcy – J. Gąsiorowski, Społeczność w 
„wirtualnej przestrzeni” ..., op. cit., s. 40. 
55 M. Goodman, op. cit., s. 211. 
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anonimowe, rozproszone sieci kryminalne, które organizują się same z niezwykłą 
szybkością. 

Szczególnie groźnym zjawiskiem w cyberprzestrzeni są przestępstwa 
w bankowości elektronicznej, czyli „zestawie środków teleinformatycznych 
umożliwiających zdalny dostęp do rachunku bankowego (…) przy wykorzystaniu 
elektronicznych urządzeń, takich jak: komputer, telefon stacjonarny i komórkowy 
(obecnie również smartfon, tablet – przyp. J.G.) i elektroniczne urządzenia do 
przyjmowania kart”56. Odbywa się to „bez jednoczesnej obecności stron (na 
odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, 
włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości 
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej”57, co 
umożliwia klientowi banku wykonywanie pożądanej operacji, a cyberprzestępcy 
ataku. Może to być np. carding (zakupy na odległość z wykorzystaniem cudzej 
karty), wyłudzenie kart w oparciu o wniosek z fałszywymi danymi, czy też skimming 
karty płatniczej. W bankowości internetowej wyróżnić można m.in. włamania do 
komputerowych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, przestępstwo 
phishingu (szczególnie groźne o czym świadczą ostrzeżenia emitowane przez 
banki), przestępstwo pharmingu, bardzo niebezpieczne, przed którym niezmiernie 
trudno jest się obronić, itp. Kolejnym cyberoszustwem w bankowości jest 
manipulacja programem i polega na takim przygotowaniu programu i wszczepieniu 
go do systemu, aby system wykonywał określone czynności bez woli operatora. 
Typowym przykładem  jest włamanie się do systemu bankowego i podrzucenie 
programu obcinającego minimalne kwoty z rachunków bankowych i przesyłanie ich 
na konto cyberprzestępcy. Ze względu na olbrzymią liczbę rachunków, straty liczone 
są w milionach dolarów. W bankowości telefonicznej natomiast, mimo odwrotu 
świadczenia usług bankowych za pośrednictwem telefonu, nadal odnotowuje się 
szereg tego typu przestępstw58. 

Powszechnie występującymi w internecie przestępstwami, dla których sieć jest 
narzędziem służącym rozpowszechnianiu są takie czyny zabronione, jak: 
rozpowszechnianie pornografii, treści rasistowskich, jak i handel lekarstwami oraz 
narkotykami. 

Rozpowszechnianie pornografii jest jednym z najbardziej nagminnych zjawisk 
w dzisiejszym Internecie. Ze względu na ogólną dostępność, pornografia w 
połączeniu z Internetem stanowi jeden z najlepszych sposobów zarabiania pieniędzy 
(wystarczy założyć stronę, którą będzie odwiedzało wielu gości, a to pozwoli na 
umieszczenie dużej ilości reklam, banerów, odnośników, które są znacznym źródłem 
dochodów). Pornografia internetowa (cyberpornografia) istnieje w wielu postaciach: 
listy dyskusyjne, zdjęcia, przekazy „na żywo” (zwykła pornografia), jak i z wyko-
rzystaniem dzieci59 (albo osób, które tylko „odgrywają” rolę nieletnich) oraz – jednej 
z najnowszych form rozpowszechniania – produkcji i dystrybucji zdjęć, w których 
aktorzy, w tym nieletni, są wygenerowani komputerowo. Powszechna dostępność 

                                                           
56 B. Świecka, Bankowość elektroniczna. Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2008, s. 8. 
57 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243). 
58 Szerzej patrz: J. Gąsiorowski, P. Podsiedlik, op. cit.. 
59 U podstaw kryminalizacji tego procederu tkwi przeświadczenie, że wszelkie zdjęcia i filmy, powstają w 
wyniku przestępstwa dokonywanego ze szczególną krzywdą na dzieciach. Pornografia dziecięca jest 
niczym innym jak zapisem molestowania seksualnego nieletnich. 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=cedewu+sp.+z+o.o.
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pornografii stwarza możliwość jej dostępu przez nieletnich. Internet stwarza także 
idealne warunki dla pedofilii. Przestępcy dzięki sieci znaleźli warunki do 
dokonywania i propagowania przestępstw seksualnych z udziałem dzieci oraz szybki 
sposób dotarcia do potencjalnych ofiar na całym świecie. Chcąc się zbliżyć do swej 
ofiary np. podają się za nastolatków w grupach dyskusyjnych, przebywają w „chat-
roomach” dla młodzieży. Nawiązują kontakt, który potem przeradza się w zależność 
fizyczną, niszcząc często psychikę dziecka. U szczególnie aktywnych sieciowo 
pedofilii ujawnia się zazwyczaj kolekcje zdjęć z pornografią dziecięcą, tysiące e-maili 
zawierających niedozwolone materiały pochodzące z wymian z innymi pedofilami60. 

Rozpowszechnianie treści rasistowskich w Internecie zaistniało już w latach 80. 
XX w., gdy sieci komputerowe były wykorzystywane przez grupy neonazistowskie, 
jak np.: Ku-Klux-Klan, Ruch Oporu Białych Aryjczyków itp. do głoszenia swoich 
poglądów. Organizacje także publikują w Internecie nazwiska żydowskich „wrogów”, 
z zachętą do stosowania przemocy. Ponadto wprowadzają do sieci np. gry 
komputerowe, których celem jest dezintegracja mniejszości narodowych i cudzo-
ziemców61. 

Wirtualną przestrzeń coraz częściej używają, jak dowodzi działająca przy 
ONZ Międzynarodowa Agencja ds. Narkotyków [International Narcotiks Control 
Board (INCB)], handlarze narkotyków i leków, jako miejsca przeprowadzania 
swoich transakcji. Wykorzystują oni formułę sieci jako „sklepu”. W Internecie 
możemy spotkać trzy rodzaje „aptek”: 1) odpowiednik tradycyjnych aptek (wymóg  
przedstawienia recepty od lekarza), 2) apteki, w których można za pośrednictwem 
sieci uzyskać „diagnozę” będącą podstawą uzyskania recepty i dostarczenia leku, 
całkowicie bez fizycznego kontaktu z lekarzem i 3) apteki, gdzie bez jakichkolwiek 
formalności można zakupić wszelkie lekarstwa. W tych przypadkach oferujący takie 
usługi, jest częstokroć zupełnie nieznany, a ponadto wykorzystuje wszelkie możliwe 
sposoby aby ukryć prawdziwe miejsce działania i utrudnić jego wykrycie. Tym 
sposobem handlarze narkotyków znajdują miejsce działania, które jest doskonałą 
okazją do rozszerzenia terytorium ich przestępczej działalności. Internetowa oferta 
sprzedaży zabronionych związków jest nadzwyczaj szeroka. Konsument może w ten 
sposób zaopatrzyć się praktycznie we wszystkie substancje psychoaktywne 
[narkotyki „twarde” i „miękkie”, w tym także tzw. dopalacze (party drugs), leki 
psychotropowe]. Internet oferuje także, co jest nie bez znaczenia, fora, na których 
użytkownicy dzielą się doświadczeniami i opisują działanie poszczególnych 
produktów, udzielają sobie porad dotyczących sposobów i proporcji mieszania 
różnych substancji w celu uzyskania pożądanych efektów62. 

Szczególne niebezpieczne są wymuszenia czy sabotaż komputerowy. 
Przyjmuje się, że jednym z najważniejszych systemów podatnych na ataki jest 
infrastruktura technologiczna i teleinformatyczna. Cyberprzestępcy coraz częściej 
zwracają uwagę na możliwość przeprowadzenia ataków na tę infrastrukturę jako 

                                                           
60 J. Warylewski, Pornografia – próba definicji, (w:) M. Mozgawa (red.): Pornografia. Wydawnictwo: 
Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2011, s. 25. 
61 Przykładowo w grze pt. „Meneger w obozie koncentracyjnym” młodzież musiała decydować czy 
człowiek narodowości tureckiej miał być wysłany do pracy w kopalni, czy też natychmiast zagazowany – 
J. Gąsiorowski, Społeczność w „wirtualnej przestrzeni” ..., op. cit., s. 43. 
62 Ibidem; E. Karolczak-Wawrzała, Internet jako miejsce handlu substancjami psychoaktywnymi, (w:) 
D. Morańska, op. cit., s. 255. 
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narzędzie wymuszania haraczy od firm i władz publicznych63. Cyberprzestępcy 
chcąc wymusić haracz grożą blokowaniem, niszczeniem lub zniekształcaniem 
informacji przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w systemach 
teleinformatycznych albo ich zniszczeniem – dlatego też sabotaż komputerowy 
łączyć należy ze zjawiskiem cyberterroryzmu. 

Coraz częściej w praktyce zdarzają się sytuacje związane z pokonywaniem 
najnowocześniejszych technologicznie systemów bezpieczeństwa, praktycznie 
funkcjonujących (lub będących w naukowym opracowaniu) służących identyfikacji 
i/lub weryfikacji tożsamości ludzi znajdujących się w strefach bezpieczeństwa 
ochranianych firm, instytucji itp. Chodzi tu m.in. o „biometryczne systemy 
identyfikacji człowieka” czyli urządzenia, a więc sprzęt i oprogramowanie wraz 
z algorytmami i danymi, oraz metody automatycznego sprawdzania i rozpoznawania 
osób na podstawie ich indywidualnych cech identyfikacyjnych (anatomicznych bądź 
behawioralnych). Zagrożenia te polegają na „hakowaniu biometrii”, która przybiera 
formę kradzieży danych z medycznych, policyjnych systemów informatycznych czy 
systemów informatycznych różnych podmiotów (instytucje, lotniska itp.)64. 

Do równie innowacyjnych rozwiązań, które mogą znaleźć się w zaintere-
sowaniu cyberprzestępców, jest „neurohakerstwo”, czyli „czytanie w myślach”. 
Technologia ta wykorzystywana jest w medycynie i kryminalistyce (np. w zakresie 
badania prawdomówności człowieka)65. W tym celu wykorzystuje się EEG 
(elektroencefalografia), MEG (magnetoencefalografia), PET (pozytonowa 
tomografia emisyjna) czy najnowszą technikę obrazowania (fMRI – funkcjonalny 
magnetyczny rezonans jądrowy). Biorąc możliwości neurohakerstwa można się 
spodziewać, że hakerzy zaczną od atakowania neuroprotez (jak dotychczas 
stosowane rozruszniki serca i pompy insulinowe) poprzez przejmowanie protokołów 
komunikacyjnych i kontrolnych (np. w celu wymuszenia haraczu), ale możliwe jest 
też przeprowadzenie ataku na inne osoby w celu uzyskania (przy wykorzystaniu 
zestawu do EEG, np. Emotiv) ważnych informacji osobistych (np. nr PIN-u, miejsca 
urodzenia itp.)66. 

Z wirtualnej przestrzeni korzystają także tradycyjni przestępcy, którzy coraz 
częściej wykorzystują Internet w celu skuteczniejszego popełniania przestępstw. 
W środowisku cyberprzestępców znaleźli się także „klasyczni włamywacze”, którzy 

                                                           
63 J.W. Wójcik, Cyberprzestrzeń – kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia śladu transakcyjnego 
i elektronicznego, (w:) E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.): Co nowego w kryminalistyce – przegląd 
zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Wydawca: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału 
Prawa i Administracji UW. Warszawa 2010, s. 379. 
64 J. Gąsiorowski, Biometryczne systemy identyfikacji człowieka w systemie bezpieczeństwa lotnictwa 
cywilnego – aspekty prawno-kryminalistyczne, (w:) A.K. Siadkowski (red.): Wybrane aspekty zarządzania 
portem lotniczym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Dąbrowa Górnicza 
2015, s. 169-224; J. Gąsiorowski, Zastosowanie biometrycznych systemów identyfikacji człowieka w 
systemie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej kraju. Ujęcie prawno-kryminalistyczne, (w:) 
R. Szczerbowski (red.): Energetyka. W kierunku nowej polityki energetycznej. Prawo – bezpieczeństwo 
– technika, tom 2, Fundacja na rzecz Czystej Energii. Poznań-Zielona Góra 2020, s. 71-138. 
65 Wyniki tego typu badań są już praktycznie wykorzystywane w orzecznictwie sądów – np. w Indiach 
skazano kobietę za otrucie byłego narzeczonego arszenikiem, ponieważ skan jej mózgu „dowiódł”, że 
posiadała wiedzę doświadczalną o popełnieniu zbrodni. 
66 J. Gąsiorowski, Radiologiczna diagnostyka obrazowa – nowa perspektywa badania prawdomówności 
człowieka, Problemy Współczesnej Kryminalistyki. tom XIII. 2009, s. 39-48. 
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w ramach wywiadu przestępczego korzystają z Internetu, wyszukując domy 
(mieszkania), firmy do obrabowania67. 

Powyższe działania mogą przeprowadzać także cyberterroryści. Ich wynik iem 
są zazwyczaj działania blokujące, niszczące lub zniekształcające informację 
przetwarzaną, przechowywaną i przekazywaną w systemach teleinformatycznych 
oraz niszczące (obezwładniające) te systemy. W pojęciu tym mieści się także 
wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do dezinformacji czy/i walki 
psychologicznej, ale także i „cyberszpiegostwa”68 oraz „wojny elektronicznej” [ang. 
„electronic warfare” (EW)]69, których implikacje strategiczne są oczywiste. Wojsko 
stosując zakłócania sygnałów GPS, ma możliwość blokowania systemów 
nawigacyjnych wojsk nieprzyjaciela, zakłócając tym samym ruch jego oddziałów, 
czołgów, samolotów i okrętów marynarki wojennej70, w tym także i – w ramach 
militaryzacji kosmosu – „arsenału astralnego” (pociski wystrzeliwane z Ziemi 
w przestrzeń kosmiczną i z przestrzeni kosmicznej w kierunku Ziemi, broń 
energetyczna, a także orbitalne systemy antysatelitarne)71. Taki efekt można 
osiągnąć przeprowadzając atak (hakując w czasie rzeczywistym lub zarażając 
złośliwym oprogramowaniem) wymierzony w satelity albo kontrolujące je stacje 
naziemne72 lub kosmiczne, co stanowić może jeszcze większe realne zagrożenie 
dla globalnego systemu satelitarnego73. Co istotne, cyberprzestrzeń stała się też 

                                                           
67 Przyznają to sami zainteresowani – z badań przeprowadzonych w 2011 r. wśród włamywaczy 
odbywających karę pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii wynika, że 78% z nich monitorowało 
Facebooka, Twittera i serwis Foursquare przed wybraniem domu do obrabowania. Przestępcy przyznali 
także, że używali takich narzędzi jak „Google Street View” do zapoznawania się z otoczeniem domu i 
planowania drogi ucieczki z miejsca przestępstwa – M. Liebowitz, Social Media Status Updates Tip Off 
Burglars, Study Shows, MSNBC. 7.11.2011. 
68 Szerzej patrz: J. Gąsiorowski, Kosmos a cyberprzestępczość – realne zagrożenie w sferze 
bezpieczeństwa i obronności, (w:) M. Cieślarczyk, M. Fałdowska, A. Filipek (red): Ziemia i kosmos w 
perspektywie bezpieczeństwa. Wyzwania, szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2017, s. 174-176. 
69 Ibidem, s. 176-184. Wojna elektroniczna to „rodzaj działań bojowych wobec przeciwnika, zmierzający 
do zakłócenia bądź uniemożliwienia działań przeciwnikowi bądź jego środkom technicznym, za pomocą 
własnych środków emisji elektromagnetycznej” (w:) https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Walka_ 
elektroniczna&oldid=47751380 (dostęp: 9.01.2017 r. ). 
70 Jako przykład posłużyć może (przypadkowe) pogrążenie (styczeń 2007 r.) na trzy dni w elektronicznym 
chaosie San Diego – marynarka wojenna USA przyznała, że przeprowadzała ćwiczenia z wykorzystaniem 
nowej technologii zakłócania sygnałów radiowych, czy celowe zakłócanie sygnału GPS przez Koreę 
Północną, która regularnie nęka w ten sposób swojego sąsiada z południa (najdłuższy tego typu atak miał 
miejsce w 2012 r. i trwał 16 dni powodując zakłócenia w ruchu 1106 samolotów i 254 statków) – 
J. Gąsiorowski, Bezpieczeństwo energetyczne w świetle zagrożeń cybernetycznych…, op. cit., s. 214-
215. 
71 Te ostatnie to urządzenia poruszające się po orbitach innych satelit, zbliżające się do nich w celu 
dokonania inspekcji, oceny lub nawet bezpośredniego ataku. 
72 Według biuletynu wydanego przez firmę zajmującą się zagadnieniami bezpieczeństwa IOActive oraz 
rządowy Computer Emergency Response Team taki atak jest możliwy: komisja kongresowa w 2007 r. 
podała, że chińska armia zakłóciła funkcjonowanie dwóch amerykańskich satelitów, włamując się do 
oprogramowania znajdującej się w Norwegii stacji naziemnej kontrolującej ich pracę, a w 2014 r. 
przeprowadzając serię poważnych ataków na amerykańskie i europejskie firmy z branży satelitarnej – 
szerzej patrz: J. Gąsiorowski, Kosmos a cyberprzestępczość…, op. cit., s. 172-173. 
73 Próby tego typu już stwierdzono: w 2008 r. rosyjski kosmonauta przywiózł na Międzynarodową Stację 
Kosmiczną laptopa zarażonego wirusem W32.Gammima.AG, który rozprzestrzenił się w systemach 
operacyjnych stacji oraz w kilku laptopach z systemem Windows XP, obecnych na pokładzie. Mimo 
zachowania wszelkich środków ostrożności w późniejszym czasie incydenty tego typu także zaistniały: 
jeden z kosmonautów przypadkowo zainfekował stację wirusem Stuxnet, podłączając klucz USB do sieci 
komputerowej ISS, a w 2011 r. pracownikowi NASA skradziono komputer wchodząc tym samym w 
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realnym polem bitwy w relacji: cyberterroryści-państwo; co więcej, potencjalnie 
skutkującej stratami i zniszczeniami na miarę broni masowego rażenia. Zaznaczyć 
należy, że konflikty tego typu dotyczą także relacji państwo-państwo74. 

Reasumując stwierdzić można, że tak szerokie spektrum zagrożeń 
cyberprzestępczością występujące w wirtualnej rzeczywistości w niedalekiej 
przyszłości będzie wspomagane dynamicznie rozwijającą się robotyką i „sztuczną 
inteligencją” [ang. artificial intelligence (AI)], co wzbogaci strukturę 
cyberprzestępczości, ale jednocześnie skomplikuje zwalczanie, jak też 
przeciwdziałanie poszczególnych form tej kategorii przestępczości. 

 
Zakończenie 
Cyberspołeczeństwo w cyberświecie dynamicznie pokonuje wszelkie bariery  

uczestnicząc aktywnie w życiu wirtualnego świata. Wynika to powszechnej 
dostępności Internetu, który stwarza szerokie możliwości interakcji w sieci, i to w jak 
najszerszym zakresie. Internauci przez Internet porozumiewają się, zawierają 
przyjaźnie i wymieniają poglądy, ale też aktywnie partycypują w życiu społeczno-
kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Jest to możliwe, gdyż pokonują nie tylko 
mentalne, ale i fizyczne granice związane z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii kształtujących wirtualną przestrzeń, którą, nie tylko w pełnym wymiarze 
wykorzystują, ale i w sposób kreatywny kształtują. 

Działania te przynoszą wymierne korzyści społeczeństwu (tak jednostkom, jak 
i grupom społecznym), ale także i szereg zagrożeń dla użytkowników Internetu. 
Wynika to z faktu, że z cyberprzestrzeni korzysta szereg nieuczciwych osób, w tym 
cyberprzestępcy i cyberterroryści, którzy w sposób niezgodny z zasadami 
współżycia społecznego czy przestępny chcą osiągnąć nienależne im korzyści. 
Gama popełnianych w wirtualnym świecie zachowań o charakterze patologicznym i 
przestępnym jest szeroka, dlatego nie sposób jest wymienić wszystkich źródeł tych 
zagrożeń – twórcza inwencja osób zachowujących się nieetycznie, w tym także i 
przestępców, jak w każdej dziedzinie – jest duża i nie da się do końca w sposób 
wyczerpujący przewidzieć. 

                                                           
posiadanie algorytmów służących do sterowania statkami i stacjami kosmicznymi, przez co hakerzy na 
11 minut przejęli kontrolę nad będącą na orbicie stacją kosmiczną. Rzecznik NASA zapytany o przypadki 
zarażania stacji złośliwym oprogramowaniem odpowiedział: „Nie zdarza się to często, ale też nie jest to 
pierwsza tego typu sytuacja” – E. Zolfagharifard, Cosmonaut Accidentally Infected the ISS with a Virus 
on a USB Stick, Mail Online. 12.11.2013; także: E. Zolfagharifard, Incredible Image Shows How Earth Is 
Entirely Surrounded by Junk, Mail Online. 13.12.2013 r.; E. Zolfagharifard, Cosmonaut Carries Computer 
Virus Aboard International Space Station, PBS NewsHour. 11.11.2013; S. Gibbs, International Space 
Station Attacked by „Virus Epidemics”, Guardian. 12.11.2013. – D. Francis, Computer VirusInfects 
Orbiting Space Station, Guardian. 12.08.2008. 
74 Pole bitwy w relacji: państwo-państwo – np. wirus Stuxnet zachwiał irańskim programem nuklearnym, 
doprowadzając do zniszczenia ponad 1 000 wirówek oczyszczających uran w irańskich zakładach w 
Natanz (w pobliżu elektrowni jądrowej w Buszehr). Choć wirus ten nie jest pierwszym złośliwym 
programem, jaki spowodował zakłócenia pracy systemów sterowania czy nadzoru, Stuxnet jest pierwszą 
tego typu aplikacją, której funkcję stanowiło zniszczenie istniejącego fizycznego urządzenia. Wcześniej 
wirus Flamer wstrzymał prace kilku terminali naftowych a wirus Slammer doprowadził do unieruchomienia 
systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Przykłady te nie są jedynymi cyberkonfliktami o takim 
charakterze: przedmiotem takich ataków padły np. Estonia – w 2007 r. hakerzy niemal całkowicie 
zablokowali system komputerowy tego państwa, atakując m.in. strony banków, urzędów i gazet), a w 
2008 r. ofiarą cybernetycznego ataku najpierw padła witryna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji, 
a następnie strony kolejnych resortów – patrz: J. Gąsiorowski, Cyberterroryzm – zagrożenie nowej 
generacji…, op. cit., s. 371 i nast. 
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Jak z powyższego wynika nowoczesna technologia teleinformatyczna, a zatem 
i cyberprzestrzeń jest, z jednej strony, poważnym zagrożeniem dla współczesnego 
społeczeństwa informacyjnego, ale z drugiej strony, olbrzymią szansą na przyszłość, 
gdyż dzięki rozwojowi cybertechnologii będziemy w stanie zdobywać nowe 
cyberświaty poszerzając katalog „zysków” przy jednoczesnym ograniczeniu 
cyberpatologii i cyberprzestępczości. Jest to nieuniknione, gdyż w procesie 
współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, mimo wskazanych zalet i zagrożeń 
płynących z cyberprzestrzeni, chcemy jak najszerszej partycypacji w wirtualnym 
świecie, i to w każdej sferze ludzkiej cyberegzystencji. 
 

Streszczenie 
 Współczesna technologia pozwala funkcjonować ludziom w wirtualnym świecie 
na co dzień. Dzięki temu użytkownicy Internetu mogą bez przeszkód komunikować 
się towarzysko, zawodowo i podejmować działania w sferze kultury, nauki czy e-
partycypacji gospodarczej, politycznej i administracyjnej. Możliwości te stwarzają 
szerokie spektrum funkcjonowania w cyberprzestrzeni, przeżyć intelektualnych, ale 
także, jak dowodzi doświadczenie, konkretnych społecznych i zdrowotnych 
zagrożeń dla użytkowników sieci, w tym także o charakterze przestępnym. Tym 
samym cyberprzestrzeń staje się z jednej strony szansą rozwoju społecznego 
jednostek i społeczeństwa – a z drugiej, stwarza szczególnego rodzaju negatywne 
w skutkach zagrożenia dla użytkowników sieci. 
 Celem opracowania jest zaprezentowanie szerokiego spektrum możliwości 
wykorzystania technologii informatycznej i teleinformatycznej pozwalającej 
użytkownikom sieci aktywnie funkcjonować w cyberświecie, z pozytywnymi czy 
negatywnymi tego konsekwencjami, posiadającymi  w procesie współczesnych 
wyzwań cywilizacyjnych fundamentalne znaczenie praktyczne. 

Słowa kluczowe: cyberprzestępczość, cyberprzestrzeń, cyberzagrożenia, 
Internet, społeczeństwo informacyjne, użytkownik sieci. 
 

Summary 
Modern technology allows people to function in virtual reality every day. 

Because of this, internet users can communicate socially, professionally and take 
actions in the area of culture, science or in the field of economic, political or 
administrative e-participation. 
These possibilities create a wide spectrum of functioning in cyberspace, as well as 
of intellectual experiences, but also, as experience shows, specific social and health 
threats to network users, including criminal ones. Thus, on the one hand, cyberspace 
becomes an opportunity for the social development of individuals and society - and 
on the other, it creates a special kind of negative consequences for network users. 

The aim of this paper is to present a wide spectrum of possibilities for the use 
of IT and ICT technologies that allow network users to function actively in the cyber 
world, with both positive and negative consequences, which are of fundamental 
practical importance in the process of contemporary civilization challenges. 

Keywords: cyber crime, cyberspace, cyber threats, internet, information 
society, network user. 
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ROLA INFORMACJI WE WSPÓŁCZESNYM TERRORYZMIE 

 
 
Wstęp 
Informacja doskonale wpisuje się w istotę terroryzmu, którego istnienie 

warunkowane jest skutecznym przekazem przesłania od terrorystów do 
społeczeństwa i decydentów. Terroryści od zawsze stosowali w swej działalności 
użytek z atrybutów środowiska, w którym działali. Doskonale potrafili wykorzystać 
wszelkie osiągalne technologie, które stanowiły dla nich narzędzie zamachu lub jego 
cel. Wraz z rozwojem cywilizacji, dostrzec można również ewolucję w organizacjach 
terrorystycznych. Widoczna jest ona przede wszystkim w ich strukturze, która 
zaczęła przybierać profil sieciowy. Związane jest to z coraz szerszym 
zastosowaniem najnowszej technologii, mającej istotny wpływ na przekaz informacji 
oraz komunikację. Olbrzymie możliwości daje w tym aspekcie Internet, będący 
doskonałym narzędziem ze względu na coraz łatwiejszy dostęp oraz stosunkowo 
niewielkie koszty. Współczesny terroryzm charakteryzuje się zarówno dynamicznym 
rozwojem jak również nieprzewidywalnością działań. Motywów determinujących 
akty przemocy także jest wiele, a charakter ataków terrorystycznych może być 
różny. Może przeciągać się w czasie jak w przypadku porwań czy przetrzymywania 
zakładników lub odbywać się w sposób dynamiczny (zamach bombowy lub atak 
z użyciem broni palnej). Terroryzm stanowi problem wielu narodów na świecie. 
Nawet dla państw, które nie wydają się być bezpośrednio zagrożone, gdyż 
praktycznie na całym świecie tworzą się grupy walczące z obecną sytuacją 
polityczną, a najczęstszą metodą w tej walce jest przemoc. Bardzo często zaczyna 
się od pozornie błahych protestów, będących wynikiem niezadowolenia z sytuacji 
politycznej, zaś z czasem protesty te przybierają na sile, do czego nie rzadko 
przyczyniają się media. Ich celem jest poszukiwanie sensacji prowadzącej do 
wzrostu zainteresowania, a co za tym idzie - zwiększającej oglądalność, na czym 
właśnie zależy grupom terrorystycznym. W artykule przedstawiono wyniki procesu 
badawczego ukierunkowanego na rozwiązanie problemu zawartego w pytaniu: jaka 
jest rola informacji, zarówno na etapie planowania zamachu terrorystycznego, jak 
i w tzw. „łańcuchu terroryzmu”? Warto przy tym zaznaczyć, że ów „łańcuch 
terroryzmu” można zobrazować w czterech etapach. 1) akty terroru objawiające się 
zamachami, które mają na celu spowodowanie jak największych strat materialnych 
i ludzkich, 2) wzbudzenie powszechnego strachu a nawet paniki wśród danej 
społeczności, co powoduje silne poczucie braku bezpieczeństwa, 3) strach 
paraliżujący racjonalne działanie prowadzący do bezwolności i uległości, 
4) spełnienie celu głównego, którym najczęściej jest zmiana polityczna, o jaką 
walczyli terroryści. W hipotezie roboczej założono, że w celu zwiększenia sensacji, 
media często przekłamują fakty, ukazując jedynie wycinki materiału filmowego lub 
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zdania wyrwane z kontekstu, co niewłaściwie zinterpretowane przez odbiorców 
może spowodować eskalację konfliktu. Rola informacji we współczesnym 
terroryzmie jest zatem fundamentalna. Ma ona ogromne znaczenie dla obu stron, 
zarówno dla widzów jak i aktorów dramatycznego przedstawienia. Badania 
potwierdziły tezę, że terroryzm stanowi szokujący ale bardzo skuteczny rodzaj 
komunikacji, ukierunkowany na wzbudzanie strachu i demonstrację siły. W przy-
padku ataku terrorystycznego, odbiorcą komunikatu staje się jego pośredni 
uczestnik (widz), a założeniem terrorystów jest przekaz na jak największą skalę, co 
może zostać osiągnięte właśnie za pomocą mediów. Pod wpływem medialnych 
przekazów, odbiorca informacji może być zdezorientowany i zastraszony, co 
w efekcie skutkuje spełnieniem przez niego żądań terrorystów. 
 

Informacja w strategii terrorystycznej 
Dynamiczny rozwój technologii sprawił równie intensywny wzrost ludzkiej 

świadomości oraz dostępu do wszelkich informacji. Ugrupowania terrorystyczne 
umiejętnie wykorzystują ten fakt, traktując media jako doskonały nośnik informacji, 
które chcą przekazać swym odbiorcom. Służą temu zarówno prasa jak i radio, 
telewizja czy Internet. Podążające za sensacją media, przysługują się terrorystom, 
gdyż publikując relacje z ataku powodują, że staje się on spektakularny, a to właśnie 
stanowi ich cel. Wykorzystywanie mediów jest dla działalności terrorystycznej 
szczególnie korzystne w zakresie działań propagandowych, a dzięki środkom 
masowego przekazu możliwe jest dotarcie do ogromnej grupy odbiorców1. Media 
stały się kreatorami postaw moralnych oraz opinii społecznej. Stanowią ogniwo 
łączące ugrupowania terrorystyczne, władze państwowe oraz opinię publiczną2. 
Nagłaśniając atak terrorystyczny, media promują w ten sposób działalność 
terrorystyczną, ułatwiają transmisję ich przesłania oraz stają się doskonałym 
narzędziem do osiągnięcia zamierzonego celu. Stają się sprzymierzeńcami 
terrorystów tworząc kampanię medialną dla aktów przemocy. Informacje 
przekazywane przez środki masowego przekazu docierają do milionowej widowni, 
co umożliwia terrorystom ogromny wpływ na życie społeczne, zwłaszcza na 
politykę3. Eksperci zajmujący się problemem terroryzmu zauważyli, że odbiorcy 
przekazów medialnych uzależnili się od możliwości ciągłego obserwowania 
wydarzeń. Do przekazywanych informacji podchodzą z coraz większym dystansem, 
a nawet z pewnym zobojętnieniem. Media chcąc wywołać zainteresowanie 
społeczne uciekają się więc do przekazu informacji w sposób bulwersujący, często 
wręcz szokujący, a wstrząsające newsy tworzą kulturę strachu, co staje się 
największym triumfem terrorystów4. Środki masowego przekazu są technologią za 
pomocą której, możliwa jest dystrybucja informacji na skalę lokalną, regionalną, 
krajową, a nawet globalną. Ogromna cyfrowa biblioteka jaką jest Internet, umożliwia 
ostęp do zasobów informacyjnych każdej dziedziny. Jest prawdziwą kopalnią wiedzy 
mogącą znaleźć zastosowanie w uczciwej działalności jak również w prawem 
zabronionej. W sieci znaleźć można ogólnodostępne zdjęcia satelitarne, a techno-

                                                           
1 S.J. Baran, D.K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007, s. 8. 
2 T. Goban-Klas, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć? Kraków 2009, s. 67-111. 
3 K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa 2005, s. 306. 
4 P. Piasecka, Edukacja, propaganda, minimalizacja szkód-do czego można wykorzystać media w walce 
z terroryzmem? (w:) Terroryzm w medialnym obrazie świata, K. Liedel, S. Mocek (red.), Warszawa 2010, 
s. 35. 
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logie typu Google Earth oraz Street View umożliwiają dokładne zlokalizowanie 
i rozpoznanie wszystkich obiektów oraz ich otoczenia. Informacje te mogą być 
wykorzystane podczas planowania potencjalnego zamachu5. Nietrudny do zdobycia 
jest również dostęp do informacji na temat aktywności antyterrorystycznej 
w obszarze obserwowanych obiektów6, co stwierdzono po zabezpieczeniu 
komputera jednego z członków Al-Kaidy, Muhammada Naeem Noor Khana. 
Zabezpieczono również na tym urządzeniu plany budynków oraz ich zdjęcia7. 
W Internecie popularne są również, mniej lub bardziej zawoalowane poradniki 
ugrupowań terrorystycznych. Wynika z nich, że dla terrorystów pożądane są 
informacje dotyczące ważnych osobistości, oficerów i personelu rządowego oraz 
baz wojskowych, strategicznych budynków, lotnisk , punktów kontroli granicznej, 
a nawet stacji radiowych i telewizyjnych8. Organizacje terrorystyczne są świadome 
możliwości oferowanych przez sieć, zatem coraz częściej korzystają z jej zasobów. 
Niejednokrotnie dane te są pozyskiwane poprzez włamania na serwery w systemach 
infrastruktury krytycznej z informacjami o tejże infrastrukturze9. W tym kontekście 
Szczególnego znaczenia nabiera skuteczne zabezpieczenie przetwarzanych 
informacji, w tym informacji związanych z militarną sferą państwa10. Procesowi 
planowania i przeprowadzania ataków terrorystycznych sprzyja sytuacja, w której 
telefony satelitarne, faksy, komputery oraz Internet są powszechnie dostępne 
i stanowią narzędzia umożliwiające kontakt z nieograniczoną liczbą zwolenników na 
całym świecie11.  

 
Media a terroryzm 
Zadaniem mediów jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji 

z życia publicznego, co bez wątpienia odzwierciedla postawę potencjalnych 
odbiorców. W państwach demokratycznych działalność prowadzą media zarówno 
publiczne jak i prywatne, co uwidacznia się w sposobie przekazywania informacji. 
Na kształt przedstawianych informacji mają również wpływ naciski na media, 
wywierane przez różne podmioty. Media ograniczane są ustawami i rozporzą-
dzeniami oraz cenzurą. Bywa, że wymusza się na nich propagowanie informacji 
wyłącznie takich, które są akceptowane przez władzę. Zdaniem Tomasza Białka, 
media stały się polem walki o opinię publiczną gdyż to właśnie ona ma wpływ na 
władzę oraz podejmowane przez nią działania. Każde państwo liczy się z opinią 
publiczną i dzieje się to bez względu na panujący w danym państwie ustrój 12. Forma 
przekazu informacji również wpływa na modelowanie opinii publicznej. Każde 
wydarzenie można przedstawić w różnym świetle, co wpływa znacznie na sposób 
jego interpretacji oraz zrozumienia przez odbiorcę. Zatem ważne jest, by przekaz 

                                                           
5 I.Awon, Cyber Threats and Cyber Terrorism: The Internet as a tod for Exteremism, (w:) idem, 
B.Blakemore, Policing Cyber Hate, Cyber Theeats and Cyber Terrorism. Ashgate, Famham 2012, s. 35. 
6 R.Henning, Internet-źródło informacji i funduszy. (w:) Przegląd Wojsk Lądowych, nr 2, 2008, s. 51. 
7 R.Henning, Cyberterroryzm miękki (cz.1). Internet jako źródło informacji i funduszy. (w:) Edukacja dla 
bezpieczeństwa. Przegląd naukowo-metodyczny, Poznań 2015, nr 4/2015 (29), s. 47. 
8 G. Weimann, Online Training Camps for Terrorist. „In Site”, Vol.2, No.9. November 2009, s. 16. 
9 M. Walkowiak, T. Szczurek, Critical infrastructure in view of the challenges to national security, Military 
University of Technology, Warsaw: 2021, s. 53. 
10 W. Sługocki, M. Walkowiak, The Importance of military information security, Safety and Defense (Vol 7 
No 1), Dęblin 2021. https://www.sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/93/76 (dostęp: 20.04.2021) 
11 K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2008, s. 73. 
12 T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 196. 
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informacji odbywał się w sposób rzetelny. Media nieustannie poszukują sensacji, 
które mogą wpłynąć na skalę oglądalności. W przemyślany sposób wykorzystują 
w tym celu wszystkie pozyskane materiały. Często posuwają się zbyt daleko 
w przekazie informacji. Kieruje nimi świadomość, że szokujące komunikaty potęgują 
oddziaływanie na odbiorcę. Na dziennikarzach spoczywa etyczna 
odpowiedzialność, bowiem dysponują oni narzędziem umożliwiającym manipulację 
ludzką świadomością. Manipulacją można zaaranżować taki przekaz, jaki jest 
pożądany dla osoby chcącej go przesłać. Zadaniem dziennikarzy jest 
przekazywanie informacji, nie jej kreowanie, co niestety nierzadko się zdarza. 
Działania te pociągają za sobą poważne konsekwencje. Ludzie podatni na 
manipulację, działają pod wpływem zasłyszanych informacji oraz wywołanych przez 
nie emocji. Są oni pozbawieni możliwości obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji 
i zrozumienia tego co się wydarzyło. Środki masowego przekazu umożliwiają 
działania mające na celu wpajanie różnych przekonań. Służy temu promowanie 
ideologii odpowiadającej podmiotowi odpowiedzialnemu za tę indoktrynację. 
Najlepszą metodą w tym aspekcie jest propaganda. W sposób świadomy oddziałuje 
ona na potencjalnego odbiorcę, poprzez ustawiczne upowszechnianie własnych idei 
oraz poglądów. Skutkiem propagandy jest wywołanie u odbiorcy myślenia, że dane 
zachowanie jest skutkiem jego własnej decyzji, i że nie wpływa na nią żaden czynnik 
zewnętrzny. Propaganda opiera się głównie na środkach masowego przekazu, 
dzięki którym może kierować zachowaniami, wpływać na poglądy i sugerować punkt 
widzenia. W polityce, propaganda pełni rolę czynnika wywierającego nacisk oraz 
kontrolę. Media pełnią znaczącą rolę w reklamie, edukacji i propagandzie ale przede 
wszystkim w komunikacji społecznej i politycznej13.  

Media w bardzo elastyczny sposób posługują się pojęciami dotyczącymi 
działalności terrorystycznej, na co pozwala szersza analiza omawianej tematyki. 
Zdaniem Sebastiana Niedzwieckiego, współczesny terroryzm praktycznie nie 
istnieje bez mediów. Zdaniem autora, zależność ta jest wzajemna. Organizacjom 
terrorystycznym zależy przede wszystkim na rozgłosie, nagłośnieniu 
przeprowadzanej akcji oraz zjednaniu sobie w ten sposób przychylności 
społeczeństwa niezadowolonego z funkcjonującego rządu lub jego działalności. 
Celem mediów jest oglądalność, a sprzyjają temu najświeższe informacje, tragizm 
sytuacji oraz ofiary w ludziach. Można więc mówić, o wzajemnym przenikaniu się 
interesów mediów i terroryzmu. Różnorodność form przekazu oraz przedstawianych 
informacji o terroryzmie, w sposób wyraźny ukazuje potęgę współczesnych mediów. 
W rękach dziennikarzy znajdują się narzędzia umożliwiające manipulację opinią 
i świadomością milionów ludzi na całym świecie14.  

 
Wolność słowa 
Dla mediów istotę stanowi wolności słowa, a informowanie społeczeństwa 

o wszystkich bieżących sprawach uważają za swój obowiązek. Stacje telewizyjne 
konkurują ze sobą w transmitowaniu sensacyjnych newsów, bardzo często nie 
zważając na to, że ukazywane sceny bywają zbyt drastyczne dla potencjalnego 
odbiorcy. Im bardziej drastyczne sceny, tym silniejszy przekaz. Celem takiego 

                                                           
13 Ibidem, s. 195-213. 
14 S. Niedzwiecki, Terroryzm w kulturze masowej jako wyraz współczesnego pojmowania zjawiska 
zagrożenia (w:) A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. 
Infrastruktura krytyczna w procesie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych, Poznań 2014, s. 45-46. 
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działania mediów jest zwiększenie oglądalności natomiast celem terrorystów, 
wywołanie szoku, chaosu i paniki wśród społeczeństwa. Działania te pociągają za 
sobą również inne negatywne skutki. Taktyką grup antyterrorystycznych jest 
utajnienie szczegółów akcji oraz gra na zwłokę, co umożliwia korzystniejszy 
przebieg negocjacji oraz daje czas na przemyślenie działań.  Zbyt szybka reakcja ze 
strony środków masowego przekazu wyzwala wśród społeczeństwa strach oraz 
panikę. Wywołuje więc ono nacisk na władzach, usiłując skłonić je do szybkiej 
reakcji. Niestety działania rządu pod presją bywają pochopne, często niewłaściwe15. 
Komunikaty przekazywane przez media  powinny być wyważone i adekwatne do 
bieżącego stanu sytuacji, natomiast transmitowane relacje powinny ukazywać 
wyłącznie najważniejsze informacje, gdyż ma to ogromne znaczenie w aspekcie 
zachowania bezpieczeństwa. Internet pełni funkcję nośnika przekazów, 
umożliwiającego wyrażanie poglądów w sposób nieograniczony. Sprzyja tworzeniu 
się nowych nurtów społecznych o ideologiach sprzecznych z istniejącym porządkiem 
publicznym16. Anonimowość Internetu, wolność i swoboda wypowiedzi dają 
możliwość rozpowszechniania się agresji. Nasuwa  się zatem pytanie o zasadność 
braku ograniczenia wolności słowa. Wprowadzenie kontroli oraz cenzury 
publikowanych w Internecie treści, byłoby niezgodne z konstytucyjną ideą wolności 
ale uniemożliwiałoby przekraczanie cienkiej granicy między wolnością słowa 
a mową nienawiści17. XXI wiek charakteryzuje się zmianami technologicznymi, do 
czego w dużym stopniu przyczynił się rozwój Internetu i jego coraz szersze spektrum 
wpływu na życie codzienne. Sieć stała się fundamentalnym źródłem informacji oraz 
metodą komunikacji społecznej18. Internet to nie tylko sieć połączeń pomiędzy 
komputerami. To globalny system umożliwiający wymianę cyfrowych informacji19. 
Stworzony dla środowiska naukowego i wojskowego w 1969 roku, na przestrzeni lat 
stał się medium, które dokonało prawdziwej rewolucji w zakresie komunikacji. 
Internet przez swoją ogólnodostępność umożliwia nieograniczony dostęp do 
informacji, również niekontrolowanych. Z możliwości tych czerpią korzyść 
ugrupowania terrorystyczne, umiejętnie wykorzystując sieć w celu kształtowania na 
własny użytek  rozpowszechnianych informacji. Internet służy im również do 
planowania przedsięwzięć, rekrutacji oraz finansowania swej działalności 
(cyberataki na instytucje finansowe oraz banki). Terroryści posługują się nim również 
w handlu bronią i narkotykami. Działalnościom tym sprzyja anonimowość, 
umożliwiająca zawoalowanie prawdziwej tożsamości20.  Instytucje państwowe mają 
ograniczone możliwości w aspekcie kontroli Internetu, co zwiększa możliwości 
terrorystów na używanie go do własnych celów. Swoboda poruszania się w sieci 
umożliwia im zarówno działania logistyczne jak również planowanie kolejnych 
zamachów.  

                                                           
15 K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Warszawa 2008, s. 25. 
16 https://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/wolnosc.pdf (dostęp: 18.04.2021 r.). 
17 S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i 
umiejętności,  Warszawa 2007, s. 256. 
18 A. Napieralska, Zagrożenie w przestrzeni cybernetycznej. Społeczność internetowa wobec problemów 
współczesnego świata (w:) A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.): Paradygmaty badań nad 
bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, Poznań 
2014, s. 131. 
19 https://encyklopedia.pwn.pl/haso/Internet (dostęp: 06.03.2021 r.). 
20 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Terroryzm cybernetyczny – zagrożenia dla bezpieczeństwa 
narodowego i amerykańskiej administracji. Warszawa, lipiec 2009 r.  
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Prewencja 
Świat XXI wieku to świat wielu zagrożeń, a do najważniejszych niewątpliwie 

należy współczesny terroryzm. Zaburza on funkcjonowanie państw oraz ład 
międzynarodowy21. W sposób negatywny wpływa na relacje między rządem 
a społeczeństwem. Zamachy terrorystyczne charakteryzują się coraz większą 
nieprzewidywalnością, zdolnością do ewoluowania oraz omijania stosowanych 
względem nich zabezpieczeń. Powodują straty ludzkie i materialne oraz pociągają 
za sobą daleko idące konsekwencje polityczne. W celu utrzymania równowagi 
politycznej państwa oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, niezbędne jest 
utworzenie aparatu skutecznie przeciwdziałającego zagrożeniom terrorystycznym22. 
Podjęcie strategii prewencyjnej możliwe jest dzięki współpracy wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak: 1) wywiad 
i kontrwywiad, 2) policja, policja skarbowa, 3) straż graniczna, 4) służby celne 
i imigracyjne, 5) wywiad finansowy, 6) służby nadzoru finansowego, 7) służby 
dyplomatyczne, 8) służby zarzadzania kryzysowego oraz 9) instytucje edukacyjne. 

Niezbędna jest koordynacja ich działań, efektywne zarządzanie dostępnymi 
informacjami oraz komunikacja z mediami i społeczeństwem 23. Konieczne jest 
scalenie sił oraz środków wykorzystujących procedury prawne umożliwiające 
identyfikację zagrożeń, przeciwdziałanie im, eliminowanie oraz podejmowanie 
działań likwidujących skutki potencjalnej agresji 24. W celu przeciwdziałania atakom 
terrorystycznym, niezbędna jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń oraz 
świadomość własnych słabości, mogących stanowić cel ugrupowań 
terrorystycznych25. W aspekcie zapobiegania terroryzmowi dużą rolę odgrywa 
informacja, sposób jej wykorzystywania w kwestiach decyzyjnych polityki 
bezpieczeństwa oraz jej pozyskiwanie przez wyznaczone do tego celu podmioty. 
Rozprzestrzenianie się terroryzmu na świecie oraz wysokie prawdopodobieństwo 
potencjalnych zamachów determinuje wdrażanie profilaktyki w tej dziedzinie. Istotna 
jest edukacja społeczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa, a także ukierunkowanie 
go na działania zmierzające do jego wzmocnienia. Zdaniem K. Liedela, rozwijanie 
świadomości społecznej w kwestii odpowiedniego zachowania w przypadku ataku 
terrorystycznego stanowi kluczowy element prewencji26. Niemożliwe jest 
jednoznaczne określenie skutecznej metody walki z terroryzmem, nie ma też złotego 
środka mającego nas przed nim uchronić. Wynika to przede wszystkim z dynamiki 
terroryzmu oraz jego nieprzewidywalności. Celem zamachu może stać się każde 
państwo, a potencjalną ofiarą każdy z nas. Dla ugrupowań terrorystycznych istotna 
jest siła państwa stanowiącego cel ataku, efektywność jego systemu 
bezpieczeństwa, a także jego współpraca z innymi podmiotami w aspekcie 

                                                           
21 K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem. Warszawa 2010, s. 7. 
22 B. Hoffman, The Logic of Suicide Terrorism (w:) Terrorism and Counterrorism, Understanding the New 
Security Environment, red. R.D. Howard, R.L. Sawyer, Guilford 2005, s. 260.   
23 K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Warszawa 2010, s. 9. 
24 Ibidem, s. 26. 
25 J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko – 
Biała 2007, s. 39. 
26 K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Warszawa 2010, s. 30. 
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antyterroryzmu 27. W celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym 
konieczne jest poznanie działalności ugrupowań terrorystycznych oraz używanych 
przez nich taktyk 28. Walka z terroryzmem wymusza na uczestniczących w niej 
służbach i instytucjach państwowych ścisłą współpracę w tym aspekcie, 
a nadrzędną rolę wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo odgrywają 
służby specjalne. K. Leidel uważa, iż w celu efektywnego zapobiegania 
terroryzmowi, konieczne są zmiany w funkcjonujących regulacjach dotyczących 
działalności podmiotów zaangażowanych w walkę z międzynarodowym 
terroryzmem. Niezbędne jest również, stworzenie nowego systemu oraz procedur, 
mających na celu bardziej skuteczne zapobieganie terroryzmowi29. Walka 
z terroryzmem na skalę międzynarodową realna jest jedynie dzięki specjalnie 
skonstruowanym zapisom prawnym, a istotną rolę w tym aspekcie odgrywa 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, konstruująca zapisy prawne stanowiące 
podstawę zwalczania terroryzmu. Należą do nich rezolucje, konwencje i protokoły. 
Najważniejszym zapisem prawnym stworzonym przez ONZ jest Globalna Strategia 
Zwalczania Terroryzmu z 2006 roku. Regulacja ta określa konkretne środki 
eliminujące rozwój terroryzmu, ustanawia też metody potęgujące zdolność państw 
i Narodów Zjednoczonych do prewencji oraz zwalczania terroryzmu30. Istotnym 
aktem normatywnym jest również Strategia Unii Europejskiej w dziedzinie walki 

z terroryzmem, przyjęta przez Radę Europejską w roku 2005. Jej celem było 

zobligowanie Unii Europejskiej do walki z terroryzmem na światową skalę 
z jednoznacznym poszanowaniem praw człowieka. Współpraca sojuszniczych 
państw ma polegać na wspólnych działaniach zapobiegających rekrutacji 
kandydatów na terrorystów, ściganiu członków ugrupowań terrorystycznych, 
reagowaniu na incydenty terrorystyczne oraz ochronie potencjalnych celów ataku 31. 
 

Podsumowanie 
Terroryzm znalazł swoje miejsce pośród wielu zjawisk współczesnego świata, 

skupiających na sobie uwagę rządów państw oraz organizacji międzynarodowych. 
Bez wątpienia, stał się najbardziej spektakularną i bezwzględną formą przemocy.  
Za pośrednictwem nowoczesnych technologii zaczął wywierać wpływ na poziom 
bezpieczeństwa lokalnego i globalnego. Dawniej, terroryzm skoncentrowany był na 
atakowaniu organów i struktur państwa, natomiast społeczeństwo stawało się raczej 
przypadkową ofiarą, znajdując się w czasie ataku w strefie działań terrorystów32. 
Współczesny terroryzm swoją działalność kieruje przeciwko społeczeństwom, jako 
celom pośrednim, zmierzając do destrukcji państw, które stały się jego celem 
głównym33. Ugrupowania terrorystyczne funkcjonują na wszystkich kontynentach 

                                                           
27 P. Piasecka, Zwalczanie terroryzmu wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej (w:) 
Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red: K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, 
Warszawa 2011, s. 371. 
28 K. Jałoszyński, B. Wiśniewski (red.), Terroryzm. Diagnoza, zadania administracji publicznej w 
przeciwdziałaniu zjawisku, Bielsko-Biała 2007, s. 188–191. 
29 K. Leidel, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa: zarządzanie 
bezpieczeństwem. Warszawa 2010, s. 202. 
30 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/strategia.php (dostęp: 01.03.2021 r.). 
31 https://cyberpolicy.nask.pl/strategia-bezpieczenstwa-ue-2020-2025/ (dostęp: 11.04.2021 r.). 
32 T. Białek, Terroryzm, manipulacja strachem. Warszawa 2005, s. 14.  
33 J. Szafrański, J. Kosiński (red.), Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz 
metody ich zwalczania, Szczytno 2007, s. 246–247. 
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i werbują działaczy spośród różnych narodowości, co ułatwia ogólnodostępna, 
nowoczesna technologia oraz nieograniczony dostęp do informacji. Jedną z cech 
terroryzmu, jest umiejętność wywierania wpływu na opinię publiczną za 
pośrednictwem środków masowego przekazu. W dobie globalizacji przepływ 
informacji jest natychmiastowy, a jej zasięg praktycznie nieograniczony, zatem 
niezwykle istotna jest umiejętność samodzielnej analizy treści przekazywanych 
przez media oraz wyciąganie z nich racjonalnych wniosków. Efektywne 
przeciwstawianie się zagrożeniom terrorystycznym należy do wyzwań, które stoją 
dziś przed państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Choć Polska nie 
stanowi obecnie głównego celu dla ugrupowań terrorystycznych, nie można 
wykluczyć zmiany tej sytuacji w przyszłości. Do ataku na Polskę przyczynić się może 
jej udział w kampanii antyterrorystycznej oraz współpraca z NATO i Unią 
Europejską. S. Petelicki jest zdania, iż zagrożenia terrorystyczne dla naszego kraju 
nie powinny być lekceważone, nie powinno się też zaniedbywać pracy nad 
stworzeniem efektywnego systemu antykryzysowego. Działalność państwa 
w aspekcie antyterroryzmu oparta jest na powszechnie akceptowalnym przez 
społeczeństwo prawie, natomiast terroryści działają bezprawnie. Ich metodą jest 
wywieranie wpływu na społeczeństwo za pomocą przemocy, zastraszania, podstępu 
oraz przymusu. Działania te mają destrukcyjny wpływ na ustrój państwa oraz jego 
ustrój. Są zagrożeniem dla elementarnych więzi społecznych34. 

 
Streszczenie 
Współczesny terroryzm ewoluował wraz z rozwojem cywilizacji oraz postępem 

technologicznym. Stał się bardziej nieprzewidywalny i sekularny, do czego w dużym 
stopniu przyczyniły się środki masowego przekazu. Mediom zależy na jak 
największej oglądalności transmitowanych przez siebie programów informacyjnych, 
natomiast terrorystom, na rozgłosie oraz sensacji z przeprowadzonych zamachów. 
Informacja we współczesnym terroryzmie odgrywa ogromną rolę. Ma istotne 
znaczenie zarówno dla widzów jak i aktorów dramatycznego przedstawienia. Coraz 
łatwiejszy dostęp do informacji umożliwia ugrupowaniom terrorystycznym nie tylko 
działania w aspekcie planowanych zamachów ale również pozyskiwanie nowych 
członków oraz środków materialnych wspierających ich działalność. 

Słowa kluczowe: współczesny terroryzm, informacja, mass media. 
 
Summary 
Modern terrorism has evolved together with civilization growth and technology 

advancement. It became more unpredictable and specular greatly because of the 
mass media involvement. What the media care about is mostly having the best 
viewership of their information programs while hte terrorists care about renown and 
notority of their crimes. The information is crucial in modern terrorism. It is equally 
important for both the spectators and the actors of this dramatic show. With every 
day passing accessing the information became much easier which benefits the 
terrorists greatly not only in planning their attacks, but also in acquiring new recruits 
and securing their assets. 

Keywords: modern terrorism, information, mass media. 
 

                                                           
34 T. Białek, Terroryzm, manipulacja strachem. Warszawa 2005, s. 9-16. 
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ROLE ORGANIZACJI  

W POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU 
ADMINISTRATORA  

 
 

Wprowadzenie. Rozróżnienie ról podmiotów przetwarzających dane 
osobowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 
jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” ma zastosowanie już ponad dwa 
lata. Od tego czasu wzrosła z pewnością świadomość  odnośnie ochrony danych 
osobowych. Zagadnienia ujęte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 
osobowych przestały być obce. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej 
opracowań odnośnie wybranych zagadnień, a jednym z nich jest powierzenie 
danych osobowych do przetwarzania w imieniu administratora. Przed dokonaniem 
szczegółowej analizy występowania relacji powierzenia danych osobowych, należy 
w pierwszej kolejności przyjrzeć się pojęciu administratora oraz podmiotu 
przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora, tak aby porównać ich 
zakres oraz wskazać na wybrane zadania tychże podmiotów. Definicja 
administratora pojawia się w samym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 
osobowych. Wskazano tam, iż administratorem jest osoba fizyczna, prawna lub 
organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zakres 
podmiotowy który obejmuje definicja administratora pozwala wysnuć wniosek, iż 
administratorem może być organizacja w każdej formie, nawet osoba fizyczna. 
Uznanie jednostki organizacyjnej, w tym osoby fizycznej za administratora danych 
osobowych jest niezależne od posiadania jakiejkolwiek formy prawno – 
organizacyjnej, w tym od posiadania osobowości prawnej.1 Dokonując dalszej 
analizy pojęcia, wskazać należy iż jednym z najważniejszych jego elementów jest 
to, iż administrator „ustala” (cele i sposoby przetwarzania danych osobowych), 
a więc dzięki przyznanemu uprawnieniu ustalania ma on kompetencje do 
decydowania i jest w tym samodzielny. Niejednokrotnie same przepisy prawa 
wskazują na to, który podmiot występuje jako administrator, i często przepisy 
wskazują to, w sposób pośredni poprzez na przykład wskazanie obowiązków 
organizacji, czego przykłady zostaną podane w dalszej części.  

W dużym uogólnieniu można wskazać, iż administratorem jest ten podmiot 
który podjął decyzję, iż przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce. 
Zgodnie z dalszym brzmieniem definicji administrator to ten podmiot, który usta cele 
i sposoby przetwarzania danych. Wskazanie celów można określić jako 
zadecydowanie przez administratora o tym, po co w ogóle dane będą przetwarzane, 

                                                           
1 M. Mędrala, Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - 
wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PiZS 2018/7/18-26, 2018 r. 
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a wskazanie sposobu tego przetwarzania będzie oznaczało jakie środki należy 
dobrać aby te dane przetwarzać. Jeśli chodzi o cele przetwarzania danych 
osobowych to lista ich jest bardzo długa, nie mniej każdy cel musi mieć swoją 
podstawę prawną przetwarzania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane 
dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania 
umowy, której stroną jest ta osoba,  lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie 
tej osoby, przed zawarciem umowy. Podstawą jest również wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność przetwarzania danych do 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 
niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, aż 
wreszcie niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią. Powyższe podstawy przetwarzania danych osobowych dotyczą danych 
zwykłych. Jeżeli zaś chodzi o sposoby przetwarzania danych osobowych, to 
zauważyć należy, iż zagadnienie to jest obszerne, albowiem jest tu mowa m.in. 
o środkach technicznych i organizacyjnych. Wachlarz tychże środków służących do 
zabezpieczenia danych osobowych jest niezwykle szeroki i zależny od danej 
sytuacji. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie zawiera w sobie regulacji, 
która zbiorczo wskazywałaby jakich przykładowych środków technicznych 
i organizacyjnych używać do ochrony danych osobowych. O tym powinien 
zadecydować sam administrator. Zgodnie z art. 24 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych to administrator wdraża odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych w organizacji odbywało się 
zgodnie z przepisami prawa. Warunek jaki stawia ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych jest taki, iż podczas doboru powyższych środków administrator zobligowany 
jest wziąć pod uwagę charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania, jak i ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
i wadze zagrożenia. Sposoby przetwarzania danych osobowych to również dla 
przykładu wyznaczenie czasu przetwarzania, czy też kategorii odbiorców danych. 
Niekiedy czas przetwarzania danych osobowych wynika wprost z przepisu prawa, 
a niekiedy administrator sam, bez konkretnych przepisów prawa w tym zakresie 
musi wskazać przez jaki czas będzie przetwarzać dane czyli przez jaki czas będzie 
miał podstawę prawną do ich przetwarzania i przez jaki czas dane te będą mu 
potrzebne. Zgodnie z zasadą zgodności z prawem dane osobowe mogą być 
przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z prawem i zgodnie z zasadą ograniczenia 
celu, dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie 
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 
Za działania w granicach powyższych ram odpowiedzialny jest administrator. To na 
nim ciąży obowiązek wykazania przestrzegania powyższych przepisów prawa. 

Z kolei, podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora 
jest osoba fizyczna, prawna lub organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który 
przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Powyższa definicja zawarta jest 
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Analizując zakres pojęcia 
podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora i porównując 
go do zakresu podmiotowego pojęcia administratora wskazać należy iż jest on taki 
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sam, tak samo szeroki. Definicje w tym zakresie są analogiczne. Zatem podmiotem 
przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora może być każdy podmiot, 
każda organizacja, nawet osoba fizyczna. Podmiot przetwarzający dane osobowe 
w imieniu administratora jest podmiotem odrębnym od administratora. Podmiot 
przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora nie ustala celów i sposobów 
przetwarzania danych osobowych, albowiem nie przetwarza on danych osobowych 
we własnych celach, lecz w celach administratora. Decyzja o przetwarzaniu danych 
osobowych nie zostaje podjęta przez podmiot przetwarzający dane osobowe 
w imieniu administratora, lecz przez samego administratora. Dodatkowo podmiot 
przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora jest od niego zależny. To 
administrator ma ocenić czy podmiot przetwarzający w jego imieniu dane zapewnia 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organi-
zacyjnych. To administrator ma kompetencje aby ocenić czy środki te są 
odpowiednie aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w ramach prawa 
oraz chroniło prawa osób. Jest to forma oceny ryzyka. Powyższa ocena nie odnosi 
się jedynie do etapu wyboru podmiotu przetwarzającego dane w imieniu 
administratora, ale i również do dalszego etapu, w którym trwa proces przetwarzania 
danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu 
administratora jeśli podjąłby decyzję o przekazaniu danych osobowych innemu 
podmiotowi do przetwarzania danych w imieniu administratora zobowiązany jest 
posiadać odpowiednią zgodę administratora na powyższą czynność.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż podmiot przetwarzający dane osobowe 
w imieniu administratora zobligowany jest do podpisania z administratorem umowy 
lub innego instrumentu prawnego (w niniejszej pracy będę używać dla obydwu 
pojęcia „umowa”). Umowa musi określać: przedmiot, czas trwania przetwarzania, 
charakter, cel, rodzaj danych osobowych, kategorie osób których dane dotyczą, 
obowiązki, prawa administratora. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż 
regulacja łącząca strony ma być sformalizowana i ma zawierać z góry określone 
pisemnie zasady. 

Zaznaczyć należy, iż podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora 
jest w swych działaniach zależny od administratora. Przetwarza on dane tylko 
i wyłącznie na wyraźne polecenie administratora, udostępnia administratorowi 
wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków na nim 
ciążących, a przede wszystkim umożliwia administratorowi przeprowadzenia 
audytów. Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w imieniu administratora nie 
została przyznana dowolność w dokonywaniu operacji przetwarzania danych 
osobowych. Podmiot ten jest związany wskazówkami, które otrzymuje od 
administratora2. 

Ważnym elementem definicji podmiotu przetwarzającego w imieniu 
administratora jest to że podmiot przetwarzający przetwarza dane w imieniu 
administratora, a więc nie może przetwarzać danych we własnych celach, albowiem 
za takie działanie grożą mu sankcje. Podmioty przetwarzające dane w imieniu 
administratora mają szereg obowiązków z tym związanych, wynikających z samego 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dla przykładu: m.in. zapewniają, by 
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

                                                           
2 K. Dominiak, Relacja administrator - podmiot przetwarzający w efekcie zawarcia porozumienia 
administracyjnego, Opublikowano: NZS 2018/5/71, 2018 r. 
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zachowania tajemnicy, podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, pomagają administratorowi poprzez 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 
praw określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
pomagają  administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a ponadto mają obowiązek prowadzić 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
administratora, wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze.  

Na marginesie wskazać należy, iż ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych określiło podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu 
administratora jako „podmiot przetwarzający”. Powyższe może budzić wątpliwości 
albowiem administrator jak i osoby działające pod kierownictwem administratora 
również przetwarzają dane osobowe.3 Taka definicja nie wyróżnia podmiotu 
przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora.  

 
Praktyczne przykłady 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niejednokrotnie odnosił się do 

kwestii powierzenia danych osobowych. Przykładem tego jest stanowisko, które 
zostało wyrażone odnośnie procesu fumigacji i przetwarzania danych osobowych 
z tym procesem związanym. Z uwagi na specjalistyczne pojęcie należy je w tym 
miejscu przybliżyć, i tak: fumigacja to proces odkażania, polegający na zwalczaniu 
szkodników za pomocą chemicznych substancji w takiej formie jak dym czy gaz.4 
Zasadnym okazało się postawienie pytania czy do fumigacji zamkniętych, 
zapieczętowanych pudeł w których znajdują się dokumenty, a w nich  mogą 
znajdywać się dane osobowe, przy założeniu iż pudła te nie będę otwierane przez 
osoby dokonujące fumigacji niezbędne jest zawarcie umowy powierzenia danych 
osobowych pomiędzy podmiotem zlecającym fumigację a podmiotem przyjmującym 
pudła do odkażenia. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał, iż proces 
fumigacji jest czynnością techniczną, która nie jest wykonywana na danych 
osobowych. Mając na uwadze powyższe założenie umowa powierzenia nie jest 
potrzebna. Idąc za powyższym stanowiskiem można by wskazać, iż każda czynność 
techniczna podczas której nie ma się dostępu do danych osobowych nie wymaga 
zawarcia umowy powierzenia5. Przykładem powyższej sytuacji może być dla 
przykładu roznoszenie zamkniętych kopert, w których mogą być zawarte dane 
osobowe. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby proces fumigacji zachodził 
bezpośrednio na dokumentach zawierających dane osobowe. Wówczas 
bezsprzecznie należałoby zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w imieniu administratora celem prawidłowego zabezpieczenia 

                                                           
3 P. Fajgielski, Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo WKP, 2018 r. 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fumigacja, (dostęp: 30.01.2021 r.). 
5 https://uodo.gov.pl/pl/225/1467, (dostęp: 30.01.2021 r.). 
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powierzanych danych osobowych. Zleceniobiorca dokonujący odkażenia miałby 
bezpośredni dostęp do danych osobowych, z którymi mógłby się zapoznać. W takim 
przypadku zawarcie umowy powierzenia wymagałoby wprowadzenie do umowy 
szeregu zabezpieczeń.  

Mówiąc o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w imieniu 
administratora należy zwrócić uwagę na kwestię operatorów pocztowych. Zasadnym 
jest bowiem postawienie pytania czy korzystając z usług operatora pocztowego, 
organizacja powinna zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych. Otóż, 
operatorzy pocztowi (dla przykładu Poczta Polska) wykonując swoje zadania są 
administratorami danych osobowych. Nie pełnią oni roli podmiotu przetwarzającego 
dane osobowe w imieniu innego administratora, nie działają oni w imieniu 
zleceniodawcy w rozumieniu art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. Dzieje się tak dlatego, iż operatorzy pocztowi są zobowiązani do 
pewnych czynności które nakłada na nie ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe.6 Dokonując analizy powyższych obowiązków należy wskazać, iż ów akt 
prawny dla przykładu wprowadza tajemnicę pocztową obejmującą wszelkie 
informacje jakie są przekazywane w przesyłkach pocztowych jak i dotyczące 
realizowania przekazów pocztowych czy dotyczące podmiotów korzystających 
z usług, jak i okoliczności z ich korzystania. Przede wszystkim wskazać należy, iż 
zgodnie z Prawem pocztowym operator pocztowy jest zobowiązany do należytej 
staranności, która jest uzasadniona względami technicznymi lub względami 
ekonomicznymi podczas zabezpieczania urządzeń, jak i obiektów które są 
wykorzystywane przy świadczeniu usług oraz wszelkich zbiorów danych tak, aby nie 
doszło do ujawnienia tajemnicy pocztowej. Istotne jest zatem aby wprowadzić 
rozwiązania organizacyjne, w tym proceduralne takie jak na przykład odpowiednie 
polityki, procedury, które wyznaczą właściwy kierunek działania, i przede wszystkim 
będą respektowane przez osoby fizyczne działające w ramach danego operatora 
pocztowego. Odpowiednim zabezpieczeniem będzie chociażby podnoszenie 
świadomości tychże osób w zakresie nie tylko ich odpowiedzialności lecz również 
w zakresie negatywnych konsekwencji dla osób  których dane są zawarte 
w przesyłkach czy też przekazach pocztowych w przypadku ich na przykład wycieku. 
Jednym ze środków organizacyjnych jakie wprowadza samo ustawodawstwo jest 
konieczność rzetelnego stwierdzenia tożsamości osób które odbierają przesyłki 
rejestrowane. Jako przykład regulacji należy przytoczyć  Rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania 
usług powszechnych przez operatora wyznaczonego7. Ów akt prawny określa 
warunki wykonywania powszechnych usług przez operatorów wyznaczonych. Jako 
przykład obowiązkowej regulacji, mającej na celu zabezpieczanie przetwarzania 
danych osobowych tak, aby nie zostały one przekazane do nieuprawnionej osoby 
można podać procedury które zezwalają na stwierdzenie tożsamości osoby 
uprawnionej do odbioru przesyłek rejestrowanych. Stwierdzenia tożsamości, 
zgodnie z aktem wykonawczym dokonuje się  na podstawie jednego z takich 
dokumentów jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inny dokument z fotografią, 
odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza, 
po kolejne - w przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają żadnego 

                                                           
6 Dz.U.2020 r. poz., 1041, tj. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1026, tj.  
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z powyższych dokumentów - innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
Ostatnim środkiem służącym weryfikacji tożsamości jest dokument elektroniczny8 
i należy tego dokonać poprzez okazanie go na ekranie urządzenia mobilnego.  

Dodatkowo ochrona tajemnicy pocztowej wspierana jest również przez inne 
postanowienia Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 
r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego, które odnoszą się dla przykładu do zasad przyjmowania, doręczenia 
przesyłek pocztowych, konstrukcji skrzynek pocztowych. 

Kolejnym przykładem prawnych środków organizacyjnych są te, które zostały 
nałożone Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 
r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych9. Ów akt prawny nadkłada 
obowiązek aby konstrukcja skrzynki oraz materiał z jakiego ją wykonano zapewniła 
ochronę przesyłek w szczególności m.in. w zakresie poufności.  

Wracając do Ustawy Prawo pocztowe wskazać należy, iż zachowanie 
tajemnicy pocztowej obowiązuje nie tylko operatora pocztowego ale i również osoby, 
które w ramach wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.  

Reasumując, z uwagi na wprowadzenie ustawowych obowiązków operatorów 
pocztowych co do zabezpieczenia, operatorzy pocztowi pozostają administratorami 
danych osobowych, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
a więc operatorzy pocztowi samodzielnie lub wspólnie z innymi ustają cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych. To na nich ciąży obowiązek właściwego 
zabezpieczenia danych osobowych i doboru takich środków technicznych i organi-
zacyjnych aby dane osobowe nie zostały przypadkowo lub niezgodnie z prawem 
zniszczone, utracone, zmodyfikowane oraz aby nie doszło do nieuprawnionego 
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które są 
przesyłane, ale i przechowywane lub w inny sposób przetwarzane.  

Nie ma zatem potrzeby zawierania umowy powierzenia danych osobowych 
z operatorem pocztowym, a wręcz nie wolno zawrzeć umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. To operator pocztowy decyduje samodzielnie 
o zastosowanych – obok prawnie narzuconych – środkach technicznych i organi-
zacyjnych, którymi będzie chronił dane osobowe.  

Analogiczna sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o organizacje które zgodnie 
z ich przedmiotem działania przeprowadzają szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Zasadnym jest zatem zadanie pytania czy z organizacją szkoleniową 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zawrzeć umowę powierzenia. 
Dokonując analizy przedstawionego zagadnienia w pierwszej kolejności należy 
przyjrzeć się przepisom prawa jako tym, które wyznaczają zasady działania 
podmiotów, w tym nakładając na nie obowiązki. Problem organizacji szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy został przedstawiony w ustawie z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy10 zgodnie z którą pracodawca jest w szczególności 
obowiązany zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić 
w tym zakresie systematyczne szkolenia. Aktem wykonawczym uszczegóławia-
jącym powyższą regulację jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

                                                           
8 o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695). 
9 Dz.U. z 2014 r., poz. 381, z późn. zm.  
10 Dz.U.2020 r., poz. 1320, tj.  

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(19(e))ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy11 
które wskazuje, iż powyższe szkolenie może być organizowane i przeprowadzone 
przez samych pracodawców jak i na zlecenie pracodawców. Organizacja 
szkoleniowa musi spełnić szereg obowiązków, takich jak: zapewnienie programu 
rodzajów szkolenia dla danych grup stanowisk, programu szkolenia dla instruktorów 
w zakresie metod prowadzenia instruktażu, również dla wykładowców jak 
i instruktorów posiadających zasób wiedzy oraz doświadczenie zawodowe 
i przygotowanie dydaktyczne, ponadto odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 
dydaktyczne do prowadzenia działalności szkoleniowej, aż wreszcie właściwy 
przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, 
dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych 
zaświadczeń. Analizując powyższe zapisy danego Rozporządzenia wywnioskować 
należy, iż organizacja szkoleniowa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
przetwarza dane osobowe pracownika organizacji zlecającej usługę albowiem 
organizacja ta sporządza protokoły z przebiegu egzaminów, tworzy rejestr 
wydanych zaświadczeń. Z uwagi na wymogi ustawowe wykonywania z góry 
nakreślonych obowiązków przez organizację szkoleniową należałoby stwierdzić, iż 
powinna ona być uznana za administratora danych osobowych w rozumieniu 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dlatego nie należy zawierać umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. To już na organizacji 
przeprowadzającej szkolenia leży obowiązek wywiązania się z właściwego 
zabezpieczenia danych osobowych osób szkolących. Z pewnością nie można by 
rozpatrywać w powyższej relacji powstania współadministrowania, albowiem 
współadministrowanie w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych zostało 
określone jako stosunek gdzie co najmniej dwóch administratorów ustala cele 
i sposoby przetwarzania danych osobowych. W zaistniałej sytuacji regulacja 
stosunków pracodawcy z organizacją szkoleniową na zasadzie 
współadministrowania nie znajduje podstawy prawnej albowiem Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy wprost wskazuje, iż to jednostka organizacyjna 
prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
ma za zadanie prowadzić dokumentację w postaci dzienników zajęć, protokołów 
przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. W tym przypadku firma 
szkoleniowa jest niezaprzeczalnie samodzielnym administratorem danych 
osobowych.  

Zasadnym jest również postawienie pytania czy w zakresie szkoleń 
podnoszących kwalifikacje pracowników należałoby podpisać z organizacją 
prowadzącą takie szkolenie umowę powierzenia. Analizując zagadnienie, 
należałoby rozważyć kto: czy organizacja prowadząca szkolenie czy pracodawca 
decyzje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Wydaje się, iż 
w tym przypadku zasadnym byłoby jednak podpisanie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, albowiem należałoby uznać, iż stosunek 
powierzenia przetwarzania danych osobowych zaistniał. Firma szkoleniowa nie 
decyduje w tym przypadku o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.  

W przypadku zaś biura rachunkowego wykonującego usługi wskazać 
należy, iż występuje on w roli podmiotu przetwarzającego dane w imieniu 

                                                           
11 Dz.U.2004 r., poz. 180, tj.  
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administratora, którym będzie klient. Biuro rachunkowe będzie bowiem przetwarzało 
dane w imieniu klientów, innych firm które współpracują z nim w zakresie dla 
przykładu obsługi kadrowo – płacowej. Oczywiście, w relacji ze swoimi 
pracownikami takie biuro rachunkowe będzie administratorem danych swoich 
pracowników.12 

Zaznaczyć należy, iż umowa powierzenia może stanowić odrębny dokument, 
jak również może być wpleciona w umowę inną, z której się wywodzi, na przykład w 
osobnym paragrafie lub rozdziale, jak i w załączniku. Ważnym jest natomiast aby 
umowa powierzenia – jako wyodrębniony dokument czy też postanowienia 
dotyczące stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu 
administratora, zawierały wszelkie obligatoryjne elementy o których stanowi ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych.  

Sama umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna być 
zawarta pisemnie. Dopuszcza się formę elektroniczną. Wszelkie umowy niepisemne 
mogą być wytypowane jako niewystarczające. Należy pamiętać, iż w ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych obowiązuje zasada rozliczalności. Dotyczy ona 
zarówno administratora jak i podmiotu przetwarzającego dane w imieniu 
administratora. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych w swoich 
wytycznych ws. pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie 
RODO13 zaleciła aby w umowie powierzenia widniały niezbędne podpisy. 
W zaleceniach swych Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych wskazała 
ponadto, iż elementy art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zawierają 
obligatoryjną treść umowy powierzenia, a sama treść tejże umowy powinna te 
elementy uszczegóławiać, i wyjaśniać w jaki sposób te elementy będą wdrażane.  

Umowa powierzenia powinna zawierać jeszcze inne elementy, których co 
prawda nie podano w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ale przez 
wzgląd na ich praktyczność powinny się tam znaleźć. Przede wszystkim umowa 
powierzenia – zawarta w odrębnym dokumencie powinna wskazywać z jaką umową 
główną jest związana. Jest to niezbędne albowiem na podstawie umowy głównej 
nastąpi weryfikacja czy umowa powierzenia została prawidłowo skonstruowana, na 
przykład jeśli chodzi o czas przetwarzania danych osobowych, jak i dla przykładu 
sam zakres danych osobowych. Z umowy głównej wynika również jakie dokładnie 
usługi będzie wykonywał podmiot przetwarzający dane osobowe. W praktyce zdarza 
się, iż przedmiot umowy opisujący współpracę stron jest rozbudowany, niezasadnym 
jest zatem kopiowanie jego postanowień do umowy powierzenia albowiem ta umowa 
temu nie służy. Miejscem na odwołanie się do umowy głównej jest dla przykładu 
preambuła umowy powierzenia.  

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiot 
przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora ma prawo poinformowania 
administratora jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego o ochronie danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych milczy w jaki sposób miałoby to nastąpić, stąd zasadnym wydaje się 

                                                           
12 P. Glen, Obowiązki biura rachunkowego jako administratora danych oraz jako podmiotu 
przetwarzającego (procesora) w świetle ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), część 
I., LEX/el, 2018 r. 
13https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.
pdf. 
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wprowadzenie procedury uszczegóławiającej właśnie umowę w przedmiocie 
powierzenia danych osobowych do przetwarzania w imieniu administratora.  

Może również pojawić się sytuacja w której dwaj odrębni administratorzy będą 
zawierać ze sobą umowę o współpracy, która będzie wymagała zastosowania 
środków organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych. Taka 
sytuacja będzie miała miejsce gdy organizacja zawrze umowę w przedmiocie 
wykonania usługi sprzątania przez inną organizację. W tym przypadku nie zachodzi 
relacja powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz z uwagi na fakt, iż osoby 
fizyczne wykonujące usługi mogą mieć dostęp do danych osobowych niezbędnym 
jest zawarcie w umowie stosownych zabezpieczeń. Dla przykładu takim środkiem 
organizacyjnym może być zobowiązanie firmy sprzątającej aby przeszkoliła swoich 
pracowników wykonujących usługi sprzątania z zakresu ochrony danych 
osobowych. Mógłby być również zastosowany taki środek, iż to organizacja w której 
będą wykonywane usługi sprzątania przeszkoli pracowników, przed dopuszczeniem 
ich do wykonywania zadań.  

Stosunki prawne dotyczące przepływu danych osobowych łączące organizacje 
mogą przybierać różne formy. Kluczową kwestią jest prawidłowe określenie ról 
każdego z podmiotów pomiędzy którymi następuje transfer danych osobowych. Od 
poprawnego, zgodnego z prawem wskazania jaki podmiot jest administratorem a 
jaki podmiotem przetwarzającym dane w imieniu administratora zależy bardzo wiele, 
na przykład rozkład obowiązków jak i odpowiedzialności, też finansowej. Analizując 
role każdej z organizacji celem wskazania „kto jest kim” podczas transferu danych 
osobowych należy pamiętać również o instytucji współadministrowania, która – przy 
dużym uogólnieniu - często pojawia się przy wspólnych przedsięwzięciach 
podmiotów, działających na równych pozycjach.  
 

Streszczenie 
Organizacje regulują powierzenie przetwarzania danych osobowych w imieniu 

administratora za pomocą umowy czy też innego instrumentu prawnego. Zanim to 
jednak nastąpi, kluczową kwestią jest prawidłowe oznaczenie ról organizacji 
pomiędzy którymi następuje transfer danych osobowych. Bez odpowiedniego, 
zgodnego z prawem ustalenia ról, nie dojdzie do prawidłowej ochrony danych 
osobowych. Konsekwencją błędnego wskazania „kto jest kim” w relacji powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora jest błędne określenie 
obowiązków oraz odpowiedzialności, w tym finansowej. Zanim zatem organizacja 
przystąpi do sporządzania umowy czy też innego instrumentu prawnego powinna 
przeanalizować jaką rolę będzie pełnić w danych stosunku prawnym, czy 
administratora czy też podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu 
administratora. Niniejsza praca ma za zadanie pomóc organizacjom w określeniu 
powyższych ról, tak aby prawidłowo zabezpieczyć dane osobowe. W pracy 
wskazano na podstawowe elementy definicji powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w imieniu administratora oraz podano przykłady, które ułatwią 
rozróżnienie ról organizacji.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, dane osobowe, powierzenie. 
 
Summary 
Organizations regulate entrustment the processing of personal data on behalf 

of the administrator on the basis of a contract or other legal instrument. Before that 
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happens, key issue is correct identification of the roles of organizations between 
which personal data is transferred. Without proper,  compliant with the law 
determination of the roles of organizations  there will not be protection of personal 
data. The consequence of erroneous  indication "who is who" in relation to 
entrustment of the processing of personal data on behalf of the administrator is 
incorrect determination of obligations and responsibilities, including financial 
responsibility. Before organization proceeds with the drawing up of a contract or 
other legal instrument they shall analyze what kind of role they will act in a given 
legal relationship, or administrator or personal data processor on behalf of the 
administrator. The following paper is meant to help organizations in defining the 
abovementioned roles so as to properly protect personal data. In the paper there are 
indicated the basic elements of the definition of entrustment the processing of 
personal data on behalf of the administrator and there are given examples which 
make it easier to distinguish the roles of organizations. 

Keywords: security, personal data, entrustment. 
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PROBLEMATYKA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO I ZMIAN KLIMATU W 
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Rok 2019 można uznać za czas, w którym zwiększyła się świadomość co do 
charakteru zmian klimatycznych zachodzących współcześnie na Ziemi. Dotyczy to 
zarówno wymiaru globalnego, jak i krajowego – związanego z procesami, które mają 
miejsce w Polsce. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia miejsca zajmowanego 
przez tematykę dotyczącą zmian klimatu w polskim dyskursie publicznym. Na 
problematykę zmian klimatu spogląda się w tym miejscu, jako na istotne wyzwanie 
związane z szeroko pojmowanymi procesami kształtowania podstaw 
bezpieczeństwa człowieka i ekosystemu, w którym funkcjonuje. Uzasadnioną 
konsekwencją tak wyraźnych zagrożeń związanych z katastrofalnymi wręcz 
zmianami klimatycznymi jest obecność tej tematyki w dyskursie publicznym 
obejmującym zarówno przekazy aktywnych aktorów politycznych, jak i szeroko 
pojmowanej opinii publicznej, kształtowanej poprzez pojedynczych ludzi, jak i akty-
wne w sferze politycznej podmioty i środowiska1.  
Przybliżając wymienione w tytule pojęcie dyskursu zaznaczyć należy, że wyraża on 
ciąg zachowań językowych, powiązanych tematem, celem i sposobem 
ukształtowania wypowiedzi. Właśnie temat, sposób i cel warunkują i zarazem są 
warunkowane przez styl, gatunek tekstu oraz sytuację komunikacyjną. Tematem 
dyskursu zasadniczo jest życie zbiorowości. Podjęcie kategorii dyskursu 
w przestrzeni nauk społecznych wiąże się z wieloma czynnikami natury 
epistemologicznej, metodologicznej, a także ontologicznej. Wobec tego dyskurs jako 
zdarzenie komunikacyjne wiąże się z użyciem języka, przekazywaniem idei oraz 
interakcjami w sytuacjach społecznych. Przedmiotem analizy dyskursu są 
sekwencje aktów mowy, czyli całe teksty bądź rozmowy. Można przyjąć, że 
rzeczywiste sytuacje komunikacyjne i sposoby zachowań językowych w sytuacjach 
społecznych stanową zasadniczy rdzeń badań nad dyskursem. Z kolei analiza 
dyskursu jako działania i interakcji prowadzi do odkrycia, że tekst i wypowiedź 
stanowią części skomplikowanego porządku różnych aktów. Ludzie angażują się w 
rozmaite interakcje, a analiza dyskursu jako badanie interakcji zajmuje się różnymi 
odmianami tych aktów realizowanych w kontekście kulturowym i społecznym. 
W świetle tendencji do niejako komunikacyjnego rozpatrywania nauk społecznych 
takie właśnie takie właśnie tło pozwala uświadomić rolę, jaką może odegrać analiza 
dyskursu w poszczególnych dyscyplinach i obszarach. Dyskursy, będąc sposobami 
mówienie, myślenia i przedstawiania danego tematu, tworzą istotną wiedzę o danym 
przedmiocie bądź fenomenie. Zasoby tej wiedzy wpływają na praktyki społeczne, 

                                                           
1 Por. A. Verbeek, Bezpieczeństwo planetarne: skutki zmian klimatu dla bezpieczeństwa, 
https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/12/10/bezpieczenstwo-planetarne-skutki-zmian-
klimatu-dla-bezpieczenstwa/index.html, (dostęp: 12.12.2019 r.) oraz 
  D. Chalencon, T. Heider, Bezpieczeństwo głupcze! Zieloni, klimat i polityka bezpieczeństwa, 
https://www.greeneuropeanjournal.eu/bezpieczenstwo-glupcze-zieloni-klimat-i-polityka-bezpieczenstwa/ 
 (dostęp: 12.12.2019 r.). 
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powodując realne rezultaty i konsekwencje. Skoro dyskurs można charakteryzować 
przez jego trzy zasadnicze wymiary: użycie języka, procesy poznawcze i interakcje 
w ich społeczno-kulturowych kontekstach, analiza dyskursu wymaga uwzględnienia 
wszystkich wymiarów komunikacji.  

Do tego należałoby jeszcze dołączyć efekty dociekań nad: rodzajem 
przekazywanej informacji, wiedzą jaką dysponują uczestnicy zdarzenia 
komunikacyjnego, jak również ogólnym kontekstem całej wypowiedzi. Dopiero taka 
analiza różnych poziomów oraz wymiarów dyskursu pozwala na zespolenie wyników 
i docelowe wyciąganie wniosków. Dzięki uwzględnieniu tych elementów można 
uzyskać w miarę adekwatny obraz rozpatrywanego dyskursu, znajdującego w polu 
oddziaływania aktualnego modelu kultury. Daje tu znać o sobie wątek rozumienia 
jako procesu przypisywania, nadawania znaczeń oraz interpretowania. Zależne jest 
to zatem nie tylko od kształtu samego dyskursu, ale również od wiedzy 
i doświadczeń uczestników komunikacji. Z jeszcze innej perspektywy wynika, że 
możliwość wzajemnego porozumienia wskazuje na społeczny wymiar tych 
procesów. Obejmuje on interakcje oparte na wspólnym przypisywaniu znaczeń 
przez konkretne kręgi kulturowe czy grupy społeczne. Stąd właściwości dyskursu 
mogą być opisywane i objaśniane z punktu widzenia: struktury gramatycznej, 
mechanizmów poznawczych, czy też w ich wymiarze społeczno-kulturowym 
i interakcyjnym. Przy omawianiu dyskursu medialnego bądź politycznego nie należy 
zapominać przede wszystkim o możliwości jego opisu w kategoriach działań 
społecznych. Analiza dyskursu koncentruje się tu na badaniu owych działań oraz 
interakcji w kontekście danego społeczeństwa. Jest to więc analiza odnosząca się 
do konkretnych przejawów działalności społecznej, realizowanych przez 
uczestników wspomnianych aktów komunikacyjnych. Tak rozumiana pragmatyka 
stanowi jedno z pól analizy dyskursu – jej zakres przedmiotowy obejmuje opis 
działań poprzez postulowane przez van Dijka użycie form językowych w kontekście 
społeczno-kulturowym. Na jej gruncie formułuje się warunki odpowiedniości, którym 
podlegają akty mowy i innych form komunikacji2. 

Zakłada się, że w polskim dyskursie dotyczącym zmian klimatu uczestniczą 
aktorzy istotnie w sferze publicznej - a więc struktury i przedstawiciele świata polityki, 
media oraz szeroko pojmowana opinia publiczna. Zasadnicze założenie badawcze 
można wyrazić w sposób najbardziej zwięzły w intuicji, że  zmiany klimatu stały się 
stałym się kwestią obecną w dyskursie publicznym oraz, iż kształtuje się 
świadomość co do roli zmian klimatu jako czynnika warunkującego egzystencję oraz 
komfort życia ludzi Odpowiednie w tym kontekście pytania badawcze brzmią: czy 
problematyka zmian klimatu obecna jest w dyskursie w sposób systematyczny czy 
incydentalny (rytualny)? czy reakcje na zmiany klimatyczne są pragmatyczne czy 
jedynie deklaratywne? jak określić można świadomość ryzyk i zagrożeń 
klimatycznych?  

Przed analizą dotyczącą aktualnego zakresu dyskursu publicznego 
dotyczącego kwestii zmian klimatu, należy przypomnieć o pewnych ramach 
normatywno-formalnych, w których ten dyskurs przebiega. Warto więc przytoczyć 
sformułowania dotyczące nieco szerszego spektrum – ekologii, wskazane 
w Konstytucji RP z 1997 r. Znaczący w tym zakresie jest art. 5 wymieniający wśród 
zasadniczych kierunków działania państwa ochronę środowiska i kierowanie się przy 

                                                           
2 Por. T.A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, PWN. Warszawa 2001, s. 10-23. 
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tym zasadą zrównoważonego rozwoju3. Inny artykuł określa, że obowiązkiem 
ciążącym na władzach publicznych jest nie tylko zwalczania chorób epidemicznych 
lecz również zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 
środowiska4. W końcu władze są też odpowiedzialne za stan środowiska 
w przyszłości, działając na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego właściwego dla 
przyszłych pokoleń5. Drugim dokumentem, na który w tym kontekście warto zwrócić 
uwagę jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 
r. W fragmencie omawiającym uwarunkowania środowiskowe systemu 
bezpieczeństwa Polski mowa jest o wyzwaniach o charakterze globalnym. Między 
nimi pojawia się problem zmian klimatu, jako czynnik destabilizujący ład, z którym 
wcześniej można było mieć do czynienia6.  

Pewną inspirację spoza sfery politycznej przydatną i wykorzystywaną w wielu 
wypowiedziach dla definiowania, wprowadzania i interpretacji kwestii związanych 
z problemami zmian klimatu i szerzej ekologii, stanowi encyklika papieża 
Franciszka, Laudato Si. Papież napisał w niej, ze wyzwania ekologiczne dotykają 
wszystkich, a ich znaczenie wynika z wcześniejszych nieprzemyślanych działań 
podejmowanych przez człowieka, który zbyt często był obojętny i zainteresowany 
jedynie ekonomicznym zyskiem. „Po okresie irracjonalnej wiary w postęp i ludzkie 
możliwości część społeczeństwa wkracza w etap głębszej świadomości. 
Dostrzegamy rosnącą wrażliwość na środowisko i troskę o przyrodę oraz szczere 
i pełne bólu obawy o to, co dzieje się z naszą planetą”7. Papież traktuje klimat jako 
wspólne dobro będące złożonym systemem wpływającym na życie w każdym jego 
wymiarze. Przytacza naukowe ustalenia dotyczące procesu ocieplenia klimatu i nie 
wątpi w antropogeniczne uwarunkowanie tego rodzącego tak wielkie ryzyka 
procesu. W związku z tym sugeruje, że działania ludzi powinny być teraz związane 
ze zmianami w stylu życia, produkcji, konsumpcji, i prowadzić w efekcie do 
wyeliminowaniu przyczyn wynikających z aktywności ludzi. Traktuje się to, jako 
największe wyzwania dla ludzkości8. 

Biorąc pod uwagę badania opinii społecznej, warto uwzględnić sondaż 
przeprowadzony przez CBOS jeszcze w listopadzie 2018 r., pytano wówczas 
o świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu (działo się to na krótko 
przed szczytem klimatycznym przeprowadzonym wówczas w Katowicach). Wyniki 
badania wskazywały na to, że Polacy są świadomi zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska w skali globalnej. Zdecydowana 
większość badanych postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie, przy czym przeszło 
połowa (54 proc.) uważa, że jest to tylko jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk. 

                                                           
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Dz.U. 1997, nr 7, poz. 483, art. 5. 
4 Ibidem, art. 68, ust 4. 
5 Ibidem, art. 74, ust. 1. 
6 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, pkt 33.  
7 Franciszek, Laudato Si, Wydawnictwo TUM. Wrocław 2015, pkt 19. 
8 Ibidem, pkt 23.W dalszej części dokumentu można przeczytać: „Wielu z tych, którzy mają więcej 
środków oraz władzy gospodarczej i politycznej, zdaje się koncentrować głównie na maskowaniu 
problemów lub ukrywaniu objawów starając się jedynie o ograniczenie negatywnych skutków 
klimatycznych. Wiele jednak symptomów wskazuje, że skutki te mogą być coraz gorsze, jeśli będziemy 
kontynuować aktualne modele polityki i konsumpcji. Dlatego pilne i konieczne stało się prowadzenie takiej 
polityki, aby w nadchodzących latach emisja dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających 
została drastycznie zmniejszona, zastępując na przykład paliwa kopalne i rozwijając odnawialne źródła 
energii”, Ibidem, pkt 26. 
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Nieco mniej niż jedna trzecia (29 proc.) sądzi, że zmiany klimatu stanowią jedno 
z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji.  Tylko nieliczni badani 
twierdzą, że zmiany klimatu w ogóle nie są niebezpieczne (3 proc.) lub, że takie 
zjawisko nie istnieje (1 proc.). Przyczyn pogarszania się sytuacji w tym zakresie 
upatrywano w działalności człowieka (75 proc.), a mniej niż jedna piąta (18 proc.) 
wskazuje raczej na przyczyny naturalne. Na zmiany klimatyczne spoglądano dość 
często jako przebiegające w długotrwałym procesie. Można na nie reagować 
wprowadzając stopniowo rozwiązania bardziej ekologiczne, nawet jeśli skutki zmian 
klimatu będą odczuwane aktualnie bądź w nieodległej przyszłości9.  Kolejny sondaż 
przeprowadzony w lutym 2019 roku dotyczył jednego z symptomów bezpieczeństwa 
klimatycznego jakim jest stan powietrza, którym oddychają mieszkańcy Polski. 
Ponad dwie piąte pytanych (44 proc.) oceniło, że smog stanowi poważny problem 
w okolicy, w której mieszkają, w tym dla 17 proc. jest to problem bardzo poważny. 
Z kolei co trzeci respondent (34 proc.) określał wspomnianą kwestię jako niewielką 
uciążliwość, a co piąty (19 proc.) nie dostrzegał jej wcale. Problem ze smogiem 
stanowi istotne wyzwanie dla mieszkańców największych miast (od pół miliona 
wzwyż), a także mniejszych pomiędzy 20 000 a 99 000 ludności. Na 
zanieczyszczenie powietrza jako bardzo poważny problem zwracają szczególną 
uwagę osoby zamieszkujące województwa: małopolskie (42 proc.), śląskie (27 
proc.) i podkarpackie (29 proc.). Na smog w miejscu swego zamieszkania nie skarżą 
się zasadniczo mieszkańcy wsi, a także osoby z województwa kujawsko-
pomorskiego (35 proc.) i zachodniopomorskiego (35 proc.). Na brak zanieczyszczeń 
w powietrzu zwracają uwagę zamieszkujący Podlasie (30 proc.)10. 

Tam gdzie występowanie zanieczyszczeń powietrza i smogu potwierdzają 
ankietowani, wpływa to na ich codzienne funkcjonowanie, w tym na takie 
zachowania, jak monitorowanie jakości powietrza, zamykanie okien czy 
ograniczanie wychodzenia z domu. Działania rządu, jak i administracji lokalnej 
mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza częściej są przez Polaków 
krytykowane, aniżeli chwalone. Niezadowolenie z nich koresponduje z większymi 
oczekiwaniami i co oczywiste – wyrażają je osoby, którym smog w większym stopniu 
dokucza11.  

W przestrzeni debaty publicznej 2019 roku w Polsce momentem istotnym 
z punktu widzenia przedmiotowej tematyki był czas kampanii związanej z wyborami 
do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja tegoż roku. W polskiej 
kampanii wyborczej można było tego nie zauważyć, ale kryzys klimatyczny jest 
jednym z najważniejszych problemów gorących sporów przed tymi wyborami 
w Francji, Hiszpanii czy Niemczech.  

Biorąc pod uwagę polskich eurodeputowanych kończącej się wówczas kadencji 
dotychczas nie przyczyniali się oni do walki ze zmianami klimatu, a raczej było 
przeciwnie. Climate Action Network, międzynarodowy sojusz organizacji broniących 
klimatu przygotował przed wyborami ranking partii według ich działań na rzecz 
zatrzymania globalnego ocieplenia. Najlepsze uznano za obrońców klimatu, tych 
w środku stawki - hamulcowych, zaś grupy, które nie uznają konieczności pilnych 
działań i powstrzymują innych, określono jako „dinozaury”. Wśród 28 państw UE 

                                                           
9 Polacy wobec zmian klimatu, Komunikat z badań, CBOS, listopad 2018, nr 158, s. 1-10. 
10 Polacy o smogu, Komunikat z badań, CBOS, marzec 2019, nr 33, s. 1-2. 
11 Ibidem, s. 3 i n. 
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Polska wypada bezsprzecznie najgorzej. Była jedynym krajem, w przypadku którego 
wszystkie partie w PE uznano za dinozaury. Żadna partia nie zbliżyła się nawet do 
25 proc. oceny, by zostać choćby „hamulcowym". Najwyżej oceniono SLD 
z wynikiem 7 proc. Największy polski klub, Platforma Obywatelska, uzyskał 3,8 
proc., a rządzące Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 2 proc. Z pewnością 
wyrażało to wyraźną negację wobec potrzeby działań na rzecz ograniczenia ryzyk 
klimatycznych przez polskich eurodeputowanych12.  

Analizując dokumenty Prawa i Sprawiedliwości można zauważyć, że partia ta 
nie opracowała odrębnej deklaracji wyborczej przed majowymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego. Na stronie partii znajdował się wciąż program z 2014 
roku, w której zgoda poprzedniego koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego na unijny Pakiet klimatyczny nazwany został  
„fatalną decyzją", „ciosem dla gospodarki" i „utrudnieniem dla energetyki". 
W wspomnianym tekście mowa była o „antywęglowym lobby" i „maksymalnie 
efektywnym wykorzystaniu węgla"13. W obecnej kampanii pojawiła się jedynie 
Deklaracja europejska PiS w 12 punktach, wśród których są „Europa niezależna 
energetycznie" oraz „Sprawiedliwa polityka klimatyczna Europy", czyli taka, która 
uwzględnia polskie interesy. W wypowiedziach polityków PiS można znaleźć cały 
przekrój stanowisk dotyczących klimatu, od reprezentowanego przez premiera 
Mateusza Morawieckiego czy ministra Henryka Kowalczyka, którzy chwalili się, że 
jesteśmy liderem w redukcji emisji, po prezydenta Andrzeja Dudę, który w czasie 
trwania szczytu klimatycznego COP24 przekonywał, że „mamy węgla na 200 lat", 
a on nie pozwoli, by „ktoś zamordował polskie górnictwo". Polska od lat stała węglem 
i muszę powiedzieć, że z rozbawieniem słyszę, że powodzie są wynikiem ocieplenia 
klimatu. W Małopolsce co dekadę mamy jakieś podtopienia - powiedział kandydat 
PiS Arkadiusz Mularczyk na debacie Radia Kraków (już za rządów PiS Ministerstwo 
Środowiska opublikowało raport, według którego częstsze i gorsze powodzie będą 
skutkiem zmian klimatu w Polsce). Powiedział, że Polska powinna „dywersyfikować" 
energetykę przez "otwarcie się na gaz", ale też dalsze spalanie węgla14.  

W kontekście partii rządzącej trzeba spojrzeć nie tylko na deklaracje, ale też 
działania. Oto niektóre z nich: PiS dąży do zbudowania nowej dużej elektrowni 
węglowej, Ostrołęki C; w 2018 roku polskie emisje CO wzrosły; rząd przedstawił 
dokument Polityka energetyczna Polski do 2040 r., która zakłada ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do 2030 roku o 30 proc. w stosunku do 1990 (zupełnie niezgodne 
z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (Intergovernmental 
Panel of Climate Change, IPCC), według którego zatrzymanie ocieplenia wymaga 
redukcji o 45 proc. w stosunku do 2010 roku); PiS dąży do wyeliminowania lądowej 
energii wiatrowej; w 2018 roku mieliśmy rekordowy poziom importu węgla, głównie 
z Rosji. 

Koalicja Europejska będąca wyborczym sojuszem Platformy Obywatelskiej, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowoczesnej 

                                                           
12 P. Strzałkowski, Polskie partie w Europarlamencie to klimatyczne dinozaury, „Gazeta Wyborcza”, z 
24.05.2019 r., nr 120. 
13 Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, Warszawa 2014; Chcemy europejskiego poziomu życia 
wszystkich Polaków, http://pis.org.pl/aktualnosci/chcemy-europejskiego-poziomu-zycia-wszystkich-
polakow (dostęp: 10.11.2019 r.). 
14 B. Bodalska, Nowa piątka PiS przed wyborami do PE, https://www.euractiv.pl/section/demokracja/ 
news/nowa-piatka-pis-przed-wyborami-do-pe/ (dostęp: 10.11.2019 r.). 
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i Zielonych, opublikowała dziesięciopunktową deklarację wspólną Przyszłość Polski. 
Wielki Wybór. Kwestia klimatu została tam ujęta w jednym punkcie: „Polska ma 
najgorsze powietrze w Europie. Pozyskamy środki unijne na zieloną energię, 
chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu 
i tworzącą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Odchodzenie od paliw kopalnych, 
solidarność energetyczna i klimatyczna UE to dla Polaków szansa, a nie - jak 
wmawiają dziś rządzący - zagrożenie"15.  
KE składała się z pięciu różnych ugrupowań, które ponadto należą do różnych frakcji 
w Parlamencie Europejskim, zatem trudno było mówić o jednym programie 
klimatycznym tej Koalicji. Zieloni, jak można się było spodziewać, traktowali kryzys 
klimatyczny, jako priorytet i poruszali te kwestie zarówno w swoim programie 
europejskim, jak i krajowym. Postulowali m.in. całkowite odchodzenie od paliw 
kopalnych, redukcję emisji o co najmniej 40 procent do 2030 r. w porównaniu 
z poziomem z 1990 r., a także generalne odejście od pojazdów spalinowych. Partia 
postulowała też rezygnację z planów budowy elektrowni jądrowych. Jednak już 
Platforma Obywatelska w programie dostępnym na jej stronie (sprzed wyborów 
samorządowych w 2018 r.) wyrażała poparcie dla odnawialnych źródeł energii, ale 
pisze też o mrzonkach jak „czysty węgiel". Nie było w nim w ogóle mowy o kryzysie 
klimatycznym, nie wspominając o konkretnych celach. Adam Jarubas z PSL mówił 
podczas debaty Radia Kraków, że nie można negować efektu cieplarnianego 
i trzeba będzie dokonywać stopniowego przechodzenia na odnawialne źródła 
energii. PSL deklarowało na swojej stronie postulat 50 proc. udziału OZE 
w energetyce, jednak bez daty i szczegółów. Na przedwyborczej debacie 
o energetyce Andrzej Rozenek z SLD mówił o progresywnym pomyśle podatku 
węglowego oraz o tym, że kierownictwo partii uczestniczyło w wykładzie o kryzysie 
klimatycznym. Jednak w programie SLD z 2017 roku mowa była o wsparciu dla 
polityki klimatycznej, przy jednoczesnej jej renegocjacji w stronę ochrony energetyki 
węglowej, co stanowiło oczywistą sprzeczność16. 

Ugrupowanie Kukiz’15 nie przygotowało oddzielnego programu na wybory do 
Europarlamentu. Odwoływano się do dokumentu Strategia zmiany z 2015 roku. 
Można było w nim przeczytać, że „polityka energetyczno-klimatyczna Unii 
Europejskiej to czysto ideologiczny projekt, dla którego nie ma żadnego sensownego 
naukowego, ekonomicznego ani politycznego uzasadnienia", zaś zmiany klimatu 
nazwane są teorią. Stronnictwo to zapowiadało wypowiedzenie pakietu 
klimatycznego, kiedy tylko uzyska wpływ rząd17. 

Wiosna zawarła kwestie klimatyczne w swoim programie. Partia ta zgadzała 
się, że zmiany klimatu to jeden z priorytetowych problemów w skali Polskiej 
i Europejskiej, samą politykę klimatyczną powinno się oprzeć na raporcie IPCC 
z 2018 roku. Oceniano, że kryzys klimatyczny to zagrożenie, które jednocześnie 
stanowi również szansę na stworzenie nowego ładu społecznego, który dla wielu 
osób może być lepszy niż ten dotychczasowy. Wiosna zapowiadała, że będzie 
rzeczniczką Zielonego Paktu dla Europy, czyli umowy, która zobowiązuje wszystkie 
państwa członkowskie do odejścia od węgla do 2050 roku. Ugrupowanie to chce, 

                                                           
15 Przyszłość Polski. Wielki Wybór, deklaracja wyborcza PO, PSL, SLD, N. i  Zielonych, 2019. 
16 B. Bodalska Hasło wyborcze Koalicji Europejskiej: „Przyszłość Polski. Wielki Wybór”, 
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/haslo-wyborcze-koalicji-europejskiej-przyszlosc-polski-
wielki-wybor/ (dostęp: 10.11.2019 r.). 
17 Ibidem. 
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by polskie kopalnie i elektrownie węglowe zostały zamknięte do 2035 roku. Politykę 
energetyczną należy też połączyć z polityką społeczną, górnicy powinni otrzymać 
i otrzymają wsparcie ze strony państwa, żeby uczestniczyć w tak rozumianej 
modernizacji. Partia zapowiadała wsparcie dla systemu prosumenckiego. 
W przypadku obecności deputowanych Wiosny w Parlamencie Europejskim 
obiecywano walkę o pieniądze na transformację energetyczną. „Nowy budżet unijny 
powinien również być budżetem dla klimatu. Transformacja wymaga wielkich 
inwestycji, a Unia powinna je wspierać". Unijne wsparcie miałoby także wspomóc 
budowę poparcie ze strony społeczeństwa dla transformacji energetycznej. 
W programie nie było mowy o energii jądrowej18. 

Inne lewicowe ugrupowanie - Lewica Razem zawarło kwestie klimatyczne 
w swoich głównych postulatach na stronie internetowej. Ugrupowanie zgadzał się, 
że zmiany klimatu są kwestią priorytetową oraz, że politykę trzeba opierać na 
wnioskach z raportu IPCC. Jeżeli się ich nie powstrzyma, zmiany klimatu zagrożą 
przetrwaniu naszej cywilizacji; aktualnie to największe wyzwanie, jakie stoi przed 
ludzkością. Lewica Razem postuluje, by Unia Europejska przyjęła solidarną 
odpowiedzialność za transformację energetyczną, w formie stworzenia wspólnego 
funduszu zielonych inwestycji, w wysokości ok. 5 procent unijnego PKB. Celem tego 
funduszu będzie solidarne sfinansowanie transformacji energetycznej - zastąpienie 
w miksie energetycznym paliw kopalnych czystszymi rozwiązaniami, inwestycje 
w zmniejszanie energochłonności gospodarki, termomodernizację budynków 
mieszkalnych, rozbudowa sieci ciepłowniczych. Dzięki temu funduszowi ma być 
możliwe odejście od węgla w 2035 roku. Docelowy miks energetyczny w 2050 r., 
obejmować powinien zarówno źródła odnawialne, jak i energetykę jądrową. 
W elektroenergetyce szacowano udział energetyki jądrowej na ok. 25 procent, 
a energetyki opartej na źródłach odnawialnych na ok. 75 procent (ze znacznym 
udziałem energetyki wiatrowej). Poza funduszem Razem chce wraz z innymi 
lewicowymi partiami realizować wspólny program Zielonego Nowego Ładu. Partia 
podkreśla, że odpowiedzialność finansową powinny ponosić proporcjonalnie 
państwa, które najbardziej przyczyniły się do kryzysu klimatycznego, oraz 
zanieczyszczające środowisko korporacje19.  

Konfederacja jako ugrupowanie prawicowo-nacjonalistyczne reklamowało 
sloganami, które podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
zamykały się w tzw. piątce Konfederacji: „nie chcemy Żydów, homoseksualistów, 
aborcji, podatków i Unii Europejskiej”. Walka z kryzysem klimatycznym nie znalazła 
się na tej liście priorytetów. Ugrupowanie składało się z kilku partii i organizacji, 
z których żadna nie jest kojarzona z traktowaniem spraw środowiskowych jako 
priorytetu. Lider jednej z nich, Janusz Korwin-Mikke, mówił m.in. o tym, że globalne 
ocieplenie, o ile jest prawdziwe, nie jest skutkiem działalności człowieka, a walka 
z nim zaszkodziłaby środowisku, ponieważ rośliny potrzebują dwutlenku węgla.  
Ruch Narodowy, kolejne z ugrupowań Konfederacji, w 2013 roku obalał mit 
globalnego ocieplenia. Kandydat ugrupowania, Jacek Wilk, szczyt klimatyczny 
w Katowicach nazwał „pielgrzymką wyznawców religii globalnego ocieplenia"  i pisał, 

                                                           
18 Z. Kowalczyk, N. Sawka, K. Pacewicz, Program „Wiosny” Biedronia, https://sonar.wyborcza.pl/sonar/ 
7,156422,24421640,polska-wedlug-roberta-biedronia-najwazniejsze-zalozenia-partii.html (dostęp: 
10.11.2019 r.). 
19 Lewica Razem Program Europejska Wiosna, http://partiarazem.pl/2019/05/lewica-razem-program-
europejska-wiosna/ (dostęp: 10.11.2019 r.). 
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że Polska powinna maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby węgla, ale za 
pomocą najnowszych technologii. Podczas jednej z debat na pytanie o odchodzenie 
od węgla i co powinno powstać w zamian, kandydat Konfederacji powiedział, że 
pytanie nie powinno brzmieć co zamiast węgla, a czy w ogóle brać w tym udział. 
Odpowiadał, że nie powinniśmy brać w tym udziału i nazwał redukcję emisji 
rozbrajaniem gospodarczym. Jego zdaniem miałoby to sens gdyby mogło dojść do 
globalnego porozumienia. Z pewnością zapominał, że w rzeczywistości takie 
porozumienie istnieje. W myśl Porozumienia Paryskiego z 2015 roku wszystkie kraje 
akceptujące je zobowiązały się do ograniczania emisji20. 

W politycznej przestrzeni dyskursu o zmianach klimatu w 2019 r. należy 
wspomnieć o expose premiera Mateusza Morawickiego. Na poziomie deklaracji 
wyraził w nim gotowość do pogodzenia zasad polskiej polityki energetycznej – 
bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności cenowej oraz dbałości 
o środowisko. Nieco dalej mówił, że mieszkańcy Polski posiadają prawo do tego aby 
ich dzieci mogły oddychać czystym powietrzem. „To jest normalność, to nie 
ideologia, to dobro publiczne, które nie zna podziałów politycznych. Będziemy więc 
dalej intensywnie rozwijać program Czyste Powietrze. To nie jest temat prawicy albo 
lewicy”21. 

Interesującym dokumentem przyjętym w 2019 roku jest Deklaracja współpracy 
klimatycznej polskich miast i gmin. Samorządy, które ją przyjęły brały pod uwagę 
ratyfikowanie przez Polskę Porozumień Paryskich z 2015 r., których zasadniczym 
celem jest ograniczenie wzrostu globalnych średnich temperatur. Zadeklarowano 
potrzebę zintensyfikowanych działań na rzecz ochrony klimatu. Miało w tym pomóc 
zrewidowanie i aktualizacja miejskich polityk publicznych w obszarach energetyki, 
transportu, rozwoju i inwestycji oraz wdrażanie planów gospodarki o niskiej 
emisyjności. „Poczuwając się do odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń 
apelujemy do polskiego Rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Oczekujemy 
wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi 
spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarujemy 
wkład merytoryczny i finansowy w realizację tych przedsięwzięć”22. Dalej określano, 
że proces adaptacji do zmian klimatu ma charakter lokalny oraz wymaga podejścia 

                                                           
20 D. Sitnicka, Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i UE, https://oko.press/program-konfederacji-
zydzi-geje-aborcja/ (dostęp: 10.11.2019 r.); P. Witkowski, Konfederacja trzeszczy po porażce, 
https://oko.press/konfederacja-trzeszczy-po-porazce-maja-dosc-korwina-a-on-ich-tez/ (dostęp: 10.11. 
2019 r.). 
21 Expose Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 19.11.2019, https://www.gov.pl/web/ 
premier/stenogram-expos-mateusza-morawieckiego-2019 (dostęp: 12.11.2019 r.). Dość podobnie 
brzmiały słowa M. Morawickiego wygłoszone w jego wcześniejszym expose (2017 r.): „Kolejnym 
obszarem naszych szeroko zakrojonych działań będzie środowisko. W wielu rejonach Polski szczególnie, 
w Małopolsce, czy na Śląsku, ale również i na Mazowszu, widziałem krajobraz spowity gęstą, szczypiącą 
mgłą i dzieci wracające ze szkoły z maseczkami na twarzach. Czyste powietrze to wyzwanie 
cywilizacyjne. Miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. Powietrze, woda, ziemia – przecież 
nie należą do nas, należą też do przyszłych pokoleń i to w jakim stanie zostawimy je naszym wnukom 
wystawi nam świadectwo”. Expose Prezesa rady Ministrów Mateusza Morawickiego, 12.12.2017, 
https://www.premier.gov.pl/expose-premiera-mateusza-morawieckiego-stenogram.html (dostęp: 12.11. 
2019 r.). 
22 Deklaracja współpracy klimatycznej polskich miast i gmin podpisana w Gdańsku, dnia 7.11.2019 r., par. 
1, https://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2019/11/DEKLARACJA-WSP%C3%93%C5%81 PRA 
CY-KLIMATYCZNEJ-POLSKICH-MIAST-I-GMIN.pdf (dostęp: 12.11.2019 r.). 
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holistycznego w operacyjnym wymiarze środowiskowym, społecznym i ekono-
micznym. Poza tym dostrzegano, że odwracania aktualnych negatywnych trendów 
opierać się musi na współdziałaniu. Powinno się ono wyrażać we wspólnej promocji 
i edukacji w zakresie celów klimatycznych, wymianie doświadczeń wypracowywaniu 
najlepszych rozwiązań oraz podejmowaniu wspólnych aktywności w tym zakresie23.  

W końcu dyskurs dotyczący zmian klimatu obecny jest w wypowiedziach 
medialnych, w związku z tym analizie poddano wybrane dwa tytuły prasowe 
reprezentatywne dla tygodników opinii – „Newsweek” oraz „Politykę”. Wzięto pod 
uwagę wszystkie ich numery, które ukazały się w 2019 roku. Ustalono, że liczba 
tekstów dotyczących wspomnianej problematyki jest wyższa w „Polityce” i obejmuje 
29 wypowiedzi prasowych. W „Newsweeku” było ich w analogicznym okresie 27. 
Można więc uznać, że tematyka ta obecna w nich była w takim samym stopniu. 
Odnosząc się z kolei do aspektu jakościowego tej obserwacji przyjęto, że 
wyodrębnione wypowiedzi prasowe mogą zostać zaszeregowane do kilku 
szczegółowych obszarów w ramach tematyki dotyczącej zmian klimatu.  
 
Tabela 1. 
Wypowiedzi prasowe w tygodniku „Newsweek” dotyczące problematyki zmian 
klimatu w 2019 r. 

Tematyka: Liczba 
artykułów 

Decyzje i procesy polityczne 3 

Inicjatywy i działania pozarządowe i obywatelskie 5 

Jakość życia  8 

Ekologia, degradacja środowiska 11 

Razem:  27 

Źródło: opracowanie własne 
 
Tabela 2. 
Wypowiedzi prasowe w tygodniku „Polityka” dotyczące problematyki zmian klimatu 
w 2019 r. 

Tematyka: Liczba 
artykułów 

Decyzje i procesy polityczne 5 

Inicjatywy i działania pozarządowe i obywatelskie 5 

Jakość życia  12 

Ekologia, degradacja środowiska 7 

Razem:  29 

Źródło: opracowanie własne 
 
Odnosząc się do wyróżnionych czterech kategorii tematycznych należy zauważyć, 
że analizowana publicystyka mieści się w tych przedziałach w sposób dość 
jednoznaczny. Co dość istotne, dominacja tematyki związanej z jakością życia oraz 
uwarunkowaniami środowiskowymi wskazuje na dążenie do tego aby przekaz treści 
zawartej w wymienionych wypowiedziach prasowych zawierał odnosił się do 

                                                           
23 Ibidem.  
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szerokiego spektrum uwarunkowań przedmiotowego zjawiska. Można przyjąć, że 
jego interpretacja oparta jedynie na komponencie polityczno-instytucjonalnym 
byłaby ograniczona i nie pozwalałaby na realizację celów związanych z charakterem 
zadań tygodników opinii. Każda wypowiedź dziennikarska wyraża elementy 
rzeczywistości. Jednakże zagłębiając się w charakter tej działalności przyjąć należy, 
że gdy informacja stanowi odbicie jakiejś rzeczywistości, to publicystyka – a jej 
wyrazem jest prasa opiniotwórcza - stanowi reakcję na ową rzeczywistość. 
Prawidłowość powyższa powoduje skupienie na fakcie w aktywności podmiotu 
kształtującego informację. Wypowiedź tego typu powinna cechować wierność 
(odpowiadanie rzeczywistemu stanowi rzeczy), szczegółowość (maksymalna 
konkretność, pełność dokumentacji) oraz ścisłość (jednoznaczność, precyzja 
w nazywaniu zjawisk). Jeśli zauważyć dynamikę procesów, widać, że informacja 
dziennikarska ma pozwalać na rejestrowanie zachodzących zmian. Dziennikarz 
rejestrujący nowe fakty podejmuje się podstawowej weryfikacji wskazującej na ich 
istotność. W tym przejawia się jego postawa wobec opisywanych zjawisk. 
W praktyce funkcjonowania prasy można jednak zauważyć, jak w tego rodzaju 
przekaz wnikają elementy subiektywizmu, nastręcza to pewną trudność na poziomie 
odbioru tego rodzaju przekazu – obok informacji może się tu znaleźć dezinformacja. 
Traktowanie publicystyki jako formy reagowania na rzeczywistość opiera się na 
założeniu, że wypowiadający się prezentuje postawę cechującą się dociekliwością, 
chęcią dokonania analizy jakiegoś zjawiska po to, żeby wyrobić sobie w tym zakresie 
jakiś subiektywny pogląd, ale znajdujący oparcie w racjonalnych przesłankach. 
Informacja prasowa zasadniczo konstatuje fakty, odtwarza bieg zdarzeń, podczas 
gdy publicystyka wartościuje te fakty, ukazuje ich sens poprzez subiektywne 
spojrzenie autora. Jako charakterystyczne można podnieść to, że jeśli dziennikarska 
wypowiedź informacyjna odnosi się jedynie do tych zdarzeń, które przedstawia, 
to wypowiedź publicystyczna stanowi zazwyczaj wyraz ogólniejszego poglądu na 
świat w oparciu o ocenę pewnego zespołu zjawisk. Informacja dziennikarska jest 
przede wszystkim swoistym zewnętrznym opisem zdarzeń. Z kolei publicystyka 
to ukazywanie ich wnętrza, ich sensu. To oczywiście determinuje różnicę w postawie 
podmiotu wobec zjawiska, bo przecież analiza nie może ograniczać się do 
wyliczenia części opisywanego przedmiotu, lecz polegać musi przede wszystkim na 
ustaleniu jego struktury, ukazaniu wzajemnych zależności poszczególnych części, 
a niekiedy także więzi i uwarunkowań, tkwiących nie tylko w jego bezpośrednim 
obrębie, ale i poza nim24. 

Należy uznać, że aktualne zmiany klimatu stanowią jedno z najistotniejszych 
zagrożeń nie tylko dla naturalnych ekosystemów lecz również dla funkcjonowania 
gatunku ludzkiego. Wpływ tego procesu w niejednolitym stopniu i zróżnicowanej 
formie oddziałuje na zdecydowaną większość mieszkańców Ziemi. Sytuacja ta 
wywołuje wielorakie konsekwencje identyfikowane w przestrzeni indywidualnej oraz 
w relacjach społecznych w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym. 
Refleksja dotycząca takich okoliczności odnajduje niechybnie swój wyraz w polskiej 
debacie publicznej. Ustalenie dotyczące tego w jaki sposób problematyka związana 
ze zmianami klimatu obecna jest w tym dyskursie musi wiązać się z wcześniejszym 

                                                           
24 A. Ranke, Polska prasowa publicystyka polityczna wobec Kościoła rzymskokatolickiego w pierwszej 
dekadzie XXI wieku. Studium politologiczno-prasoznawcze, Wydawnictwo Naukowe CDV. Poznań 2016, 
s. 90-101. 
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ustaleniem celu i zadań odpowiednich wypowiedzi. Zauważa się, że co dość 
oczywiste część z nich – zwłaszcza te formułowane w sferze polityki ma wymiar 
rytualny, bądź jest zbiorem sloganów, wykorzystywanych intencjonalnie na rzecz 
konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ma więc tu wymiar czysto deklaratywny. 
Odnosząc się do wypowiedzi prasowych, zwłaszcza publicystycznych (w badanych 
tygodnikach opinii) można przyjąć, że realizują one swoją misję w sposób właściwy, 
objaśniając niektóre bardziej skomplikowane problemy oraz umożliwiając 
dokonywania indywidulanych wyborów przez wcześniejsze merytoryczne 
wprowadzenie. Widać przez to, że świadomość ryzyk wynikających ze zmian 
klimatycznych jest tu traktowana nie w perspektywie budowania atmosfery lęku 
i przeświadczenia o nieuchronności katastrofy, ale w optyce procesu, który należy 
zrozumieć aby podjąć wobec niego adekwatne aktywności. Jego ostateczny finał 
pozostaje oczywiście nieznany, co oczywiście wiąże się z funkcjonującym 
przeświadczeniem, że ryzyko odwiecznie włączone jest w porządek świata25. 
 

Streszczenie 
Tematyka zmian klimatu obecna jest w polskim dyskursie publicznym. 

Przestrzeń tego dyskursu wypełniona jest złożonymi relacjami komunikacyjnymi, 
w których funkcjonują zróżnicowani uczestnicy. Realizują oni różne strategie 
komunikacyjne, realizując przy tym odpowiednie cele i zadania. Można uznać, że 
tematyka zmian klimatu obecna jest w tej debacie w sposób zarówno instrumentalny 
jak i pragmatyczny. Szereg wypowiedzi uwarunkowana jest merytorycznie, inne 
z kolei są wynikiem jedynie politycznych, doraźnych perspektyw. Zbadany zakres 
debaty daje podstawy dla wyciągania uzasadnionych wniosków. 

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, kryzys klimatyczny, polski dyskurs publiczny. 
 

Summary 
The subject of climate change is present in the Polish public discourse. The 

space of this discourse is filled with complex communication relations in which 
diverse participants function. They implement various communication strategies, 
while achieving relevant goals and tasks. It can be concluded that the subject of 
climate change is present in this debate in both an instrumental and pragmatic way. 
A number of statements are subject to content, while others are the result of only 
political, ad hoc prospects. The examined scope of the debate provides grounds for 
drawing justified conclusions. 

Keywords: climate change, climate crisis, Polish public discourse. 
 

  

                                                           
25 Por. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, PWN. Warszawa 2014, s. 526. 
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FORMATION OF REGIONAL EXPORT STRATEGY 
 

 
 Introduction 

In the terms of increasing the importance of the external sphere for the 
economic development of countries, the determination of strategic guidelines for 
foreign economic policy for the future seems to be more relevant. 

The directions of international relations of countries in insufficiently stable 
modern conditions are largely determined by possible scenarios of the development 
of foreign economic relations. As a result of the production activity of the national 
economic complex, the foreign economic sector of the economy also acts as a factor 
in its economic development as a whole. The choice of a development scenario can 
change the structure of the economy, export and import, and contribute to high and 
sustainable growth rates. Within its framework, this field of research seems to be 
very relevant from a methodological and practical point of view. 

The increase in external demand for the products of national producers is the 
most important factor in the utilization of production capacities, maintenance of 
a high level of employment and achievement of the dynamic growth of foreign 
exchange earnings in the country. 

The unstable external economic situation observed in the Republic of Belarus, 
the country's high dependence on the external environment and the persisting 
internal problems associated with the high debt burden on the economy, loan debt 
and insufficient efficiency of public sector enterprises pose risks to the sustainability 
of the current economic growth trend. To accelerate the pace of economic growth, it 
is necessary to implement systemic measures, including and export development. 
One of the factors hindering the improvement of the export structure in the direction 
of increasing the share of finished and high-tech products is the low competitiveness 
of many domestic goods, which highlights the task to increase it on the basis of  the 
intensification of innovative activities of scientific organizations and enterprises. 

Moreover, in Belarus, a rapid drop in the volume of added value of medium- 
and high-tech industries per capita was recorded against the background of 
accelerated expansion (7.7% per annum) of product exports. Over the past ten 
years, Belarus’s contribution to world production has fallen: the country's share in 
the gross value added (GVA) of the global manufacturing industry has decreased 
from 0.12 in 2005 to 0.11 percent in 2015,in world GVA of the world agriculture it has 
dropped from 0.17 to 0.12 percentrespectively1. The problem of high 
energyintensityand material consumption of production is still relevant. The energy 
intensity of Belarus’s GDP is 1.5-2 times higher than in Western European countries; 
By the level of material consumption of gross output, the republic is invariably among 
the ten states of Europe with the highest rates. All this testifies to the high-cost 
structure of the economy and the presence of significant reserves to reduce 

                                                           
1National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.belstat.gov.by/ - Access date: 12/01/2019. 
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production costs and increase the competitiveness of products through 
modernization and structural adjustment of the economy. 

The purpose of the study is to identify promising directions of export 
diversification at the regional level and new sales markets, which will help expand 
the presence of domestic goods on the world market and increase the efficiency of 
foreign trade. 

The objectives of this development were determined by the scientific tasks of 
foreign economic research and the needs of the practice of managing foreign 
economic activity on the part of regional management. 

When forming a foreign economic policy, it is advisable to take into account the 
features of socio-economic development and the trade specialization of the regions, 
the specifics of the geopolitical and geographical location. 

 
Literature review 
Between regions, differences persist in the degree of inclusion in the world 

economy. A significant differentiation in the use of external factors is due to 
differences in the geoeconomic situation of regions and such indicators as export 
potential, diversification of export production and services, investment 
attractiveness, and the level of solvent demand of the population. 

One of the main factors in increasing the export of regions and the country as 
a whole is its diversification through an increase in the share of finished products in 
the structure and an increase in the competitiveness of products on the international 
market. 

Foreign economic activity is the process of implementing foreign economic 
relations through the implementation of trade exchanges, joint ventures, the 
provision of services, various forms of economic and scientific-technical cooperation, 
foreign exchange and financial-credit operations. 

At present, the legal basis for conducting foreign economic activity in the 
Republic of Belarus is a package of norms and provisions set forth in laws that 
directly apply to this area of activity, or indirectly affect it. The universally recognized 
norms of international law and international treaties in the field of economic relations 
also play an important role. 

Foreign economic activity regulation is also carried out with the help of special 
decrees and orders of the government, ministries, departments, the national bank 
and other organizations on the formation of foreign exchange funds, foreign 
exchange and export-import operations, attracting foreign investment, and 
implementing joint projects with foreign partners. 

The laws determine the main types and objects of foreign economic activity. 
Foreign economic activity is a complex combination of methods and means of trade, 
economic, scientific and technical cooperation, monetary, financial and credit 
relations with foreign partners. Foreign economic activity can be implemented both 
at the state level and at the level of individual commercial and non-profit 
organizations that carry out activities that bring them income, i.e. at the level of 
business entities2. 

                                                           
2 23. Vneshneekonomicheskayadeyatel'nost' predpriyatiya: ucheb.dlyavuzov / pod red. L. E. 
Strovskogo. M.: YUNITI, 2007. S. 379–388.  
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I.N. Ivanov considers foreign economic activity as a commercial activity of 
business entities related to their participation in international economic relations 
(Ivanov I.N., 2048). This activity is the implementation of foreign economic relations 
of a country [10]. 

G.V. Shagalov describes the foreign economic activity of enterprises as a 
sphere of economic activity related to international production and scientific and 
technical cooperation, export and import of products, and the enterprise entering the 
foreign market (Shagalov G.V., 1997, 72 p.) [20]. 

V.N. Burmistrov defines the foreign economic activity of enterprises as an area 
of activity consisting in the production of goods and services intended for 
implementation in the field of international exchange through export and import 
operations, as well as in various forms of international exchange of capital, labor and 
intellectual property (Burmistrov VN, Holopov KV , 2001) [2]. 

V.V. Pokrovskaya believes that foreign economic activity is a set of industrial, 
economic, organizational, economic and operational-commercial functions of export-
oriented enterprises, taking into account the chosen foreign economic strategy, 
forms and methods of work in the foreign partner's market. Foreign economic activity 
carried out at the level of production structures (firms, organizations, enterprises, 
associations, etc.) implies complete independence in the choice of the foreign 
market and foreign partner, the range and assortment of goods for export-import 
transactions, the determination of the price and value of the contract, volume and 
delivery times is a part of industrial and commercial activities, both by domestic and 
foreign partners (Pokrovskaya VV, 2014) [16]. An identical approach to the 
consideration of the meaning of the concept of foreign economic activity of the 
enterprise has N.T. Hoffman (Gofman N.T., Mahovikova G.A., 2001) [4]. 

THOSE. Kochergina formulates the concept of foreign economic activity as 
entrepreneurial activity in the field of the international exchange of goods, work, 
services, information, results of intellectual activity, including exclusive rights to them 
(Kochergina T.E., 2006.) [11]. 

E.F. Prokushev notes that foreign economic activity is the process of 
implementing foreign economic relations through cooperation, the implementation of 
trade exchanges, joint ventures, the provision of services, foreign exchange and 
financial-credit operations (Prokushev E.F., 2006, p.148) [19]. 

Thus, at the level of theoretical development, there is no single approach to the 
definition of foreign economic activity. A comparison of the above definitions of this 
concept indicates that this is a comprehensive entrepreneurial activity of cross-
border cooperation. 

 
Methodological support for the formation of export strategies  
Given the limited domestic market, export development is becoming one of the 

strategic objectives of the regional economy. Currently, the industry points of growth 
and development of export potential are enterprises producing: 

- electrical equipment, electronic and optical equipment; 
- chemical products, rubber and plastic products; 
- glass products; 
- processed wood; 
- pharmaceutical products; 
- food products and raw materials for their production. 
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The development of export opportunities in the Belarusian regions requires 
a systematic approach to solving problems aimed primarily at promoting products on 
foreign markets, providing information support for foreign trade activities, training 
personnel in the field of foreign trade, etc. 

Export diversification and development of an export strategy involves the 
implementation of a range of measures. It is proposed at first to conduct regional 
diagnostics in two stages. Initially, it is proposed to assess the socio-economic 
potential of the region to determine the directions of diversification. The second stage 
of diagnosis is carried out in order to determine the degree of diversification of the 
economy. At the second stage, the productivity of the export basket will be assessed, 
which is the basis of commodity diversification of exports. The third stage includes 
the definition of new markets - the formation of an optimal system of economic 
indicators that allows you to determine the level of attractiveness of the countries of 
the world from the point of sale of Belarusian goods on their market - geographical 
diversification. It should also take into account global trends affecting the global 
economy. 

It is proposed to conduct regional diagnostics using the following algorithm, 
which allows to identify factors of export activity in the regions of Belarus. Among the 
important factors affecting the construction of a strategy for export diversification, we 
include: 

1) the degree of openness of the economy of the regions or the level of 
involvement of the economy of regions, districts, cities and other settlements in 
foreign economic relations; 

2) the spatial localization of those industries that are most vulnerable when 
opening foreign markets to the national economy, as well as the level of territorial 
concentration of the relevant sectors of the economy; 

3) the degree of diversification of the economy. 
To assess it, we use the integrated index of “export activity”. It is calculated 

as the average of three composite indices: 
1) the region’s export specialization coefficient (the ratio of the region’s export 

share to the country's total export volume); 
2) the coefficient of international investment activity in the region (the share 

of foreign investment in the total investment of the region); 
3) the indicator of the density of export supplies in the region (the total volume 

of export of the region to the value of GRP. 
Information on analytical reviews of the National Academy of Sciences was 

used to determine the area specialization index. Brest region has the highest level 
of specialization in food production (2.55). In the Grodno region, industry is formed 
by the sub-sectors “food production” (1.97), “chemical production” (2.18). Minsk 
specializes in the production of vehicles and equipment (3.24), the production of 
electrical equipment, electronic and optical equipment (2.54). In the Minsk region, 
chemical production (2.93), production of vehicles (1.91), and food production 
dominate. Mogilev region specializes in the production of rubber and plastic products 
(8.04). In the Vitebsk region - manufacturing. 

In accordance with Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus 
No. 18 dated January 12, 2017, the target indicator of export diversification by 
country in 2019 should have the following values: EAEU countries - 36.6%, EU - 
31.8%, other countries - 31 , 6%. This relatively even distribution leads to a decrease 
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in Belarus’s dependence on external challenges and the search for new prom ising 
markets. 

At the same time, the structure of Belarusian exports in January-May 2019 in 
the geographical context has the following form: the share in the EAEU countries is 
more than 40%, in the EU countries a little less than 30%, in other countries - almost 
30%. 

In the development of foreign trade in 2018, there was a positive trend. The 
foreign trade turnover of goods and services according to the balance of payments 
methodology for 2018 amounted to $ 83,246 million, or 114.1% based on current 
prices compared to the previous year, exports - $ 41,970 million, imports - 41,276 
million US dollars, which amounted to 114.9% and 113.3%, respectively, by 2017. 
As a result of foreign trade operations, the positive balance of foreign trade in goods 
and services improved by $ 611 million and amounted to more than $ 694 million, or 
1.2% of GDP. 

As a result, the structural relationship is gradually approaching the distribution 
of export deliveries between the three markets for 2018 envisaged by the Program 
for Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for 2016–2020: to the 
EAEU countries - 39.8%, the European Union - 30.3%, other countries - 29.9%). A 
high level of geographical concentration of exports remains, which indicates a still 
significant dependence of the republic’s exports on the state of the economies of the 
countries - the main buyers of Belarusian products. So, about 60% of all export 
products were supplied to the markets of three countries: Russia (38.4%), Ukraine 
(12.0%), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (9.1%)3. 

Imports of the Republic of Belarus are characterized by even weaker 
diversification in geographic context: almost 60% of all Belarusian imports account 
for Russia. The most important countries supplying their products to Belarus also 
include: China (8.2% in the structure), Germany (4.8%), Ukraine (3.7%) and Poland 
(3.1%). 

At present, the Republic of Belarus faces two important tasks in the context of 
the development of foreign trade relations: 

a) firstly, the allocation of those profitable commodity items for which 
increasing export volumes will bring the greatest benefit to our country; 

b) secondly, the identification of new promising export commodity items for 
each country individually. Moreover, new export positions should be close to the 
existing export basket in each of the countries under consideration. 

An analysis of theoretical concepts gives reason to conclude that diversification 
is a condition for the continuous development of exports and opposes its 
concentration. In other words, it serves as a method of transforming the export 
structure in order to reduce dependence on one product or one trading partner. 

The analysis of modern approaches to justifying diversification has proved that 
countries specializing in the export of a limited number of commodities should 
primarily diversify their exports. It was found that an excess of the resources most in 
demand on the world market aggravates the concentration of exports, thereby 

                                                           
3 22. Statisticheskijsbornik «VneshnyayatorgovlyaRespublikiBelarus'»; podred.I.V.Medvedeva, Mn.: 
Nacional'nyjstatisticheskijkomitetRespublikiBelarus', 2018. 373 s. 
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reducing the interest of economic entities in the development of other types 
of industries, since the excess foreign currency fully covers the cost of imports. 

There is no unequivocal opinion on the positive impact of the level of export 
diversification on the state of the country's economy. There is criticism of this 
approach as well as substantiated support. The classical and neoclassical theory 
of international trade, based on the concept of comparative advantage, insists that 
a deep specialization of the economy is a basic condition for ensuring the growth 
of national income, and, therefore, has a positive effect on increasing the level 
of household welfare (Dutt P., Mihov I. , Van Zandt T., 2008) [3]. This positive 
correlation between specialization and the welfare of the population at one time was 
confirmed by the experience of the USA [5], Sweden and Finland (Blomstrom M., 
Kokko A., 2003, p.30) [1], Chile [8, p.21], EU countries [6, p. 351]. Resource sectors 
of countries, for a long time, grew at a high pace and ensured sustainable economic 
development of the national economy due to its functioning and exports. Therefore, 
the studies of P. Krugman, G. Grossman (Krugman PR, 1981, 1987, pp. 41–55) [26, 
27] and E. Helmpan [6], which insisted that the success of foreign trade activity is 
determined, seem fair. exclusively relative reserves of factors of production. You can 
also mention the well-known study of M. Porter on the competitiveness of economies 
[17], in which he deduced the pattern that a country receives the maximum effect 
from foreign economic activity if it is based on that industry in which it has the 
maximum competitive advantages, which in turn are connected with a lower price 
of resources and factors of production, and specialization in this industry, therefore, 
will lead to maximum effect. Thus, at the turn of the XX-XXI centuries. A strong 
opinion was formed about the positive impact of export specialization on the 
development of the country's economy. 

But at the same time, studies were conducted on the impact of diversification 
of the export basket. In the middle of the XX century. in the framework of the new 
theory of economic development in the work of R. Prebisch (Prebisch R., 1950. p. 
59) [30] the hypothesis was examined that the conditions of world trade change over 
time so that the main benefits of international trade are derived by the producing 
countries final products, while the commodity economies importing these products 
inevitably worsen their situation over time. It turns out that diversification in favor 
of high-tech industrial goods is beneficial, since intrabranch and interbranch effects 
that have a positive effect on the rate of economic growth are associated with their 
production. Within the framework of the “big push” theory, at the same time, H. 
Singer specified that export diversification is possible due to import substitution and 
the development of domestic production, which is an endogenous factor in the 
development of the national economy (Singer H., 1950, p. 295) [31]. This idea later 
served to study the diversification of exports as a direction of stimulating import 
substitution. 

The modern work of R. Hausmann (Hausmann R., Hwang J., Rodrik D., 2007., 
p. 22) [7] emphasizes that countries exporting goods with more complex 
technological characteristics also continue to export simpler ones, using established 
stable international relations, therefore, we should rather talk about diversifying 
exports through the addition of simple exports more technologically sophisticated. 
We get that the diversification of exports in the region entails the need to search for 
new comparative advantages, which are new production ingredients (knowledge, 
technology, innovation, logistics, etc.), due to which it is possible to carry out export-
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oriented technologically complex processes and enter more technologically 
advanced markets world class. 

The problem arises of developing new export space blocks and selecting new 
industries for export diversification. 

For example, the work (Hidalgo Ca., Klinger B., Barabási Al., Hausmann R., 
2007, p. 486) [9] indicates that it is necessary to evaluate the costs and the chances 
of establishing a new production facility expanding the export basket. The authors 
propose to evaluate first the export potential of the region, which will establish the 
cost and riskiness of export diversification. So, with the region’s low potential, export 
diversification will be costly and risky. Therefore, such territories need to concentrate 
on raising the technological level of already exported goods. In regions with a high 
potential for export diversification, industrial policy should focus on creating the 
missing factors (such as technology, certification, infrastructure, etc.) necessary for 
the export of new final and intermediate goods. Thus, the diversification of a 
commodity export basket should take into account the peculiarities of the region. 

The analysis of the works and empirical studies of J. Imbs and R. Vasharz 
allowed to reveal the meaning of this dependence regarding the diversification of 
production. Consider the stages of diversification: 

1stage. An extensive way of development (GDP per capita from 0 to 14 
thousand US dollars). The growing concentration of exports on new products 
necessitates the promotion of diversification. This is reflected in the emergence of 
new export-oriented production lines; the production of new products is comparable 
in scale to the export of traditional ones. 

2 stage. Intensive way of development (GDP per capita from 14 to 20 
thousand US dollars). Export volumes of traditional and new goods in the country's 
export basket are compared, and diversification is slowing. At the critical transition 
point, new production lines begin to gain leadership, but it is difficult to crowd out 
traditional products on the market. The closure of a number of uncompetitive 
industries leads to a decrease in the number of goods in the country's export basket. 

3 stage. With further growth of GDP per capita - more than 20 thousand US 
dollars - export concentration on both traditional and new goods is resumed. As a 
result of the slowdown in the diversification process, the concentration of exports 
increases with an increase in its profitability. This stage proves that with the growth 
of GDP, the degree of technology intensity and the value of new goods are higher 
than with a low level of per capita income. 

In the economic literature there are 2 main forms of export diversification. 
The first stage is characterized by inertial diversification. When, by mobilizing, 

consolidating and combining existing competitive advantages, goods and services 
are involved in export turnover that do not fundamentally change, but only correct 
the existing specialization. 

For the second and third stages, innovative diversification based on the 
implementation of the scenario of innovative development and structural 
diversification of the economy. It is aimed at strengthening the entire system of 
national competitive advantages, the formation of new clusters of competitive 
industries, concentrating on the final stages of the technological cycle and ensuring 
high dynamics of innovation. 
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Results and discussion 
The analysis of statistical data suggests that in Belarus over the past three 

years, an increase in the level of diversification of the export basket has been slow. 
Many positions have not changed their share in the export structure. Only the section 
“Live animals; animal products. "has a positive trend. The growth for the period 1995-
2017 from 3.13% to 10.51% was promoted by such positions as "Meat and edible 
meat offal", "Dairy products; eggs of birds; natural honey; food products of animal 
origin. " A significant negative trend is held by such positions as “Machines, 
equipment and mechanisms; sound recording and reproducing equipment; parts and 
accessories thereof "(decrease from 13.56% in 1995 to 8.33% in 2017) and" Ground 
transportation vehicles, aircraft, floating equipment "(decrease from 15.62% in 1995 
to 8.38% in 2017). 

The degree of export diversification is also indicated by the fact that in 2017-
2018Belarus delivered products worth more than $ 1 billiononly in 6 countries. In 55 
countries shipments were less than $ 1 million. With such a high share of a number 
of countries in the export basket, exportrisks arise in the case of a change in the 
economic situation in the counterparty country. 

In the medium term, the following global trends will have a significant impact on 
export potential. 

1) The demographic factor. Trend - population growth, urbanization and 
population aging. 

According to the United Nations4, a population growth of more than one billion 
people is projected to reach 8.5 billion people by 2030, then the world's population 
will grow to 9.7 billion in 2050 and to 11.2 billion by 2100. Amid growing numbers, 
a steady increase in demand for food and agricultural products is expected. 

According to the UN5, by 2050 it is expected that the share of the world 
population in cities will reach 66%. About half of global GDP growth between 2010 
and2025 will be in 440 cities located in emerging markets, with 95% of them being 
small or medium-sized cities. The growth of urbanization affects the increase in 
demand not only for energy, but also for non-primary goods. 

2) Technological factor. Transformation of the global tenor of technology and 
the potential growth of renewable energy. 

The following changes which will negatively affect the dynamics of trade in raw 
materials and low-value productsare expected: 

 replacement of metals with new materials; 

 automation of production processes; 

 genetic engineering; 

 widespread use of artificial intelligence and space technology; 

 intelligent resource saving systems; 

 the spread of renewable energy. 
3) Political factor. An increase in the number of introduced trade protectionist 

measures from 464 in 2010 to 2,238 in 2016 (according to the WTO) reduces 
countries' openness to international trade and increases protectionism. 

                                                           
4 15. Otchet OON «The World Population Prospects_ 2015 Revision».Rejimdostupa: 
https_//www.un.org/en/development/desa/publications/world_population_prospects_2015_revision.html. 
Access date: 04.01.2020. 
5 14. Otchet OON «The World Population Prospects_ 2014 Revision». Rejimdostupa: 
https_//www.un.org/Bu. Access date: 04.01.2020. 
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4) The increasing role of developing countries in world trade 
According to the United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) the focus of world trade is shifting from developed to developing 
countries. 

5) Deindustrialization. An increase in the share of services in total exports 
is expected due to new technological developments, growing demand and 
a geographical expansion of developing countries' export by 2030. Also here can be 
attributed customization, i.e. offering complete solutions instead of simply offering 
products and services. 

 
Conclusions  
Thus, in the production of goods for the final consumer or in the provision 

of services, it is important to focus on the changing needs of customers. 
Demographic factors directly affect changes in the structure of world consumption. 
Technological factors are changing the share of high-tech products in world exports. 
The increase in protectionism means the need for consistent and systematic work 
with countries potential markets to weaken tariff and non-tariff measures. 

On the whole, no national economy can develop without the most active 
participation in world economic processes. Export-oriented industries are key factors 
in the regional economic development, providing sales markets for a number 
of industries, budget revenue generation, development and technical re-equipment 
of production, and employment. Their development and support are necessary to 
maintain and increase the competitiveness of the regional economy. This is due 
to the fact that the country's product space is filled with new goods to a certain level 
of GDP, while the concentration indicators are significantly reduced (the values 
of diversification indicators approach zero), after which the number of innovations 
decreases and the concentration indicators increase again. At the same time, the 
specialization of production in the country and regions is changing, and the level 
of its technology consumption is increasing. 

The proposed set of measures to diversify exports at the regional level takes into 
account the potential of the region for the subsequent transformation of the export 
structure. Allowsto highlight the profitable position of the export basket and identify 
promising markets. 

 
Summary 
The necessity of forming a foreign economic (export) strategy in conditions 

of instability and financial constraints is justified. The essence of the main 
approaches to the implementation of the export strategy based on the dependence 
of export concentration on GDP per capita based on the experience of developed 
countries is revealed. It is noted that the implementation of the import-substituting 
strategy oftheregional economy development should be carried out taking into 
account the development of socio-economic potential, stimulating the export 
of goods with high productivity, and alsoto determine the optimal structure of the 
export basket between high-tech and traditional goods and services. 
The specialization of the regions of Belarus is considered and the level of 
diversification of the export basketis analyzed, global trends that affect the global 
economy are identified.Thus, the formation of an effective foreign economic (export) 
strategy and its subsequent implementation in the direction of inertial export 
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diversification is proposed to be carried out on the basis of a set of measures 
(diagnostics of the region to assess the socio-economic potential of the region and 
determine the degree of diversification of the economy; assessment of the 
productivity of the export basket, which is the basis of the commodity diversification 
of exports; the definition of newsales markets - the formation of an optimal system 
of economic indicators,  which allows  to determine the level of attractiveness of the 
countries of the world from the position of selling Belarusian goods on their market - 
geographical diversification.Thus, the formation of an effective foreign economic 
(export) strategy and its subsequent implementation make it possible to present 
goods and services with high added value on the foreign  salesmarket. 

Keywords: export, commodity diversification, geographical diversification, 
diagnostics of regional potential, approaches to export diversification. 

 
 Streszczenie 

Uzasadniona jest konieczność stworzenia zagranicznej strategii gospodarczej 
(eksportowej) w warunkach niestabilności i ograniczeń finansowych. Ujawniono 
istotę głównych podejść do realizacji strategii eksportowej opartej na zależności 
koncentracji eksportu od PKB na mieszkańca w oparciu o doświadczenia krajów 
rozwiniętych. Należy zauważyć, że wdrożenie strategii zastępowania importu w celu 
rozwoju gospodarki regionalnej powinno odbywać się z uwzględnieniem rozwoju 
potencjału społeczno-gospodarczego, stymulując eksport towarów o wysokiej 
wydajności, a także określając optymalną strukturę koszyka eksportowego między 
towarami i usługami zaawansowanymi technologicznie a tradycyjnymi. Artykuł 
rozważa specjalizację regionów Białorusi i analizuje poziom dywersyfikacji koszyka 
eksportowego, identyfikuje globalne trendy wpływające na globalną gospodarkę, 
dlatego proponuje się utworzenie skutecznej zagranicznej strategii gospodarczej 
(eksportowej) i jej późniejsze wdrożenie w kierunku inercyjnej dywersyfikacji 
eksportu na podstawie zestawu środków (diagnostyka regionalna do oceny potencjał 
społeczno-gospodarczy regionu i określenie stopnia dywersyfikacji gospodarki; 
ocena wydajności koszyk sportowy, który jest podstawą dywersyfikacji towarowej 
eksportu; definicja nowych rynków - tworzenie optymalnego systemu wskaźników 
ekonomicznych, który pozwala określić poziom atrakcyjności krajów świata od 
punktu sprzedaży towarów białoruskich na ich rynku - dywersyfikacja geograficzna. 
W ten sposób powstaje skuteczna strategia gospodarki zagranicznej (eksportowej), 
a jej późniejsze wdrożenie umożliwia prezentację towarów i usług o wysokiej 
wartości dodanej na rynku zagranicznym. 

Słowa kluczowe: eksport, dywersyfikacja towarów, dywersyfikacja 
geograficzna, diagnostyka potencjału regionalnego, podejścia do dywersyfikacji 
eksportu. 
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